Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 25.01.2016
Prítomní poslanci: Jaroslav Hornák, Bc. Jakub Tomiš, Mária Jurkasová, Bc. Jozef Mnešický,
Ing. Marek Fabian, Bc. Dagmar Piešťanská. (Príloha č. 1 – Prezenčná listina)
Program: (Príloha č. 2 – Pozvánka)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce I. polrok 2016.
3. Cezhraničná spolupráca – Ilok.
4. Zberný dvor.
5. Námestie.
6. Správa o činnosti za rok 2015.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. 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 spýtal sa, či má niekto pripomienky k programu. Poslanci nemali k programu
zasadnutia žiadne pripomienky, starosta obce dal za prečítaný program hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky.

_

2.

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce I. polrok 2016.

3.

Cezhraničná spolupráca – Ilok.

4.

Zberný dvor.

5.

Námestie.

6.

Správa o činnosti za rok 2015.

7.

Rôzne.

8.

Diskusia.

9.

Záver.
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Strana 1 z 7

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 25.01.2016

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2016.
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslanca Jozefa Mnešického a poslankyňu
Máriu Jurkasovú a za zapisovateľku Uramovú, o čom dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie overovateľov zápisnice poslanca Jozefa Mnešického,
poslankyňu Máriu Jurkasovú.
prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Poslanci schválili za overovateľov zápisnice poslanca Jozefa Mnešického a poslankyňu
Máriu Jurkasovú.

Bod č. 2 -Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce I. polrok 2016
Materiál k bodu č. 2 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 3).
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu obce
Dolný Lopašov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
Hlasovanie OZ za schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2016.
prítomní:6
za: 6 proti:0 zdržal sa:0
Bolo prijaté uznesenie č. 2/2016.

Bod č. 3 – Cezhraničná spolupráca – Ilok
Materiál k bodu č. 3 bol poslancom poslaný v elektronickej forme (Príloha č. 4).
Starosta obce informoval OZ , že mesto Ilok a obec Dolný Lopašov ako malé miestne
samosprávy už niekoľko rokov spolupracujú v oblasti športu a kultúry vďaka veľkému
angažovaniu sa slovenskej národnostnej menšiny v Iloku. Táto spolupráca vyvrcholila
iniciatívou, aby sme sa stali partnermi, čím by sme ešte viac upevnili našu spoluprácu aj
v oblasti ekonomickej, ochrany životného prostredia a turistiky.
Po diskusii dal starosta obce hlasovať o súhlase s ďalšou cezhraničnou spoluprácou.
Hlasovanie: OZ schvaľuje pokračovanie v cezhraničnej spolupráci s mestom Ilok.
prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2016.

Bod č. 4 – Zberný dvor
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Starosta obce informoval, že chcel navrhnúť umiestniť zberný dvor na obecných pozemkoch
oproti cintorínu, avšak kvôli stožiaru vysokého napätia, ktorý by sme museli preložiť na
vlastné náklady obce, to nie je možné resp. nevýhodné pre obec.
Podľa nového zákona o odpadoch je obec povinná separovať všetky možné zložky odpadu
(plasty, papier, kovy, akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad).
V rámci Mikroregiónu nad Holeškou chcú obce zabezpečiť zber vlastným systémom zberu
v spolupráci s jednotlivými obcami.
OZ požiadalo starostu, aby do budúceho zasadnutia OZ zistil investičné náklady na realizáciu
zberného dvora okolitých dedín. Podľa výšky nákladov OZ zváži realizáciu zberného dvora
z vlastných zdrojov.
Bod č. 5 - Námestie
Materiál k bodu č. 5 bol poslancom poslaný v elektronickej podobe (Príloha č. 5).
Pán starosta informoval OZ, že na námestie máme vypracovaný projekt, prebieha súťaž
o zhotoviteľa a do konca februára by sme mali podať žiadosť o nenávratný finančný
príspevok z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Je tam jeden problém, že na námestí sa
nachádzajú aj súkromné pozemky, ktorých súhlas bude potrebný pri žiadosti o stavebné
povolenie.
Bod č. 6 - Správa o činnosti za rok 2015
Materiál k bodu č. 6 bol poslancom poslaný v elektronickej podobe (Príloha č. 6).
V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
hlavná kontrolórka obce predložila OZ v Dolnom Lopašove materiál: Správa o kontrolnej činnosti za
rok 2015. Kontrolná činnosť bola v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti. Všetky
jednotlivé predložené správy obsahujú odporúčania hlavného kontrolóra.

OZ v Dolnom Lopašove berie na vedomie správu o činnosti za rok 2015
Bod č. 7 – Rôzne
7.1 Pán starosta dal slovo prítomným občanom.
Pán Madro mal pripomienku, či by sa nedalo robiť niečo v obci aj bez výzvy, napríklad
chodníky. Podľa názoru starostu mala obec pokračovať s výstavbou chodníkov v tých
častiach obce, kde nie sú t.j. od pána Sedláka po bytovky. Keďže predchádzajúce OZ
schválilo doteraz platný postup (opravu starých chodníkov a nie výstavbu nových, kde
chodníku nie sú vôbec), práce sa začnú v jarných mesiacoch.
Pán Buchel prezentoval nespokojnosť poľovníckeho združenia Hájik – Kriváň, že OZ
neschválilo dotáciu na podporu ich činnosti, o ktorú žiadali a mali splnené všetky podmienky.
Po diskusii OZ sa rozhodlo zduženiu schváliť 400 €.
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Hlasovanie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 – presun finančných prostriedkov 400 €
z kapitoly Vyriešenie nelegálnej skládky 221-05 100 637 004 01 do bežné transfery OZ –
Hájik-Kriváň 221-01 110 642 001 07.
prítomní:6
za: 5 proti:0 zdržal sa:1 (MF)
Bolo prijaté uznesenie č. 4/2016.
7.2 Starosta obce informoval OZ o rekonštrukcii toaliet základnej školy, ktorá by sa mala
realizovať cez jarné prázdniny. OZ súhlasilo s tou rekonštrukciou.
7.3 Starosta obce informoval OZ o požiadavke firmy PPS s.r.o. (firma, ktorá je v našej obci
kľúčovým zamestnávateľom našich obyvateľov), či by mohla byť materská škôlka cez letné
prázdniny dlhšie otvorená. Povedal, že by to záviselo od počtu prihlásených detí, hygieny, od
čerpania dovolenky našich pracovníkov. Starosta bude danú požiadavku
riešiť aj
v spolupráci s okolitými škôlkami, nakoľko vo firme pracujú aj ženy z okolia.
7.4 Starosta obce informoval OZ, že vzhľadom na to, že poslanec Jakub Tomiš sa vzdal
zástupcu starostu, musí poveriť zastupovaním iného poslanca. Oslovil poslankyňu Máriu
Jurkasovú, ktorá v poradí získala najviac hlasov v komunálnych voľbách, ktorá však túto
ponuku odmietla. Starosta obce napokon poveril zastupovaním poslanca Mareka Fabiana
s účinnosťou od 26.1.2016.
7.5 Poslankyňa Dagmar Piešťanská navrhla, či by sa nespravilo dopravné značenie na ulici
od bufetu Némethyho po Pohostinstvo u Martina, kde by bol zakázaný prejazd. Po diskusii sa
dohodlo, že ak sa nám podarí zrealizovať rekonštrukciu námestia, dané značenie nebude
potrebné.
7.6 Poslankyňa Mária Jurkasová sa spýtala v akom štádiu je geometrický plán vysporiadania
pozemkov v lokalite „za humnami“. Starosta informoval, že z časových dôvodov to nestihol,
ale zistí firmu, ktorá by nám s vysporiadaním pozemkov mohla pomôcť a za akú cenu.
7.7 Poslanec Jakub Tomiš:
- Informoval OZ o možnosti výstavby športového ihriska – vonkajšia posilňovňa. Po diskusii
sa poslanci dohodli, že zatiaľ s realizáciou tohto ihriska počkajú. Nakoľko žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na realizáciu
športového ihriska, by mohla znížiť naše šance na získanie dotácie na rekonštrukciu
materskej škôlky, ktorá je našou prioritou.
- Poprosil, či by sa dal odhrnúť sneh na autobusovej zastávke.
- Spýtal sa, či je už funkčný internet v miestnej knižnici. Pán starosta odpovedal, že internet
zatiaľ nefunguje, ale určite ho dáme opraviť.
7.8 Poslanec Marek Fabian:
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- Podotkol, že pri odhŕňaní snehu sa zabudlo na ulicu v hornom konci, ktorá vedie okolo ich
domu. Bol by rád, keby sa odhŕňali všetky cesty, ktoré vedú k obytným domom.
- Spýtal sa, v akom horizonte je možné rátať s realizáciou kanalizácie. Pán starosta
informoval, že nie sme v zozname obcí, ktoré môžu žiadať o dotáciu (vodohospodársky
významné oblasti), naša obec sa spolu s okolitými obcami snažia, aby sa do toho zoznamu
dostali.

Bod č. 8 – Diskusia
Bod č. 9 – 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
obce Dolný Lopašov zo dňa 25.1.2016

Uznesenie č.1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schválilo program zasadnutia OZ

1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce I. polrok 2016.
3. Cezhraničná spolupráca – Ilok.
4. Zberný dvor.
5. Námestie.
6. Správa o činnosti za rok 2015.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Záver.
Uznesenie č.2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.

Uznesenie č.3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pokračovanie v cezhraničnej spolupráci s mestom Ilok.

Uznesenie č.4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 – presun finančných prostriedkov 400 € z kapitoly
Vyriešenie nelegálnej skládky 221-05 100 637 004 01 do bežné transfery OZ –Hájik-Kriváň
221-01 110 642 001 07.
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V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Mária Jurkasová
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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