Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 5/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 29.9.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Milan Máčalka
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.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2016

4.

Rozpočtové opatrenie č.3

5.

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike.

6.

Vstup do klastru regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

7.

Predaj pozemkov.

8.

Materiály hlavného kontrolóra.

9.

Informácie o odovzdaných a pripravovaných projektoch.

10.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.

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
zasadnutia a spýtal sa, či má niekto pripomienky k programu. Poslanec Bc. Mnešický Jozef
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navrhol zmenu programu, za bod č.2 vložiť bod č.3 Pripomienky a názory poslancov
a ostatné body posunúť.
Starosta dal o zmenenom programe hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

Pripomienky a názory poslancov.

4

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2016

5.

Rozpočtové opatrenie č. 3.

6.

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike.

7.

Vstup do klastru regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

8.

Predaj pozemkov.

9.

Materiály hlavného kontrolóra.

10. Informácie o odovzdaných a pripravovaných projektoch .
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
12. Diskusia.
13. Záver.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 28/2016

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Milana Máčalku, Jaroslava
Hornáka a za zapisovateľku Danielu Branišovú.

Bod č. 2 - Kontrola plnenia uznesení
Kontrolórka obce PhDr. Šimová Jana predložila správu o plnení prijatých uznesení z
predchádzajúcich zasadnutí OZ. ( Príloha č.3)
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Bod č. 3 – Pripomienky a názory poslancov
Poslanec Bc. Mnešický opätovne upozornil na betónovú skládku odpadu a rozpadajúci sa
múr na miestnom cintoríne. Navrhol skládku do Pamiatky zosnulých odstrániť, čo starosta
obce prisľúbil, akonáhle bude spojazdnené vozidlo Poľnohospodárskeho družstva.
Ďalej vyzval starostu, či zabezpečil firmu na opravu cesty - výtlky. Starosta poslancov
informoval, že Obecný podnik služieb Chtelnica zabezpečí stroj a obce si budú tieto opravy
vykonávať samé. Ďalšou otázkou poslanca bola informácia o podpísaní zmluvy s Ilokom a
ako pokračuje odstúpenie od zmluvy na kultúrnom dome. Nakoľko nebolo žalobe vyhovené,
na budúce zasadnutie OZ bude pozvaný advokát , ktorý zastupuje obec v súdnom spore a na
základe jeho vyjadrenia poslanci rozhodnú o ďalšom postupe.
Poslankyňa Jurkasová požiadala o odstránenie čiernych vriec s kartónmi, ktoré sa
nachádzajú na námestí. Zaujímala sa, či bude na jeseň zber konárov a elektroodpadu.
Starosta prisľúbil, že zber bude.
Poslanec Ing. Fabian požiadal starostu o vyjadrenie, či zistil podmienky pre vyznačenie
prechodu pre chodcov na hlavnej ceste pri čísle domu 104. Starosta odpovedal, že prechod
bude zriadený pri rekonštrukcii námestia.

Bod č. 4 - Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2016
Materiál k bodu č. 4 dostali poslanci v elektronickej podobe. (Príloha č. 4)
Hlasovanie: OZ schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2016
k 30.06.2016

_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 29/2016

Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.3
Poslancom bolo doručené rozpočtové opatrenie č.3 v elektronickej podobe. ( Príloha č. 5)
Na otázky poslancov k rozpočtovému opatreniu odpovedal starosta obce a zamestnankyňa
Daniela Zemková.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č.3
_

prítomní:6

za:5

proti:0 zdržal sa:1 (JM)

Bolo prijaté uznesenie č. 30/2016
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Bod č. 6 – Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike (Príloha č.6)
Starosta obce oboznámil prítomných o tom, že po prijatí balíka opatrení v oblasti klímy
a energetiky, Európska komisia spustila projekt Dohovor primátorov a starostov.Tí
starostovia, ktorí sa do dohovoru prihlásia sa zaväzujú, že urobia opatrenia v zmysle agendy
2020. Každá verejná budova, ktorá sa bude stavať alebo rekonštruovať bude spĺnať parametre
do roku 2016 kategórie B a od roku 2016 kategórie A. Ak budeme účastníkmi tohto
dohovoru nič nás to nebude stáť, je to len záväzok obce, že bude konať v zmysle tohto
dohovoru, to znamená že zníži emisie do roku 2030 o niekoľko percent. Členstvo nás
oprávňuje požiadať o finančné prostriedky na vypracovanie energetického certifikátu na
všetky verejné budovy, ktoré sa nachádzajú v obci. Energetický certifikát sa prikladá
k vypracovaniu dokumentácie, ktorá bude potrebná k výzvam. Vylúčenie z Dohovoru
primátorov a starostov o klíme a energetike je bez akýchkoľvek sankcií. Prítomní poslanci po
krátkej diskusii súhlasili s podpísaním Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike.

Hlasovanie: OZ dňa 29.09.2016 schvaľuje podpísanie „Dohovoru primátorov a starostov
o klíme a energetike“ starostom obce Dolný Lopašov RNDr. Jozefom Petušíkom

_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 31/2016

Bod č. 7 – Vstup do klastru regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja
(Príloha č.7)
Starosta obce má záujem urobiť cyklotrasu profesionálnym spôsobom mimo hlavnej cesty, na
čo treba projektovo pripraviť územie. Keď sa staneme členmi klastra, sú prisľúbené od
Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len TTSK) finančné prostriedky na vypracovanie
projektovej dokumentácie na cyklotrasu. On vstup do klastra odporúča. Ďalej starosta
informoval, že každá členská obec klastra dáva ročný vklad 1000,- €. Poslankyňa Jurkasová
vystúpila s pripomienkou ohľadom výšky vkladu. Podľa nej tento vklad nie je adekvátny
k počtu obyvateľov v našej obci oproti väčším mestám TTSK . Starosta prisľúbil, že bude
túto pripomienku tlmočiť na TTSK a požiadal poslancov, aby navrhli podmienky vstupu
obce Dolný Lopašov do klastru regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

Hlasovanie: OZ schvaľuje dňa 29.09.2016 vstup obce Dolný Lopašov do klastru
regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja za podmienky, že bude výška
členského príspevku za rok upravená podľa veľkosti obcí, napríklad podľa počtu obyvateľov.

_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.32/2016
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Bod č. 8 - Predaj pozemkov
Uznesením č. 25/2016 zo dňa 12.7.2016 OZ schválilo zámer priameho predaja nehnuteľného
majetku obce – pozemok, par.č. 2627/29 v katastrálnom území Dolný Lopašov o výmere
1270 m2, na LV č. 900. Tento zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce. Záujemcovia mohli svoje ponuky predkladať do 07.09.2016 do 17.00 hod.
Starosta konštatoval, že do uvedeného termínu bol obci doručený jeden otvorený list a jeden
list v zalepenej obálke. Prvú ponuku prečítal starosta obce, spĺňala požadované podmienky
a bola od Jaroslava Frátriča, Dolný Lopašov č.69. Navrhovaná cena bola 9.990,- €. Druhú
ponuku prečítala poslankyňa Jurkasová, spĺňala požadované podmienky a bola od pána
PaedDr. Róberta Némethyho, Okružná ul č.12, Trnava. Navrhovaná cena bola 12.000,- €.
Nakoľko ponuka pána PaedDr. Róberta Némethyho bola vyššia, OZ odsúhlasilo priamy
predaj pozemku práve jemu. Následne starosta obce so súhlasom poslancov navrhol
zapracovať do každej kúpnopredajnej zmluvy pri predaji obecného majetku vecné bremeno.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , že v kúpnopredajnej zmluve pri predaji obecného majetku
bude zapracovaná podmienka vecného bremena a to:

-

Ak by sa kupujúci rozhodol pozemok predať, je povinný ho ponúknuť najskôr obci za tú
istú cenu, za ktorú ho kúpil, až potom ďalšej osobe.

-

Začne stavať do troch rokov odo dňa podpísania zmluvy.

_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 33/2016

Poslancom bola predložená žiadosť o odkúpenie pozemku (Príloha č.8), par.č. 2627/3,
v katastrálnom území Dolný Lopašov, o výmere 1127 m2, číslo LV 900. Pozemok je
v zastavanom území obce, vhodný na výstavbu nového rodinného domu. OZ sa dohodlo, že
pozemok bude predaný priamym predajom a zároveň poverilo starostu obce, aby zabezpečil
vypracovanie znaleckého posudku.

Starosta informoval poslancov o odozvách ohľadom vysporiadania pozemkov „Za
humnami“. Verejné zhromaždenie ohľadom predmetných pozemkov bude 15.10.2016.

Bod č. 9 - Materiály hlavného kontrolóra (Príloha č.9)
Hlavnou kontrolórkou boli predložené materiály :
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-

Kontrola cestovných príkazov za obdobie roka 2016.

-

Kontrola platnosti VZN obce.

-

Kontrola platieb za výherné hracie automaty.

-

Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti.

-

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

Bod č. 10 – Informácie o odovzdaných a pripravovaných projektoch
Starosta obce prítomných oboznámil, že máme v rámci mikroregiónu odovzdaných viacero
projektov, kde sa čaká na výzvy. U nás je určená ako priorita materská škôlka, kde máme už
energetický certifikát vypracovaný, vyšiel do kategórie A. Námestie, tam sa bude rozhodovať
či otvoriť potok a ďalšie výzvy protipovodňové opatrenia, kanalizácia.

Bod č. 11 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce počas
zastupovania materskej dovolenky.

Hlasovanie OZ za uznesenie č. 34/2016 v znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Lopašov
I. 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 19.01.2017 v priestoroch požiarnej zbrojnice.
II. 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:
- osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

Strana 6 z 12

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 5/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 29.9.2016
- 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, Dolný Lopašov 79,
922 04 Dolný Lopašov, alebo osobne doručia na Obecný úrad v Dolnom Lopašove najneskôr
do 05.01.2017 do 12:00 hodiny. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na
obecný úrad alebo dátum doručenia podľa pošty.
3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 05.02.2017, pričom deň nástupu do
práce je 06.02.2017.
4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 5 hodín týždenne.
5. Funkčné obdobie je stanovené ako zastupovanie počas materskej dovolenky, a to od
05.02.2017 do 15.10.2017.
III. SCHVAĽUJE
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným 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.
IV. 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. 34/2016
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Bod č. 12 – Diskusia.

-

Starosta sa poďakoval všetkým, čo pomáhali pri čistení potoka a pri Cyklotour MNH.
Informoval, že bude mať stretnutie s majiteľmi rodinného domu za kostolom, ktorí chcú
tento darovať obci za symbolické Euro za účelom zriadenia pamätnej izby.

-

PhDr. Šimová upozornila, že nemáme kronikára ani kroniku. Zistila, že veľa mamičiek
a detí nemá trvalý pobyt v Dolnom Lopašove. Spýtala sa starostu, či neuvažuje nejakým
spôsobom motivovať ľudí, aby sa prihlásili na trvalý pobyt do našej obce. Po krátkej
diskusii starosta navrhol, aby do ďalšieho zastupiteľstva poslanci porozmýšľali, ako
týchto obyvateľov motivovať.

-

Pani Vašková požiadala hasičov o prečistenie potoka.

Bod č. 13 – 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.5/2016
obce Dolný Lopašov zo dňa 29.9.2016

Uznesenie č.28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

Pripomienky a názory poslancov.

4

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.06.2016

5.

Rozpočtové opatrenie č. 3.

6.

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike.

7.

Vstup do klastru regionálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

8.

Predaj pozemkov.

9.

Materiály hlavného kontrolóra.

10. Informácie o odovzdaných a pripravovaných projektoch .
11. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
12. Diskusia.
13. Záver.

Uznesenie č.29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na rok 2016 k 30.06.2016

Uznesenie č.30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3
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Uznesenie č.31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje dňa 29.09.2016 podpísanie „Dohovoru primátorov a starostov
a energetike“ starostom obce Dolný Lopašov RNDr. Jozefom Petušíkom.

o klíme

Uznesenie č.32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje dňa 29.09.2016 vstup obce Dolný Lopašov do klastru regionálneho rozvoja
Trnavského samosprávneho kraja za podmienky:
-

Že bude výška členského príspevku za rok upravená podľa veľkosti obcí, napríklad
podľa počtu obyvateľov.

Uznesenie č.33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje , že v kúpnopredajnej zmluve pri predaji obecného majetku bude zapracovaná
podmienka vecného bremena a to:
-

Ak by sa kupujúci rozhodol pozemok predať, je povinný ho ponúknuť najskôr obci za
tú istú cenu za ktorú ho kúpil, až potom ďalšej osobe.

-

Začne stavať do troch rokov odo dňa podpísania zmluvy.

Uznesenie č.34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
I. 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 19.01.2017 v priestoroch požiarnej zbrojnice.
II. URČUJE
1. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
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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:
- 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, Dolný Lopašov 79,
922 04 Dolný Lopašov, alebo osobne doručia na Obecný úrad v Dolnom Lopašove najneskôr
do 05.01.2017 do 12:00 hodiny. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na
obecný úrad alebo dátum doručenia podľa pošty.
3. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 05.02.2017, pričom deň nástupu do
práce je 06.02.2017.
4. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 5 hodín týždenne.
5. Funkčné obdobie je stanovené ako zastupovanie počas materskej dovolenky, a to od
05.02.2017 do 15.10.2017.
III. SCHVAĽUJE
1. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným 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.
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IV. 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

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

V Dolnom Lopašove dňa

..........................................
Jaroslav Hornák

overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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