Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č.7/2016 konaného v Dolnom Lopašove dňa 15. 12. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Milan Máčalka - prišiel počas bodu 3 (hlasoval vo všetkých hlasovaniach v
bode 3)
Bc. Jakub Tomiš
Mária Jurkasová
Bc. Jozef Mnešický
Ing. Marek Fabian

Program: (Príloha č. 2)
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

VZN obce Dolný Lopašov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

4.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Dolný Lopašov.

5.

Rozpočtové opatrenie č. 4

6.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu rozpočtu na
rok 2017.

7.

Rozpočet na rok 2017.

8.

Delegovanie člena OZ do Rady školy pri Materskej škole v Dolnom Lopašove.

9.

Diskusia.

10.

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 dal za prečítaný program hlasovať.
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Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

VZN obce Dolný Lopašov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

4.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Dolný Lopašov.

5.

Rozpočtové opatrenie č.4.

6.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu rozpočtu na
rok 2017.

7.

Rozpočet na rok 2017.

8.

Delegovanie člena OZ do Rady školy pri Materskej škole v Dolnom Lopašove.

9.

Diskusia.

10.

Záver.

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 38/2016

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslanca Jaroslava Hornáka, Milana
Máčalku 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 – Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) obce Dolný Lopašov o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Materiál k bodu č. 3 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č.4)
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce v zmysle §6 odsek 3 a4 zákona SNR č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
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neskorších predpisov. Starosta obce sa spýtal, či má niekto pripomienky k danému VZN.
Poslanec Ing. Fabian predložil viacero pozmeňovacích návrhov a opráv návrhu VZN. Tieto
boli zapracované do VZN a tvoria prílohu zápisnice (Príloha č. 5). Starosta dal o
pozmeňovacích návrhoch ako celku hlasovať.
Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch poslanca Ing. Fabiana ako celku.
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 39/2016

Hlasovanie za prijatie VZN ako celku v znení schválených zmien.
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 34/2016 uznesením č. 40/2016

Bod č. 4 –VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Dolný Lopašov .
Materiál k bodu č.4 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 6).
Po krátkej diskusii požiadal starosta obce o pripomienkovanie predloženého VZN.
Poslanec Ing. Fabian predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov k návrhu VZN.
Na hlasovanie predložil pozmeňovací návrh, v § 5 ods. 1 písm. b) doplniť žltá nádoba na
plasty, znenie odseku 3 písmeno c) Obec zavádza množstvový zber drobného stavebného
odpadu na celom území obce za poplatok stanovený v zmysle VZN obce Dolný Lopašov
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie za prijatie zmien navrhnutých poslancom Ing. Fabianom .
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 41/2016

Hlasovanie za prijatie VZN ako celku v znení schválených zmien.
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 35/2016 uznesením č. 42/2016
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Bod č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.4
Poslancom bolo doručené rozpočtové opatrenie č.4 v elektronickej podobe. (Príloha č.7)
Po diskusii bolo rozpočtové opatrenie č. 4 schválené.

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č.4.
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 43/2016

Bod č. 6 – Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu
rozpočtu na rok 2017. (Príloha č.8)
V zmysle § 18f, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu viacročného programového
rozpočtu obce na roky 2017-2019 a k návrhu programového rozpočtu obce na rok 2017.
Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-2019 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2017 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý bol spracovaný v súlade
s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Na základe všetkých uvedených skutočností odporučila hlavná kontrolórka obecnému
zastupiteľstvu návrh programového rozpočtu na rok 2017 schváliť.

Obecné zastupiteľstvo berie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov na
vedomie.

Bod č. 7 – Rozpočet na rok 2017
Materiál dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č.9).
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Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dni pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanec Ing. Fabian predložil nasledovné úpravy rozpočtu
Návrh uznesenia:
Navrhujem presunúť čiastky z programu Prevádzka úradu:
221-01 110 642 001 02

Bežné transfery OZ - JDS

1 200,00

221-01 110 642 001 04

Bežné transfery OZ - Vydry

2 000,00

221-01 110 642 001 08

Bežné transfery OZ - Lepší Dolný
Lopašov

350,00

a z programu Grantová podpora športu:

221-08 100 642 001 00

Bežné transfery obč.združeniu TJ

8 300,00

221-08 100 642 001 01

Bežné transfery obč.združeniu mariáš

1 000,00

221-08 110 642 001 01

Bežné transfery OZ - turisti

500,00

nasledovne:
● do programu Materská škola - Nákup inventáru: 1 000 eur,
● do programu Zber a odvoz odpadu - Všeobecné služby - odstránenie skládky:
12 350 eur.
Odôvodnenie:
Obecnému zastupiteľstvu neboli včas doručené podklady, ktoré by objasňovali, na aký účel
majú byť prostriedky z rozpočtu použité. Preto navrhujem zaoberať sa dotáciami až po
predložení kompletných žiadostí.
Starosta obce poznamenal, že účel použitia finančných prostriedkov je obsiahnutý v predmete
činnosti a v stanovách jednotlivých združení. Každé združenie je povinné vyúčtovať použitie
dotácie. Nevidí dôvod, prečo by pri podávaní žiadosti opakovane združenia znova
zdôvodňovali účel použitia finančných prostriedkov.

Hlasovanie za úpravu predloženého rozpočtu na rok 2017

prítomní:6

za:2

proti:2(MJ,MM) zdržal sa:2(JT,JH)

Návrh nebol schválený.
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Poslanec Bc.Mnešický navrhol, aby boli schválené dotácie vo výške ako v minulom roku.
TJ Družstevník Dolný Lopašov

6000,- €

Mariášový klub Dolný Lopašov

500,- €

Turistické združenie Dolný Lopašov

500,- €

Jednota dôchodcov na Slovensku

1200,-€

Občianske združenie VYDRY Dolný Lopašov

1000,- €

OZ Lepší Dolný Lopašov

350,- €

Rozdiel bol presunutý do programu 5.1 na položku „ Údržba ciest a komunikácií“.

Hlasovanie za predložený pozmeňujúci návrh poslanca Bc.Mnešického k rozpočtu na rok
2017
prítomní:6

za:5

proti:1(JT) zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 44 /2016

Poslanec Ing. Fabian navrhol odmenu hlavnej kontrolórke obce Dolný Lopašov 15% za
obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Za návrh dal starosta obce hlasovať.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm.
j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnému
kontrolórovi obce Dolný Lopašov odmenu 15 % za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
prítomní:6

za:4

proti:2(JM,MJ) zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 45 /2016

Poslanec Bc.Mnešický podal návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške
30% za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Hlasovanie za zrušenie uznesenia č.45 /2016
prítomní:6

za:4

proti:1(MF) zdržal sa:1(MM)

Bolo prijaté uznesenie č.46 /2016.
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Starosta obce na základe protinávrhu poslanca Bc.Mnešického dal hlasovať o schválenie
odmeny hlavnej kontrolórke obce Dolný Lopašov vo výške 30%.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm.
j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavnému
kontrolórovi obce Dolný Lopašov odmenu 30 % za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
prítomní:6

za:5

proti:1(MF) zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 47 /2016

Starosta obce na základe schválenej odmeny hlavnej kontrolórke obce Dolný Lopašov vo
výške 30%, čo činí 450,- € dal schváliť presun financií z položky programu 5.1 „ Údržba
ciest a komunikácií“ do programu 1.3 „Odmeny“.
Hlasovanie za presun financií z položky programu 5.1 „ Údržba ciest a komunikácií“ do
programu 1.3 „Odmeny vo výške 450,- €
prítomní:6

za:5

proti:0 zdržal sa:1(MF)

Bolo prijaté uznesenie č.48 /2016

Starosta obce po odhlasovaní pozmeňovacích návrhoch dal hlasovať o rozpočte na rok 2017
podľa prijatých návrhov na zmenu.
Hlasovanie: OZ schvaľuje rozpočet na rok 2017 podľa prijatých návrhov na zmenu
prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.49 /2016

Bod č. 8 – Delegovanie člena OZ do Rady školy pri Materskej škole v Dolnom Lopašove.
Na základe žiadosti riaditeľky Materskej školy v Dolnom Lopašove (Príloha č.10) starosta
obce navrhol schváliť člena OZ Bc.Mnešického do Rady školy pri MŠ. Po súhlase poslanca
Bc.Mnešického dal starosta obce o návrhu hlasovať.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie člena OZ Bc.Mnešického do Rady
školy pri Materskej škole v Dolnom Lopašove
prítomní:6

za:5

proti:0 zdržal sa:1(JM)

Bolo prijaté uznesenie č.50 /2016
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Bod č. 9 – Diskusia.

Starosta obce informoval OZ o možnosti využívania EU fondov v rámci SR. Na konci roku
2014 konkrétne 18.12.2014 uviedol minister Životného prostredia Ing.Žiga s ministrom
vnútra JUDr.Kaliňákom program „Kvalita životného prostredia“, z ktorého do dnešných dní
sme nemali možnosť čerpania. Jediné čo sa zmenilo oproti pôvodnému programu bola
doplnená veta , že oprávnený žiadateľ je povinný splniť podmienku zvýšenia kapacity MŠ
o 10 žiakov. Ďalší z programov vhodných pre obce do tisíc obyvateľov „Program rozvoja
vidieka“ (PRV), ktorý pozostáva z piatich podopatrení sa taktiež oproti pôvodným
podmienkam značne zmenil, čo sa týka výšky oprávnených nákladov z 300.000,- € na
60.000,-€ až 200.000,-€. Obec Dolný Lopašov podala žiadosť o pridelenie nenávratného
finančného príspevku (NFP) dvakrát na kamerové systémy. Prvýkrát naša žiadosť nebola
hodnotená, pretože sa počas výzvy zmenili podmienky výzvy. Druhýkrát bola výzva
z podozrenia korupčného správania zrušená. Podľa štatistiky ZMOS, obce vynaložili na
spracovanie žiadosti viac ako 2 milióny € na spracovanie projektových dokumentácií
a žiadostí o NFP. Takto boli obce prinútené neefektívne vynaložiť finančné prostriedky.
V programe LEADER sa taktiež zmenili podmienky výzvy, kde z prisľúbených 2,8 milióna €
im bola odobraná čiastka cca 1,2 milióna € pre obce, ktoré rozšírili počet obcí v rámci SR.
Z uvedeného možno konštatovať, že obce doteraz nedostali možnosť čerpať NFP z fondov
EU. Jediná žiadosť o NFP, ktorá je ešte aktuálna je „Rekonštrukcia námestia obce Dolný
Lopašov“. Tá do dnešného dňa nebola ešte vyhodnotená. Žiadosť bola podaná v januári 2016.
V rámci Mikroregiónu nad Holeškou (MNH) sme podali dva projekty na likvidáciu odpadov
vo výške takmer 4 milióny €, ktoré boli z nepochopiteľných dôvodov vyhodnocované. MNH
sa voči rozhodnutiu odvolalo. Obec má pripravené podklady pre vyhlásenie výziev na
protipovodňové opatrenia obce , zberný dvor a zníženie energetickej náročnosti MŠ.
V prípade vyhlásenia výziev podáme žiadosti o NFP. V súčasnej dobe bola vyhlásená výzva
z Envirofondu MŽPSR. Obec prehodnotí jednotlivé možnosti čerpania.

Pán Rajnic požiadal OZ o udelenie slova, ktorému OZ vyhovelo. Pán Rajnic uviedol, že má
možnosť zdarma zabezpečiť pre samostatne bývajúcich starších občanov hasiace prístroje,
ktoré možno použiť na hasenie elektrických zariadení a ostatných požiarov. Vedenie obce mu
prisľúbilo dodať zoznam uvedených občanov.

Poslanec Ing.Fabian zniesol požiadavku na starostu obce, aby zabezpečil zosúladenie
obsahu obecných novín „Dobrý deň, Dolný Lopašov“ s ich štatútom. Starosta obce
poznamenal, že OZ nemôže ukladať starostovi povinnosti a že si nevie predstaviť formu, ako
by to mal zabezpečiť. Prisľúbil, že upozorní redakčnú radu na túto skutočnosť.

Návrh predloženého uznesenia poslanca Ing.Fabiana:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove žiada starostu obce, aby zabezpečil zosúladenie
obsahu obecných novín “Dobrý deň, Dolný Lopašov” s ich štatútom, predovšetkým s
ohľadom na spravodajstvo z rokovaní obecného zastupiteľstva.
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Odôvodnenie:
Podľa štatútu obecných novín “Noviny plnia informačnú úlohu v rámci obce, preto k
základným dlhodobým cieľom redakčnej rady patrí spravodajstvo z rokovaní obecného
zastupiteľstva. … Redakčná rada obecných novín je kolektív redaktorov, ktorí spolupracujú
na vytváraní novín.”. Spravodajstvo z rokovaní obecného zastupiteľstva v novinách dlhodobo
absentuje a napriek mojim priamym výzvam šéfredaktorovi nedošlo k náprave.
Hlasovanie: za návrh predloženého uznesenia.
prítomní:6

za:2

proti:0 zdržal sa:4(JT,JM,MJ,JH)

Uznesenie nebolo prijaté.

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.7/2016
obce Dolný Lopašov zo dňa 15.12. 2016

Uznesenie č.38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

VZN obce Dolný Lopašov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

4.

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Dolný Lopašov.

5.

Rozpočtové opatrenie č. 4

6.

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Dolný Lopašov k Návrhu rozpočtu na
rok 2017.

7.

Rozpočet na rok 2017.

8.

Delegovanie člena OZ do Rady školy pri Materskej škole v Dolnom Lopašove.

9.

Diskusia.

10.

Záver.

Uznesenie č.39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmeňovacie návrhy poslanca Ing. Fabiana v návrhu VZN o odpadoch .

Uznesenie č.40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma VZN č. 34/2016 o odpadoch v znení schválených zmien.
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Uznesenie č.41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zmeny v návrhu VZN o nakladaní s odpadmi, navrhnuté poslancom Ing.
Fabianom.
.

Uznesenie č.42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma VZN č. 35/2016 o nakladaní s odpadmi v znení schválených zmien.

Uznesenie č.43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4.

Uznesenie č.44/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje predložený pozmeňujúci návrh poslanca Bc. Mnešického k rozpočtu na rok 2017.

Uznesenie č.45/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi obce Dolný Lopašov odmenu 15 % za
obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
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Uznesenie č. 46/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
ruší uznesenie č.45/2016

Uznesenie č. 47/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi obce Dolný Lopašov odmenu 30 % za
obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Uznesenie č. 48/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje presun financií z položky programu 5.1 „ Údržba ciest a komunikácií“ do
programu 1.3 „Odmeny vo výške 450,- €.

Uznesenie č. 49/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočet na rok 2017 podľa prijatých návrhov na zmenu.

Uznesenie č. 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje delegovanie člena OZ Bc. Mnešického do Rady školy pri Materskej škole v Dolnom

Lopašove.
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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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