Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 9/2015 konaného v Dolnom Lopašove dňa 15.12.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka
Bc. Jakub Tomiš
Bc. Jozef Mnešický
Ing. Marek Fabian

Hlavná kontrolórka obce : PhDr. Jana Šimová
Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie rozpočtu na rok 2016.
3. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 32, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove.
5. Materiály hlavného kontrolóra obce.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.

Bod č. 1 – Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky. (Príloha č. 2)
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 spýtal sa či má niekto pripomienky k programu. Poslanci nemali k programu
zasadnutia žiadne pripomienky, pán starosta dal za prečítaný program hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie rozpočtu na rok 2016.
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3. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 32, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove.
5. Materiály hlavného kontrolóra obce.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.
_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/1.
Pán starosta navrhol za overovateľov zápisnice poslanca Milana Máčalku, Jaroslava Hornáka
a a za zapisovateľku Jarmilu Uramovú, o čom dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie overovateľov zápisnice poslanca Milana Máčalku, Jaroslava
Hornáka a za zapisovateľku Jarmilu Uramovú
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Poslanci schválili za overovateľov zápisnice poslanca Milana Máčalku, Jaroslava Hornáka a
za zapisovateľku Jarmilu Uramovú.

Bod č. 2 - Schválenie rozpočtu na rok 2016.
Materiál k bodu č. 2 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 3).
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh rozpočtu na rok 2016 predpokladá celkové príjmy v čiastke 489.660 € a celkové
výdavky v čiastke 489.660 €,
K príjmovej časti nemali poslanci žiadne pripomienky, návrhy na zmenu rozpočtu boli
podané len k výdavkom, ktoré tvoria súčasť zápisnice (Príloha č. 4).
Pozmeňovacie návrhy k rozpočtu na rok 2016:
Návrh č. 1 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Navrhujem riešiť opekačku a výročnú schôdzu (spolu 400 €) vlastnými zdrojmi.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 400 € z položky 221-01 110 642 001 02 (Bežné
transfery OZ - JDS) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej skládky na
hornom konci).
prítomní:5
za: 1(MF) proti:3 zdržal sa:1 (JM)
Návrh nebol prijatý.
Návrh č. 2 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Navrhujem, aby bola letná akcia "Poľovnícky guláš" financovaná z vlastných zdrojov (t.j.
predaj gulášu, nápojov) a aby dokrmovanie zveri bolo financované tými osobami, ktoré majú
úžitok z ich odstrelu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 600 € z položky 221-01 110 642 001 07 (Bežné
transfery OZ - PS Hájik-Kriváň) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej
skládky na hornom konci).
prítomní:5
za: 4 proti:1(JT) zdržal sa:0)
Návrh bol prijatý.
Návrh č. 3 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Navrhujem, aby bolo 1000 € presunutých do inej položky rozpočtu (keďže vydavateľom je
obec).
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 1000 € z položky 221-01 110 642 001 08 (Bežné
transfery OZ - Lepší Dolný Lopašov) do položky 221-08 200 637 004 04 (Vš.služby - tlač
Obecných novín).
prítomní:5
za: 4 proti:1(JT) zdržal sa:0)
Návrh bol prijatý.
Návrh č. 4 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Navrhujem, aby sa na organizáciu mariášového turnaja a celodennú stravu účastníkov
neskladali občania, ale aby ich klub hradil zo štartovného, resp. každý sám.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 1000 € z položky 221-08 100 642 001 01 (Bežné
transfery obč.združeniu mariáš) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej
skládky na hornom konci).
prítomní:5
za: 1(MF) proti:1(JT) zdržal sa:3
Návrh nebol prijatý.
Návrh č. 5 - predložil poslanec Marek Fabian:
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 500 € z položky 221-08 100 642 001 01 (Bežné
transfery obč.združeniu mariáš) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej
skládky na hornom konci).
prítomní:5
za: 4 proti:1(JT) zdržal sa:0
Návrh bol prijatý.
Návrh č. 6 - predložil poslanec Marek Fabian:
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Odôvodnenie:
Navrhujem, aby 1000 € požadovaných na rekonštrukciu osvetlenia, ktoré je vo vlastníctve
obce, bolo presunutých do inej položky rozpočtu a aby rekonštrukciu riešil vlastník
osvetlenia (t.j. obec).
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 1000 € z položky 221-08 100 642 001 00 (Bežné
transfery obč.združeniu TJ) do položky 221-08 100 633 006 00 (Všeobecný materiál).
prítomní:5

za: 4

proti:0 zdržal sa: 1(JT)

Návrh bol prijatý.
Návrh č. 7 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Navrhujem, aby TJ hrala s hráčmi z Dolného Lopašova (aby nebolo nutné žiadať o
preplácanie cestovného na tréningy), aby si občerstvenie počas zápasov hradili hráči z
vlastných zdrojov, aby bola znížená dotácia z dôvodu vylúčenia dorastu, t.j. nižšieho počtu
príjemcov dotácie; t.j. aby zo 6000 € bola dotácia znížená na 5000 €.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 1000 € z položky 221-08 100 642 001 00 (Bežné
transfery obč.združeniu TJ) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej skládky
na hornom konci).
prítomní:5

za: 1(MF)

proti:3 zdržal sa: 1(JM))

Návrh nebol prijatý.
Návrh č. 8 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Nedodali kompletné podklady podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2010. Možnosť
požiadať o dotáciu po dodaní kompletných podkladov.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 1300 € z položky 221-01 110 642 001 06 (Bežné
transfery OZ - Vydry) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej skládky na
hornom konci).
prítomní:5
za:5 proti:0 zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Návrh č. 9 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Nedodali kompletné podklady podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2010. Možnosť
požiadať o dotáciu po dodaní kompletných podkladov.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 100 € z položky 221-01 110 642 001 09 (Bežné
transfery OZ - Naša Chtelnica KRUH) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej skládky
na hornom konci).
prítomní:5
za:5 proti:0 zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.
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Návrh č. 10 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
Navrhujem sporák do školskej jedálne nakupovať, keď vyvstane potreba, keďže plynový
sporák je opravený/funkčný a v zálohe je elektrický.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presunúť čiastku 2800 € z položky 221-09 601 713 004 00 (Nákup prev.
prístrojov a zariadení) do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej skládky na hornom
konci).
prítomní:5
za:5 proti:0 zdržal sa: 0

Návrh bol prijatý.
Návrh č. 11 - predložil poslanec Marek Fabian:
Odôvodnenie:
V položke dotácie pre Lepší Dolný Lopašov (LDL) zostalo 100 € na vydávanie obecných
novín, keďže LDL žiadal 1100 €, ale na vydávanie obecných novín bolo
určených/presunutých len 1000 €.
Hlasovanie: OZ schvaľuje aby v položke 221-01 110 642 001 08 (Bežné transfery OZ - Lepší Dolný
Lopašov) zostalo 800 € a zvyšok sa presunul do položky 221-05 100 637 004 (Vyriešenie nelegálnej
skládky na hornom konci) a aby bol takto schválený rozpočet ako celok.

prítomní:5

za:3

proti:0 zdržal sa: 2 (JM,JT)

Návrh bol prijatý.
Pozmeňovací návrh poslanca Jozefa Mnešického:
Presunúť s programu 82 Obecná knižnica 968,00 € do programu 51 Komunikácie.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presun peňazí 968,-€ z programu 82 Obecná knižnica do
programu 51 Komunikácie.
prítomní:5

za: 4

proti:1(JT) zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.

Pozmeňovací návrh poslancov obecného zastupiteľstva, aby v programe Kultúrny dom
položka odmeny ostala suma 3000,00 € a nie navrhovaných 3615,00 € t.j. aby sa 615,00 €
spolu s odvodmi premiestnilo do programu Zber a odvoz odpadu na položku zneškodnenie
nelegálnej skládky za horným koncom.
Hlasovanie: OZ schvaľuje presun peňazí 735,00-€(odmeny + odvody) z programu 81
Kultúrny dom do programu 41 Zber a odvoz odpadu.
prítomní:5

za: 3

proti:0 zdržal sa:2 (JT, JH)

Návrh bol prijatý.

Pán starosta po odhlasovaní pozmeňovacích návrhoch dal hlasovať o rozpočte na rok 2016
podľa prijatých návrhov na zmenu.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje rozpočet na rok 2016 podľa prijatých návrhov na zmenu
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/2.

Bod č. 3 –Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 32, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.. (Príloha č. 5)
Materiál k bodu č. 3 bol poslancom poslaný v elektronickej forme.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej
tabuli v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. V lehote 10 dní na pripomienkovanie neboli k nemu uplatnené žiadne
pripomienky.
Starosta obce sa spýtal, či má niekto pripomienky k danému VZN. Po malej diskusii sa prijali
2 pozmeňovacie návrhy.
Poslanec Marek Fabian predložil pozmeňovací návrh na úpravu poplatku na deň z dôvodu
priestupného roka 2016.
Hlasovanie: OZ schvaľuje úpravu sadzby poplatku za osobu a kalendárny deň na 0,0410 €
t.j. 15,00 € za osobu a kalendárny rok.
prítomní:5
za: 5
proti:0 zdržal sa:0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie: OZ schvaľuje doplnenie VZN č. 32 v čl. 4 v odseku 2 o bod e), ktorý znie:
„nájomná zmluva, v ktorej bude uvedené, že prenajímateľ uhrádza za nájomcu poplatok za
komunálny odpad“. a doplnenie čl. 4 v odseku 3, kde sa za slovo „poplatníkovi“ doplní
„s trvalým pobytom v obci Dolný Lopašov“.
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Návrh bol prijatý.
Pán starosta dal po pozmeňovacích návrhoch VZN hlasovať o Všeobecnom záväznom
nariadení ako celku.
Hlasovanie :OZ schvaľuje VZN č. 32, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie
č. 30/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení schválených
pripomienok.
prítomní:5
za:5 proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/3.

Bod č. 4 –Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove.
Materiál k bodu č. 4 predložil poslanec Marek Fabian a bol poslancom poslaný
v elektronickej forme (Príloha č. 6).
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Pán starosta sa spýtal, či majú poslanci k daným zásadám nejaké pripomienky. K navrhnutým
zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove nemali
poslanci žiadne pripomienky, pán starosta dal hasovať.
Hlasovanie:OZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lopašove podľa predloženého návrhu.
prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/4.

Bod č. 5 - Materiály hlavného kontrolóra obce (Príloha č. 7)
Materiály k bodu č. 4 boli poslancom poslané v elektronickej podobe. Poslanci berú na
vedomie predloženie daných dokumentov:
1. Kontrola plnenia uznesení.
2. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok a poplatkov obce za rok 2015.
3. Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti.
4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k návrhu viacročného
programového rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 a k návrhu programového rozpočtu obce
na rok 2016.
Poslanec Marek Fabian predložil k dokumentu č. 2 návrh na uznesenie:
Hlasovanie: OZ žiada starostu obce, aby do 29.2.2016 predložil obecnému zastupiteľstvu
správu o stave vymáhania pohľadávok obce.
prítomní:5
za:5 proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/5.

Bod č. 6 – Rôzne.
6.1 Pán starosta informoval poslancov že Materskému centru Jelenček končí nájomná
zmluva, ktorú majú uzavretú do 31.12.2015. OZ sa uznieslo na jej predĺžení za rovnakých
podmienok na rok 2016.
Hlasovanie: OZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy OZ Lepší Dolný Lopašov so sídlom
Dolný Lopašov 201,IČO: 50039571, činnosti Materské centrum Jelenček na celý jeden rok
2016 za tých istých podmienok.
prítomní:5
za: 5
proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/6.
6.2 Poslanec Marek Fabian predložil návrh na zvýšenie príspevku na obedy pre dôchodcov
Dolného Lopašova.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje príspevok 0,20 € na 1 obed na každý pracovný deň pre starobného
dôchodcu s trvalým pobytom v Dolnom Lopašove.
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/7.
6.3 Pán starosta informoval OZ o zvýšení kompetencií obecného úradu a o elektronizácii
verejnej správy a požiadal poslancov o schválenie ďalšieho nestránkového dňa, ktorý by bol
v utorok.
Hlasovanie: OZ schvaľuje ďalší nestránkový deň obecného úradu v utorok
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2015/8.
6.4 Pán starosta rozdal inventarizačné príkazy k inventúre, ktorá sa bude robiť k 15.01.2015.
6.5 Pán starosta informoval poslancov o výzvach z Programu rozvoja vidieka. Projektantov,
ktorých mal pán starosta oslovených, a ktorý mali k dispozícii všetky dostupné dokumenty,
na poslednú chvíľu odmietli, že to časovo nestíhajú. Preto musel pán starosta osloviť nového
projektanta, ktorý už bol pozrieť námestie aj škôlku. Dá spraviť projekt, čo sa dá za 100 000
€ spraviť, lebo predtým bolo možné získať 300 000 € teraz je to len 100 000 € aj s DPH. Ak
máme splniť všetky parametre pri projekte námestie – musíme dať len 5 parkovacích miest,
inak by tam musel byť odlučovač ropných látok, čo by pohltilo 1/3 z nákladov. Musíme dať 7
% peniazov na zeleň. Budeme musieť námestie zrekonštruovať na etapy vzhľadom na možnú
finančnú čiastku, ktorú môžeme získať. Jeden projekt bude protipovodňový - vybúranie
parčíku, potok bez rúry so zelenými plochami, lavičkami a lávkami v takom istom profile ako
je súčasný potok. Tam kde končí tzv. parčík bude pokračovať 2. projekt námestie, ktoré bude
vyspádované smerom k potoku. Cesty by sa zachovali tak ako sú teraz. Pán starosta sa spýtal,
či pôjdeme do toho aj keď spravíme len časť námestie. Poslanci požiadali o elektronickú
vizualizáciu námestia, ktorú projektant spraví.
Bod č. 7 – Diskusia.
Poslanec Tomiš – sa pýtal v akom štádiu je geometrický plán k pozemkom na bráne, o
ktorom sme sa bavili v lete, že do konca októbra ho dáte spraviť. Pán starosta informoval, že
ešte nie je spravený z časových dôvodov. Ďalej sa poslanec spýtal v akom stave je
vysporiadanie pozemkov na novej ulici za humnami, dohodli sme sa že to dáme spraviť
nejakej firme, či už máme túto firmu nájdenú. Pán starosta povedal, že áno, má firmu, ktorú
jej odporučil stavebný úrad, len časovo to nestíhal. Momentálne sme riešili problémy s
odpadmi, chceli sme vysúťažiť novú firmu, každý týždeň sme mali sedenie.
Ďalej sa poslanec Jakub Tomiš vzdal pozície zástupcu starostu, lebo časovo by to nestíhal.
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Poslanec Jakub Tomiš ďalej informoval, že naša iniciatíva Lepší Dolný Lopašov bola Radou
mládeže Slovenska vybratá medzi 5 najlepších projektov na Slovensku za posledný rok.
Spolu s nami budú ocenené tri projekty z Bratislavy a jeden z Banskej Bystrice. Cena MOST
je pod záštitou nášho pána prezidenta Andreja Kisku. Porotcov zaujali naše aktivity v oblasti
kultúry, osádzanie lavičiek, vydávanie novín a otvorenie materského centra. To všetko v
malej obci. Slávnostné odovzdávanie cien MOST sa konalo v Bratislave, čo bolo úžasná
propagácia obce.
Chcel by som sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za podporu a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

Bod č. 7 – Záver.
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
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č. 9/2015 konaného v Dolnom Lopašove dňa 15.12.2015
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.9/2015
obce Dolný Lopašov zo dňa 15.12.2015

Uznesenie č.9/2015/1
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2. Schválenie rozpočtu na rok 2016.
3. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č. 32, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove.
5. Materiály hlavného kontrolóra obce.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Záver.

Uznesenie č.9/2015/2
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočet na rok 2016 podľa prijatých návrhov na zmenu.

Uznesenie č.9/2015/3
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje VZN č. 32, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 30/2014
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení schválených
pripomienok.
Uznesenie č.9/2015/4
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č.9/2015/5
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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
žiada starostu obce, aby do 29.2.2016 predložil obecnému zastupiteľstvu správu o stave
vymáhania pohľadávok obce.

Uznesenie č.9/2015/6
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy občianskemu združeniu Lepší Dolný Lopašov so
sídlom Dolný Lopašov 201, IČO: 50039571, činnosti Materské centrum Jelenček na celý
jeden rok 2016 za tých istých podmienok.

Uznesenie č.9/2015/7
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje príspevok 0,20 € na 1 obed na každý pracovný deň pre starobného dôchodcu s
trvalým pobytom v Dolnom Lopašove.

Uznesenie č.9/2015/8
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje ďalší nestránkový deň obecného úradu v utorok.

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Milan Máčalka
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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