Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 2/2018 konaného v Dolnom Lopašove dňa 09.04.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Poslanci:

Jaroslav Hornák
Rastislav Mikuš
Mgr. Jakub Tomiš
Milan Máčalka

Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Jana Šimová
Program: (Príloha č. 2)
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Odkúpenie pozemku na likvidáciu odpadov v rámci Mikroregiónu nad Holeškou.

3.

Rozpočtové opatrenie č.2

4.

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 obce dal za prečítaný program hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ

1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Odkúpenie pozemku na likvidáciu odpadov v rámci Mikroregiónu nad Holeškou.

3.

Rozpočtové opatrenie č.2

4. Záver.

_

prítomní:4

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.10 /2018

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Rastislava Mikuša, Jaroslava
Hornáka a za zapisovateľku Danielu Branišovú.
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Bod č. 2 - Odkúpenie pozemku na likvidáciu odpadov v rámci Mikroregiónu nad
Holeškou (Príloha č.3)

V tomto bode predložil starosta obce informáciu Združenia obcí Holeška na triedenie
a nakladanie s odpadmi , o zabezpečení projektovej dokumentácie na vypracovanie projektu
pre účely podania žiadosti o NFP z eurofondov prostredníctvom Ministerstva životného
prostredia. Na zabezpečenie uvedenej dokumentácie a následné zabezpečenie vybudovania
skládok pre región nad Holeškou je potrebné odkúpiť parcely v obci Krakovany. Výmera
pozemkov, ktoré sú potrebné na úložisko biologicky rozložiteľného odpadu je nasledovná :
Od Malinovej Jarmily (LV č. 1245):
- novovytv. diel 1, novovytv. parc. č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenené z parc.č. 743
o výmere 4.190 m2;
- novovytv. diel 2, novovytv. parc. č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenené z parc.č. 743
o výmere 4.190 m2;
- novovytv. diel 3, novovytv. parc. č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenené z parc.č. 743
o výmere 4.190 m2;
čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2;
Od Hornáka Vojtecha (LV č. 1163):
- novovytv. diel 4, novovytv. parc. č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 5, novovytv. parc. č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 6, novovytv. parc. č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 7, novovytv. parc. č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
čiže spolu od Hornáka Vojtecha 2.610 m2;
Od Straku Vladimíra (LV č. 1820):
- novovytv. diel 8, novovytv. parc. č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenené z parc. č. 749/1
o výmere 8.499 m2;
- novovytv. diel 9, novovytv. parc. č. 731/9 o ýymere 357 m2, odčlenené z parc. č. 749/1
o výmere 8.499 m2;
čiže spolu od Straku Vladimíra 680 m2;
Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4.048 m2, by investícia predstavovala sumu
32.384,-€ pri premietnutí investície na jednotlivých členov, by bola jej výška na člena
(na základe počtu obyvateľov):
Finančná investícia pri počte obyvateľov k 1.1.2018 ( 998 obyvateľov) je pre obec Dolný
Lopašov vo výške 1.548,- €. V prípade budúceho pretransformovania sa Združenia obcí na
akciovú spoločnosť alebo s.r.o. budú mať jednotliví členovia veľkosť počiatočného vkladu
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majetku do spoločnosti vo výške podľa príspevkov, ktoré sa odvíjajú podľa počtu obyvateľov.
Na finančné zabezpečenie uvedeného projektu je potrebné následne pripraviť zmenu rozpočtu
obce Dolný Lopašov.
Po krátkej rozprave dal starosta hlasovať.
Hlasovanie : Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 1.548,-€ na vybudovanie skládky pre biologicky
rozložiteľný odpad pre región nad Holeškou, kde je potrebné odkúpiť nasledovné parcely
v obci Krakovany :
Od Malinovej Jarmily (LV č. 1245):
- novovytv. diel 1, novovytv. parc. č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenené z parc.c. 743
o výmere 4.190 m2;
- novovytv. diel 2, novovytv. parc. č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenené z parc.c. 743
o výmere 4.190 m2;
- novovytv. diel 3, novovytv. parc. č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenené z parc.c. 743
o výmere 4.190 m2;
čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2;
Od Hornáka Vojtecha (LV č. 1163):
- novovytv. diel 4, novovytv. parc. č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 5, novovytv. parc. č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 6, novovytv. parc. č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 7, novovytv. parc. č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
čiže spolu od Hornáka Vojtecha 2.610 m2;
Od Straku Vladimíra (LV č. 1820):
- novovytv. diel 8, novovytv. parc. č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenené z parc. č. 749/1
o výmere 8.499 m2;
- novovytv. diel 9, novovytv. parc. č. 731/9 o ýymere 357 m2, odčlenené z parc. č. 749/1
o výmere 8.499 m2;
čiže spolu od Straku Vladimíra 680 m2;
Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4.048 m2, by investícia predstavovala sumu
32.384,- € pri premietnutí investície na jednotlivých členov, by bola jej výška na člena
(na základe počtu obyvateľov).
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prítomní:4

_

za:4

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.11 /2018

Bod č. 3 – Rozpočtové opatrenie č.2 (Príloha č.4)
Na základe schváleného bodu č.2 - Odkúpenie pozemku na likvidáciu odpadov v rámci
Mikroregiónu nad Holeškou, bola navrhnutá zmena rozpočtu o presun prostriedkov vo výške
1548,-€, z programu 4.2. Uloženie odpadu, z položky 717001 Zberný dvor, do programu 1.2.
Členstvo v spoločných organizáciách.
Satrosta dal za rozpočtové opatrenie č.2 hlasovať.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2
_

prítomní:4

za:4 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č.12 /2018

Bod č. 4 - 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.2/2018
obce Dolný Lopašov zo dňa 09.4.2018

Uznesenie č.10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1.

Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

2.

Odkúpenie pozemku na likvidáciu odpadov v rámci Mikroregiónu nad Holeškou.

3.

Rozpočtové opatrenie č.2

4.

Záver.

Uznesenie č.11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 1.548,-€ na vybudovanie skládky pre biologicky
rozložiteľný odpad pre región nad Holeškou, kde je potrebné odkúpiť nasledovné parcely
v obci Krakovany :
Od Malinovej Jarmily (LV č. 1245):
- novovytv. diel 1, novovytv. parc. č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenené z parc.c. 743
o výmere 4.190 m2;
- novovytv. diel 2, novovytv. parc. č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenené z parc.c. 743
o výmere 4.190 m2;
- novovytv. diel 3, novovytv. parc. č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenené z parc.c. 743
o výmere 4.190 m2;
čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2;
Od Hornáka Vojtecha (LV č. 1163):
- novovytv. diel 4, novovytv. parc. č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 5, novovytv. parc. č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 6, novovytv. parc. č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
- novovytv. diel 7, novovytv. parc. č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenené z parc. č. 748
o výmere 4.566 m2;
čiže spolu od Hornáka Vojtecha 2.610 m2;
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Od Straku Vladimíra (LV č. 1820):
- novovytv. diel 8, novovytv. parc. č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenené z parc. č. 749/1
o výmere 8.499 m2;
- novovytv. diel 9, novovytv. parc. č. 731/9 o ýymere 357 m2, odčlenené z parc. č. 749/1
o výmere 8.499 m2;
čiže spolu od Straku Vladimíra 680 m2;
Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4.048 m2 , by investícia predstavovala sumu
32.384,- € pri premietnutí investície na jednotlivých členov, by bola jej výška na člena
(na základe počtu obyvateľov).

Uznesenie č.12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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