Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 12.7.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Milan Máčalka
Mária Jurkasová – prišla počas bodu 3 ( hlasovala od bodu 5)
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.Rozpočtové opatrenie č.2
4.Predaj pozemkov.
5.Schválenie návrhu plánu hlavného kontrolóra.
6.Materiály hlavného kontrolóra.
7.Poverenie na zastupovanie starostu.
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. Poslanec Ing. Marek Fabian
navrhol zmenu programu, za bod č.1 vložiť bod č.2 Dobrovoľný hasičský zbor a ostatné body
posunúť.
Starosta dal o zmenenom programe hlasovať.
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Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Dobrovoľný hasičský zbor

3.

Kontrola plnenia uznesení.

4

Rrozpočtové opatrenie č.2

5.

Predaj pozemkov.

6.

Schválenie návrhu plánu hlavného kontrolóra.

7.

Materiály hlavného kontrolóra.

8.

Poverenie na zastupovanie starostu.

9.

Diskusia.

10.

Záver.

_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 23/2016

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Bc. Jozefa
Rastislava Mikuša a za zapisovateľku Danielu Branišovú.

Mnešického,

Bod č. 2 - Dobrovoľný hasičský zbor
V zastúpení Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej DHZ) sa OZ zúčastnili pán Marián
Gajdošík a Daniel Jamrich. Predložili pripomienky k tankovaniu hasičského auta a
objednávaniu materiálov na dozbrojenie DHZ. Poslanec Ing. Fabian doporučil spísať zásady
a pravidlá, kroré budú platiť pre DHZ a Obec Dolný Lopašov.

Starosta obce RNDr. Jozef Petušík navrhol ďalšiu zmenu programu za bod č.2 Dobrovoľný
hasičský zbor vložiť bod č. 3 Pripomienky a otázky občanov.
Starosta dal o zmenenom programe hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
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2.

Dobrovoľný hasičský zbor

3.

Pripomienky a otázky občanov

4.

Kontrola plnenia uznesení.

5

Rrozpočtové opatrenie č.2

6.

Predaj pozemkov.

7.

Schválenie návrhu plánu hlavného kontrolóra.

8.

Materiály hlavného kontrolóra.

9.

Poverenie na zastupovanie starostu.

10.

Diskusia.

11.

Záver.

_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 24/2016
Bod č. 3 – Pripomienky a otázky občanov
Starosta obce dal slovo prítomným občanom.
Pán Zima prejavil nespokojnosť v akom stave je námestie Dolného Lopašova ,kde je
opadané murivo, nie je dokončený chodník po družstvo, poukázal na znečistený potok a čo v
ňom všetko tečie, navrhol organizovať brigády - hlavne pre organizácie, ktoré žiadajú
dodáciu.
Starosta obce odpovedal, že máme podanú žiadosť na Ministerstve
pôdohodpodárstva o rekonštrukciu námestia.Podľa názoru starostu, mala obec pokračovať s
výstavbou chodníkov od pána Sedláka po bytovku / kde chodníky vôbec nie sú / a
neopravovať chodníky staré. Tento rok sa však dorobilo to, čo bolo zazmluvnené ešte
predchádzajúcim OZ.
Informoval, že máme podanú žiadosť na rekonštrukciu námestia, žiadosť na kamerové
systémy, pripravujeme protipovodňové opatrenia, zberný dvor, rekonštrukciu materskej
škôlky, čaká sa na vyhlásenie nových výziev
Pani Vašková predložila požiadavku Základnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska,
ktorá má záujem v priestoroch za materskou škôlkou (ďalej len MŠ), oproti ihrisku, urobiť
herný plán “Človeče nehnevaj sa”, ktorý by mohli využívať aj deti MŠ.
Po krátkej diskusii OZ poverilo starostu zistiť stanovisko hygieny a riaditeľky MŠ .
-

Predniesla podnet, že veľkokapacitné kontajnery sú na nevhodných miestach, treba
ich dať hustejšie, poukázala na vypúšťanie žumpy do potoka.

-

Požiadala starostu, či sa dá dohodnúť, aby Veselanci nestrieľali, lebo potom sú u nás
záplavy. Starosta odpovedal, že strieľaním len zmiernia následky prívaľového dažďa a
Strana 3 z 9

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 12.7.2016
rozdrobia kvapky a tak zamedzia tvorbe ľadovca- ľadových krúpov.

Bod č. 4 - Kontrola plnenia uznesení.
PhDr. Šimová Jana vykonala a predložila kontrolu plnenia uznesení (Príloha č.3)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženie správy o kontrole plnenia uznesení.
Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.2
Poslanci obdržali rozpočtové opatrenie č.2 v elektronickej podobe ( Príloha č. 4)
Poslanec Ing. Fabian Marek k predloženému opatreniu vyjadril svoje návrhy a pripomienky,
ktoré zdôvodnil starosta obce a zamestnankyňa Daniela Zemková.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.2

_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 25/2016

Bod č. 6 – Predaj pozemkov
Materiál k bodu č.6 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č.5)
Obec má na liste vlastníctva č. 900, parcelu č. 2627/29 o výmere 1270 m2. Pozemok je
v zastavanom území obce, vhodný na výstavbu nového rodinného domu. Starosta obce
informoval poslancov, že obec eviduje dve žiadosti na predmetný pozemok a zároveň vyzval
poslancov aby rozhodli o spôsobe predaja . Obecné zastupiteľstvo sa po krátkej diskusii
dohodlo o spôsobe predaja pozemku a to priamym predajom. Poverilo starostu obce, aby
zabezpečil prepracovanie znaleckého posudku.
Hlasovanie za priamy predaj pozemku parcelné číslo 2627/29 o výmere 1270 m2.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 26/2016

Bod č. 7 – Schválenie návrhu plánu hlavného kontrolóra (Príloha č.6)
V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce PhDr. Jana Šimová predložila
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obecnému zastupiteľstvu obce Dolný Lopašov návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2016.

Hlasovaním OZ schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2016
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.27/2016

Bod č. 8 - Materiály hlavného kontrolóra (Príloha č.7)
Hlavnou kontrolórkou boli predložené materiály :
Kontrola povinného zverejňovania informácií za rok 2015 – hlavná kontrolórka zistila, že
povinné zverejňovanie informácií je v súčasnej dobe nedostatočné a nie je v súlade s platnou
legislatívou. Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce, aby uviedol zverejňovanie
informácií do súladu zo zákonom podľa materiálu č. 11/2016 obecnej kontrolórky. Termínom
do 31.12.2016.
Analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce za rok 2015 – zaslané informatívne.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby uviedol zverejňovanie
informácií do súladu zo zákonom podľa materiálu č. 11/2016 obecnej kontrolórky. Termín do
31.12.2016.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 28/2016

Bod č. 9 – Poverenie na zastupovanie starostu
Starosta obce oznámil prítomným poslancom, že poslanca Ing. Mareka Fabiana poveruje
zastupovaním starostu obce Dolný Lopašov podľa § 13b odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poslanec poverenie prijal.
Poverenie na zastupovanie bude tvoriť v zápisnici prílohu č. 8
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov zobralo na vedomie písomné poverenie zástupcu
starostu – poslanca Ing. Mareka Fabiana zastupovaním starostu v rozsahu, ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice.

Bod č. 10 – Diskusia
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-

Starosta obce predniesol požiadavku riaditeľky MŠ o kúpu nového koberca do
Materskej školy, s čím obecné zastupiteľstvo súhlasilo. Informoval poslancov
o odozvách ohľadom predaja pozemkov v miestnej časti „Za humnami“.

-

Poslanec Bc. Mnešický upozornil na odpad pri cintoríne a navrhol ho odstrániť. Ďalej
upozornil na výtlky – poškodenie miestnej komunikácie. Obecné zastupiteľstvo
poverilo starostu obce zistiť rozsah poškodenia miestnej komunikácie a zistiť cenové
ponuky na odstránenie výtlkov.

-

Poslanec Ing. Fabian požiadal starostu aby zistil potrebné kroky k zriadeniu prechodu
pre chodcov na hlavnej ceste pri čísle domu 104.

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.4/2016
obce Dolný Lopašov zo dňa 12.7.2016

Uznesenie č.23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Dobrovoľný hasičský zbor

3.

Kontrola plnenia uznesení.

4

Rrozpočtové opatrenie č.2

5.

Predaj pozemkov.

6.

Schválenie návrhu plánu hlavného kontrolóra.

7.

Materiály hlavného kontrolóra.

8.

Poverenie na zastupovanie starostu.

9.

Diskusia.

10.

Záver.

Uznesenie č.24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Dobrovoľný hasičský zbor

3.

Pripomienky a otázky občanov

4.

Kontrola plnenia uznesení.

5

Rrozpočtové opatrenie č.2

6.

Predaj pozemkov.

7.

Schválenie návrhu plánu hlavného kontrolóra.

8.

Materiály hlavného kontrolóra.
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9.
10.
11.

Poverenie na zastupovanie starostu.
Diskusia.
Záver.

Uznesenie č.25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2
Uznesenie č.26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje priamy predaj pozemku parcelné číslo 2627/29 o výmere 1270 m2.

Uznesenie č.27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Uznesenie č.28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
žiada starostu obce, aby uviedol zverejňovanie informácií do súladu zo zákonom podľa
materiálu č. 11/2016 obecnej kontrolórky. Termín do 31.12.2016.
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V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Mikuš Rastislav
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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