Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 5/2015, konaného v Dolnom Lopašove dňa 10.08.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka – prišiel počas druhého bodu
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
Bc. Jozef Mnešický
Ing. Marek Fabian
Bc. Dagmar Piešťanská - ospravedlnená

Program: (Príloha č. 2)
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Plnenie úväzku – tvorba úspor pre deti umiestnené v detskom domove.
Právny posudok – Jaromír R.
Diskusia.
Záver.

Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľky
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Dolnom Lopašove otvoril starosta obce
RNDr. Jozef Petušík a privítal všetkých prítomných. Starosta obce prečítal program
zasadnutia a body č.2 a 3 vyhlásil za neverejné. Poslanec Marek Fabian požiadal o doplnenie
bodu Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, pán starosta daný bod zaradil za bod č.3 ako
bod č.4 a prešlo sa k hlasovaniu.

Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Plnenie úväzku – tvorba úspor pre deti umiestnené v detskom domove.
Právny posudok – Jaromír R.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
Diskusia.
Záver.
prítomní:5

za: 5,

proti:0, zdržal sa:0
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Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov Jozefa Mnešického
a Jaroslava Hornáka a za zapisovateľku Jarmilu Uramovú.

Bod č. 2 - Plnenie úväzku – tvorba úspor pre deti umiestnené v detskom domove
(Príloha č. 3).
Materiál k bodu č. 2 bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili
materiálu.

rozpočtové opatrenie podľa predloženého

Hlasovanie OZ za schválenie rozpočtového opatrenia č.3 z programu 5.1 221-04510 717 003
Rekonštrukcia námestia sa presunú finančné prostriedky v sume 1888,57€ do programu 3.1
221-01 110 642 014 Tvorba úspor
prítomní:6
za: 6,
proti:0, zdržal sa:0.
Bolo prijaté uznesenie č. 5/2015/1.

Bod č. 3 - Právny posudok – Jaromír R. (Príloha č. 4).
Materiál k bodu č. 3 bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou.
OZ súhlasilo s pokračovaním v právnych úkonoch podľa predloženého materiálu.
Hlasovanie OZ :berie na vedomie pokračovanie v právnych úkonoch podľa predloženého
materiálu________________
prítomní:6
za: 6,
proti:0, zdržal sa:0.

Bod č. 4 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce na základe §
11 ods.4 písmena j zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a prijalo uznesenie č. 2.
Hlasovanie OZ za uznesenie č. 5/2015/2 v znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov
I.

II.

VYHLASUJE v zmysle §18 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení
v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. Voľba
hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 28.09.2015v priestoroch požiarnej
zbrojnice.
URČUJE
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) Kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie
b) Iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- Spôsobilosť na právne úkony.
- Bezúhonnosť.
2. Náležitosti písomnej prihlášky:
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-

Osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko.
Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.
Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní.
Profesijný životopis.
Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu.
Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
„voľba kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu Obec Dolný Lopašov, 922 04 Dolný
Lopašov, 79 alebo osobné doručia na Obecný úrad v Dolnom Lopašove najneskôr do
14.09.2015 do 15,00 hodiny. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad alebo dátum doručenia podľa pošty.

III.

IV.

3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako
deň nástupu do práce, týmto dňom je 05.10.2015
4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 10 hodín
týždenne.
SCHVAĽUJE
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajný hlasovaním.
2. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej
prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do
voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude
Obecným úradom v Dolnom Lopašove zaslaná poštou pozvánka na voľbu
hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.
3. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania
voľby na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lopašove v časovom rozsahu maximálne 10 minút.
4. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
UKLADÁ obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby
hlavného kontrolóra obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce, na webovom
sídle obce a rozhlasom v zákonom stanovenej lehote.

________________

prítomní:6

za: 6,

proti:0, zdržal sa:0.

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2015/2.

Bod č. 4 – Diskusia.
Pán starosta informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach:

Strana 3 z 6








Osobne odovzdal žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Pôdohospodárskej
platobnej agentúre na kamerové systémy.
Pracuje na projekte na rekonštrukciu materskej školy – výmena strechy, zateplenie
s využitím OZE.
Pracuje na tvorbe projektu na rekonštrukciu starej materskej školy – kde by bolo
fitnes centrum a pamätná izba.
Pripravujeme projekt revitalizácie námestia.
Informoval poslancov o náučnom chodníku – Hlaváčik a vyhliadkovej veži na vrchu
Klenová.
O spolupráci s firmou Euroaktivity, ktorá by mohla vypracovať žiadosť o NFP na
zberný dvor z Ministerstva životného prostredia z programu Kvalita životného
prostredia.

Bod č. 5 – Záver.
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.5/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 10.08.2015

Uznesenie č.5/2015/1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo rozpočtové opatrenie č.3 – Presun finančných prostriedkov v sume 1888,57 €
z programu 5.1 221-04510 717 003 Rekonštrukcia námestia do programu 3.1 22101 110 642 014 Tvorba úspor.

Uznesenie č.5/2015/2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
V.

VI.

VYHLASUJE v zmysle §18 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení
v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. Voľba
hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 28.09.2015v priestoroch požiarnej
zbrojnice.
URČUJE
5. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
c) Kvalifikačné predpoklady: ukončené úplné stredné vzdelanie
d) Iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- Spôsobilosť na právne úkony.
- Bezúhonnosť.
6. Náležitosti písomnej prihlášky:
- Osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko.
- Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.
- Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní.
- Profesijný životopis.
- Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu.
- Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej
„voľba kontrolóra – neotvárať“ zašlú na adresu Obec Dolný Lopašov, 922 04 Dolný
Lopašov, 79 alebo osobné doručia na Obecný úrad v Dolnom Lopašove najneskôr do
14.09.2015 do 15,00 hodiny. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný
úrad alebo dátum doručenia podľa pošty.
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VII.

VIII.

7. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako
deň nástupu do práce, týmto dňom je 05.10.2015
8. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 10 hodín
týždenne.
SCHVAĽUJE
5. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajný hlasovaním.
6. Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej
prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do
voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom bude
Obecným úradom v Dolnom Lopašove zaslaná poštou pozvánka na voľbu
hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred konaním voľby.
7. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania
voľby na vystúpenie pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lopašove v časovom rozsahu maximálne 10 minút.
8. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
UKLADÁ obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby
hlavného kontrolóra obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce, na webovom
sídle obce a rozhlasom v zákonom stanovenej lehote.

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Bc. Jozef Mnešický
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Jaroslav Hornák
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
RNDr. Jozef Petušík
starosta obce
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