Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2017 konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.3.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Bc. Jozef Mnešický
Ing. Marek Fabian
Bc. Jakub Tomiš

Program: (Príloha č. 2)
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Informácia o problematike civilnej obrany obce Dolný Lopašov.

3.

Rozpočtové opatrenie č.1

4.

Vysporiadanie pozemkov.

5.

Riešenie problematiky školstva a VZN – zápis žiakov do prvého ročníka.

6.

Informácia o výzvach.

7.

Riešenie havarijného stavu kultúrneho domu.

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 navrhol ho upraviť tak, že bod 4) Vysporiadanie pozemkov dať ako bod 2),
ostatné body budú posunuté. Bod Riešenie havarijného stavu kultúrneho domu bude
pripojený k Rozpočtovému opatreniu.
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.

Vysporiadanie pozemkov.

3.

Informácia o problematike civilnej obrany obce Dolný Lopašov.

4

Rrozpočtové opatrenie č.1
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5.

Riešenie problematiky školstva a VZN – zápis žiakov do prvého ročníka.

6.

Informácia o výzvach.

7.

Diskusia.

8.

Záver.
_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 1/2017

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

Mnešického,

Informoval prítomných, že po poslednom zastupiteľstve sa poslankyňa Mária Jurkasová
písomne vzdala mandátu poslanca OZ v Dolnom Lopašove.
Na uvoľnené poslanecké miesto OZ Dolný Lopašov bolo nasledovné poradie náhradníkov:
1/ Jozef Zima, bytom Dolný Lopašov č.145
2/ Miroslav Veizer, bytom Dolný Lopašov č. 327
Náhradníci neprijali poslanecký mandát, čo písomne potvrdili.
Nakoľko obec nemá ďalších náhradníkov, starosta obce v čo najkratšom čase požiada
Okresný úrad o doplnkové voľby, ktoré vyhlási predseda SNR.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslankyne Márie Jurkasovej
a neprijatie mandátu Jozefa Zimu a Miroslava Veizera.

Bod č. 2 - Vysporiadanie pozemkov.
Materiál k bodu č. 2 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č.3).
Starosta obce udelil slovo Dr. Čečovej, ktorá zastupovala majiteľov nehnuteľnosti po
nebohom Jánovi Vrátnom. Pri predaji danej nehnuteľnosti bolo zistené , že časť stavby
rodinného domu so súpisným číslom 77 a garáž stojí na obecnom pozemku (p.č. 206/2). Časť
miestnej komunikácie vedie však cez súkromný pozemok majiteľov . Na základe tohto
zistenia bol vypracovaný geometrický plán (ďalej len GP) na odčlenenie potrebných častí
parciel. Dr. Čečová navrhla majetok vysporiadať zámennou zmluvou s nejakým doplatkom,
pričom rozdiel plochy činí 355 m2. OZ po krátkej diskusii súhlasilo s výmenou a stanovilo,
že rozdiel plôch obec odpredá za cenu 4,00 € / m2, o čom dal starosta hlasovať.
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Hlasovanie : OZ schvaľuje predaj pozemkov zmysle GP č. 325/2016 podľa § 9a) odsek 8
písm.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ,za cenu
4,00€ /m2, pričom plochy sa vzájomne rozpočítajú. Cena geometrického plánu sa započíta
pomerom 50:50.

_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 2/2017

Starosta obce ďalej informoval prítomných, že obec Dolný Lopašov pri delimitácii majetku
v roku 1992 dostala do majetku obce určité budovy a pozemky, ktoré sú v užívaní
Poľnohospodárskeho družstva Dolný Lopašov. Poľnohospodárske družstvo tieto budovy
zveľadilo a využíva ich. Na základe tohto zistenia boli na obecné zastupiteľstvo prizvaní
zástupcovia Poľnohospodárskeho družstva, za účelom dohody vysporiadania predmetného
majetku.

Bod č. 3 – Informácia o problematike civilnej obrany obce Dolný Lopašov.
Starosta udelil slovo Ing. Košíkovi, predsedovi bezpečnostnej rady okresu Piešťany, ktorý
informoval prítomných o systéme krízového riadenia najnižšieho článku , čo je obec, aké sú
povinnosti obce a zámery riešenia. Základnú schému krízového riadenia obce zostavuje
starosta, vytvára krízový štáb , ktorý plní aj úlohu evakuačnej komisie. Tiež zriaďuje aj
výdajňu odberných oprávnení /lístkový systém/. Krízový štáb je základný a pomocný orgán
starostu obce v prípade vzniku mimoriadnej situácie. Na obci je vypracovaná i základná
plánovacia dokumentácia krízového riadenia. Základné druhy ohrozenia pre náš okres sú
vodná stavba Liptovská Mara a Atomové elektrárne Jaslovské Bohunice.

Bod č. 4 - Rozpočtové opatrenie č.1.
Starosta so súhlasom OZ udelil slovo Ing. Miroslavovi Kabelovi, ktorý prišiel prezentovať
požiadavku Telovýchovnej jednoty Dolný Lopašov o navýšenie dotácie z rozpočtu obce. Po
krátkej diskusii OZ požiadavke vyhovelo.
Pracovníčka obecného úradu oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré
poslanci obdržali v elektronickej podobe (Príloha č.4), vysvetlila základné zmeny a úpravy
rozpočtu. Jedným z dôvodov zmeny rozpočtu je riešenie havarijného stavu terasy a kuchyne
kultúrneho domu, oprava a dobudovanie chodníka v dolnej časti obce. Na tieto opravy budú
použité prostriedky z rezervného fondu. Rozpočtovým opatrením č.1 dochádza k zmenám
ako na strane príjmovej tak aj výdavkovej časti rozpočtu. Zvyšujú sa plánované rozpočtové
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príjmy prvou zmenou rozpočtu v čiatke o 62.571,- € a o tú istú sumu sa zvyšujú aj
plánované rozpočtové výdavky. Celkové príjmy a výdavky sú po prvej zmene rozpočtu vo
výške 608.076,- €. Po krátkej debate OZ upravilo predložené rozpočtové opatrenie a satrosta
dal za toto rozpočtové opatrenie hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
rozpočtové opatrenie č.1 a použitie
prostriedkov rezervného fondu vo výške 20.000,- € na odstránenie havarijného stavu
kultúrneho domu a 30.000,-€ na opravu chodníkov.

_

prítomní:5

za: 3

proti:1(MF) zdržal sa:1(JM)

Bolo prijaté uznesenie č. 3/2017

Bod č. 5 – Riešenie problematiky školstva a VZN – zápis žiakov do prvého ročníka.

V tomto bode starosta informoval poslancov o tom, že do konca roka musí byť vyhlásené
výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, nakoľko súčasná riaditeľka nespĺňa
predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce - nemá požadované
vzdelanie podľa aktuálne platného zákona.
Ďalej predložil na schválenie Návrh VZN č. 36/2017 obce Dolný Lopašov o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Dolný Lopašov. Návrh
VZN je prílohou tejto zápisnice (Príloha č.5). K tomuto bodu nemal nikto pripomienky.
Starosta obce nechal o tomto bode hlasovať.

OZ schvaľuje VZN č. 36/2017obce Dolný Lopašov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Dolný Lopašov.

_

prítomní:5

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č. 36/2017 uznesením č. 4/2017

Bod č. 6 – Informácia o výzvach.
Starosta obce informoval OZ o prebiehajúcich výzvach. V týchto dňoch prinesie projektant
hotový projekt na zberný dvor a bude sa vybavovať stavebné povolenie. Tak isto je
predpripravená škôlka a pripravuje sa rekonštrukcia cintorína.
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OZ Lepší Dolný Lopašov požiadalo o predĺženie zmluvy o prenájme bytových priestorov na
1.poschodí v budove obecného úradu súpisné číslo 79 pre činnosť materského centra
Jelenček, za rovnakých podmienok ako boli v minulosti schválené. K tomuto bodu nemal
nikto pripomienky a starosta dal hlasovať.

OZ schvaľuje predĺženie zmluvy o prenájme bytových priestorov pre činnosť materského
centra Jelenček za rovnakých podmienok ,ako boli v minulosti schválené.
prítomní:5

_

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2017

Bod č. 7 – Diskusia
-

Starosta predniesol požiadavku spoločnosti PPS, s.r.o o osadenie zrkadla na ceste
v dolnej časti obce a o spoluúčasť obce pri oprave cesty.

-

Poďakoval hasičom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili záchrannej akcie.

-

Poslanec Ing. Fabian sa spýtal, či je ešte v mariášovej miestnosti chladnička, ktorá má
vysokú spotrebu energie. Tiež sa informoval, či je už vystavené stavebné povolenie na
plánovaný zberný dvor s konkrétnym miestom.

-

Poslanec Bc. Mnešický sa informoval v akom časovom rozsahu budú vybavené pozemky
za humnami a prečo bolo prezentované, že všetky obce v ZMO budú mať rovnaké
podmienky vo VZN o odpadoch, keď to tak nie je. Starosta odpovedal, že prvé
pozemky sa už vybavujú a do konca roka by mohli byť vysporiadané pozemky na stavbu
prvých domov. Čo sa týka VZN o odpadoch, v každej obci sú iné náklady na zber
a odvoz odpadu a záleží aj od hlasovania poslancov.

-

Poslanec Bc. Tomiš tlmočil žiadosť pani Jurkasovej o zabezpečenie kontajnera , pretože
chce zorganizovať brigádu na hornom konci okolo prameňa, ktorý je po zime zanesený
odpadkami .

Bod č. 8 - Záver
Na záver starosta obce RNDr. Jozef Petušík poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Strana 5 z 7

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2017 konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.3.2017
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.1/2017
obce Dolný Lopašov zo dňa 14.3.2017

Uznesenie č.1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Vysporiadanie pozemkov.

3.

Informácia o problematike civilnej obrany obce Dolný Lopašov.

4

Rrozpočtové opatrenie č.1

5.

Riešenie problematiky školstva a VZN – zápis žiakov do prvého ročníka.

6.

Informácia o výzvach.

7.

Diskusia.

8.

Záver.

Uznesenie č.2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje predaj pozemkov zmysle GP č. 325/2016 podľa § 9a) odsek 8 písm. b) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za cenu 4,00€ / m2,
pričom plochy sa vzájomne rozpočítajú. Cena geometrického plánu sa započíta pomerom
50:50.

Uznesenie č.3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1 a použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
20.000,- € na odstránenie havarijného stavu kultúrneho domu a 30.000,-€ na opravu
chodníkov, v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Uznesenie č.4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
prijíma VZN č. 36/2017obce Dolný Lopašov o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ Dolný Lopašov.

Uznesenie č.5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje predĺženie zmluvy o prenájme bytových priestorov pre činnosť materského centra
Jelenček za rovnakých podmienok, ako boli v minulosti schválené.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

Strana 7 z 7

