Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 3/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 8. 6. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš - prišiel počas bodu 6 (hlasoval vo všetkých hlasovaniach v
bode 6)
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
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.Kontrola plnenia uznesení.
3.Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.

4.Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.
5.Správa auditora a výročná správa.
6.Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia o odpadoch.
7.Materiály hlavného kontrolóra.
8.Schválenie platu starostu obce.
9.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo a sobášiť.
10.Rôzne
11.Diskusia
12.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
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zasadnutia a spýtal sa či má niekto pripomienky k programu. Poslanci nemali k programu
zasadnutia žiadne pripomienky, starosta dal za prečítaný program hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.

4.

Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.

5.

Správa auditora a výročná správa.

6.

Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia o odpadoch.

7.

Materiály hlavného kontrolóra.

8.

Schválenie platu starostu obce.

9.

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo a sobášiť.

10.

Rôzne

11.

Diskusia

12.

Záver

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 14/2016

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslanca Jaroslava Hornáka, Ing. Mareka
Fabiana a za zapisovateľku Danielu Branišovú.

Bod č. 2 – Kontrola plnenia uznesení
PhDr. Šimová Jana vykonala a predložila kontrolu plnenia uznesení (Príloha č. 3).
Obecné zastupiteľstvo materiál berie na vedomie.
Bod č. 3 – Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015
Materiál k bodu č. 3 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č.4)
Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce PhDr. Janu Šimovú, aby predniesla stanovisko
k záverečnému účtu obce za rok 2015. Hlavná kontrolórka uviedla, že boli dodržané všetky
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náležitosti záverečného účtu a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet
obce za rok 2015 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2015.
Bod č. 4 – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 (Príloha č.5)
Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený
ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Výsledok rozpočtového hospodárenia
roku 2015 je 83.808,77 EUR. Prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu; o použití
prebytku rozpočtu z rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
K predloženému záverečnému účtu obce za rok 2015 neboli podané žiadne pripomienky.
Hlasovaním OZ bol schválený záverečný účet obce bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hosdpodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 83 808,77 EUR.
prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 15/2016

Bod č. 5 – Správa auditora a výročná správa
Správa auditora a výročná správa boli poslancom poslané v elektronickej forme (Príloha č.
6).
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov berie na vedomie správu auditora a výročnú
správu.

Bod č. 6 – Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia o odpadoch (Príloha č. 7)
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o spôsobe zostavovania VZN v rámci
Mikroregiónu nad Holeškou, ktoré má byť učinné od 1. 7. 2016, kedy zákon nadobudne
právoplatnosť. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov
odpadu, ako nakladať s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu, prepravy a likvidácie.
V rámci mikroregionu bola uzatvorená zmluva s ENVIPACK-om. Obce Mikroregiónu nad
Holeškou podali projekty, v ktorých žiadajú financie na nákup jednotnej techniky (zberové
vozidlo na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), veľkoobjemové kontajnery,
nádoby na BRO, prekopávač kompostu, drvič drevnej hmoty, fermentor). V druhom projekte
riešia obce drobný stavebný odpad (DSO) a veľkoobjemové odpady, kde obce žiadajú
techniku na zhodnocovanie a likvidáciu DSO, a veľkoobjemové odpady (drvič a triediaca
linka). Čaká sa na výzvu na zberné dvory. Starosta obce navrhol projekt na zriadenie
zberného dvora a jeho prevádzky – plocha oproti cintorína. Starosta obce požiadal
o pripomienkovanie predloženého VZN.
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Poslanec Fabian predložil viacero pozmeňovacích návrhov a opráv návrhu VZN.
Na hlasovanie predložil pozmeňovací návrh, aby bol z návrhu VZN vypustený § 5 ods. 4
písm. b) („Občan je povinný obci oznámiť spôsob nakladania s BRKO v domácnosti, ktorý
potvrdí v čestnom prehlásení o spôsobe nakladania s BRKO z domácností.“) a z ods. 5 písm.
b) druhú časť vety („ktorý potvrdí v čestnom prehlásení o spôsobe nakladania s biologicky
rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností“).
Hlasovanie za vypustenie § 5 ods. 4 písm. b) a z ods. 5 písm. b) vypustenie druhej časti vety.

prítomní:6

za:4

proti:1(MJ) zdržal sa:1(JM)

Bolo prijaté uznesenie č. 16/2016

Hlasovanie za prijatie ostatných zmien navrhnutých poslancom Fabianom.

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 17/2016
Hlasovanie za prijatie VZN ako celku v znení schválených zmien.

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 33/2016 uznesením č. 18/2016

Bod č. 7 – Materiály hlavného kontrolóra
Hlavnou kontrolórkou boli predložené materiály, kde mala zistiť majiteľov pozemkov na
ktorých sa plánuje výstavba novej ulice. OZ po krátkej diskusii stanovilo podmienky pre
plánovaný odkup pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tieto podmienky:
-

Cena 5,- EUR za 1 m2, alebo výmenou za iný pozemok

-

Predkupné právo vlastníkov na jeden pozemok

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu zistiť záujemcov o odpredaj pozemkov za týchto
podmienok do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (12. 7. 2016).

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 19/2016

Bod č. 8 – Schválenie platu starostu obce
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
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predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6
zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o zvýšení platu podľa zákona, preto patrí starostovi plat
podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.

Bod č. 9 – Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zatupiteľstvo a sobášiť.
Starosta navrhol poslanca Jakuba Tomiša, ktorý bude oprávnený zvolávať zatupiteľstvo
a sobášiť. Poslanec prijal toto poverenie.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Bc. Jakuba Tomiša, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta Zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 20/2016

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za sobášiaceho poslanca Bc. Jakuba Tomiša.

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 21/2016

Bod č. 10 – Rôzne
Predloženie žiadosti starostom - žiadosť o prednostný odkup pozemku p. Fratričom.
K tomuto bodu sa nepristúpilo, nakoľko obecnnému zastupiteľstvu neboli predložené
materiály v dostatočnom predstihu. Bod sa odkladá na ďalšie zastupiteľstvo.

Bod č. 11 – Diskusia
Poslankyňa Jurkasová sa spýtala na situáciu pozemkov na Bráne. Starosta informoval, že
niektorí majitelia nesúhlasia s odpredajom.
Starosta informoval poslancov o možnom rozpade ZMOS Jaslovské Bohunice.
Poslanec Fabian požiadal o zverejňovanie dôležitých oznamov na webovej stránke obce.
Ďalej poukázal na veľkú spotrebu elektrického prúdu chladničkou v mariášovej miestnosti
a chybnom doručení oznámení posledných konaných volieb. Na záver sa spýtal na
odsúhlasený nestránkový deň obecného úradu.
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Poslanec Bc. Tomiš podal návrh na skrátenie trvaní obecných zastupiteľstiev.
Starosta obce poukázal na fakt, že doposiaľ nie sú zriadené komisie.
Poslanec Hornák zdôraznil, že v dolnej časti obce nefunguje rozhlas, nájomná bytovka nemá
namontované súpisné číslo. Závady budú v najbližšej dobe odstránené.
Starosta obce poďakoval hasičom a všetkým obyvateľom, ktorí pomáhali pri povodni.
Poslanec Mikuš požiadal o dovybavenie potrebnej výstroje pre Dobrovoľný hasičský zbor.

Bod č. 12 – 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.3/2016
obce Dolný Lopašov zo dňa 8. 6. 2016

Uznesenie č.14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1.Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.

4.Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015.
5.Správa auditora a výročná správa.
6.Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia o odpadoch.
7.Materiály hlavného kontrolóra.
8.Schválenie platu starostu obce.
9.Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zastupiteľstvo a sobášiť.
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Záver

Uznesenie č.15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hosdpodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 83 808,77 EUR.
Uznesenie č.16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje vypustenie § 5 ods. 4 písm. b) a z ods. 5 písm. b) vypustenie druhej časti vety z
návrhu VZN o odpadoch.
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Uznesenie č.17/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje ostatné zmeny v návrhu VZN o odpadoch navrhnuté poslancom Fabianom.

Uznesenie č.18/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma VZN č. 33/2016 o odpadoch v znení schválených zmien.

Uznesenie č.19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje tieto podmienky pre plánovaný odkup pozemkov:
-

Cena 5,- EUR za 1 m2, alebo výmenou za iný pozemok

-

Predkupné právo vlastníkov na jeden pozemok

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu zistiť záujemcov o odpredaj pozemkov za týchto
podmienok do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (12. 7. 2016).
Uznesenie č.20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje poverenie poslanca Bc. Jakuba Tomiša, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č.21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje za sobášiaceho poslanca Bc. Jakuba Tomiša
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V Dolnom Lopašove dňa

.....................................
Ing. Marek Fabian
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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