Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 1/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 25.01.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš
JUDr. Daniel Ondrejovič
Ing. Marián Vlkovič
Ing. Adam Zemko

Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Odpadové hospodárstvo v obci.
4. Vysporiadanie nedoplatkov.
5. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
6. Ponuka od Primabanka a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
7. Nákup vybavenia pre zimnú údržbu.
8. Informácia o plánovanej výstavbe v obci.
9. Zberný dvor.
10. Informácia o výzvach.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. 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
Mário Beblavý a privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 6 poslancov, čím je OZ uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia,
ku ktorému nemali poslanci žiadne pripomienky a dal hlasovať.

Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
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2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Odpadové hospodárstvo v obci.

4. Vysporiadanie nedoplatkov.
5. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
6. Ponuka od Primabanka a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
7. Nákup vybavenia pre zimnú údržbu.
8. Informácia o plánovanej výstavbe v obci.
9. Zberný dvor.
10. Informácia o výzvach.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.

prítomní:6

_

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 1 /2019

Nakoľko sa obecného zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov nezúčastnila kontrolórka
obce, navrhol starosta zmenu programu. Bod 2) Kontrola plnenia uznesení vypustiť,
nahradiť ho bodom 5) Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín a ostatné body
budú posunuté. Následne dal za zmenený program rokovania hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie pozmeneného programu zasadnutia OZ

1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
3. Odpadové hospodárstvo v obci.

4. Vysporiadanie nedoplatkov.
5. Ponuka od Primabanka a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
6. Nákup vybavenia pre zimnú údržbu.
7. Informácia o plánovanej výstavbe v obci.
8. Zberný dvor.
9. Informácia o výzvach.
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10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.
prítomní:6

_

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 2 /2019

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov JUDr. Daniela Ondrejoviča a
Michala Bobčeka , za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.

Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – JUDr. Daniela Ondrejoviča a Michala
Bobčeka , za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 3 /2019

Bod č. 2 - Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
Návrh štatútu obecných novín “Náš Dolný Lopašov” a návrh štruktúry novín pre účel
schválenia finančných prostriedkov, ktoré predložila pani Mgr. Barbora Chylová, obdržali
poslanci elektronicky (Príloha č. 3,4). Poslanec JUDr. Ondrejovič predniesol pozmeňovacie
návrhy – označené v štatúte hrubým písmom, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice (Príloha č.
5). Po krátkej diskusii dal starosta obce za schválenie štatútu a príspevku na vydávanie
obecných novín hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obecných novín „Náš Dolný Lopašov“so
zapracovanými pozmeňovacími návrhmi poslanca JUDr. Daniela Ondrejoviča.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 4 /2019
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie obecných novín „Náš Dolný
Lopašov“ po dobu jedného roka.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 5/2019
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Bod č. 3 - Odpadové hospodárstvo v obci.
Starosta obce informoval poslancov ohľadom odpadového hospodárstva. V rámci
Mikroregiónu nad Holeškou je schválený jednotný postup v umiestnení kontajnerov a to, že
zhruba pre 150 obyvateľov bude k dispozícii zberné „hniezdo“ v podobe kontajnerov na
kovy, sklo, tetrapaky, plasty a papier. Po diskusii so starostami z iných obcí prišiel k názoru,
že pre obec by bolo najideálnejšie ponechať 1100 l nádoby na kovy, sklo a tetrapaky tak, ako
sú. Problémom vidí preplnené nádoby na plasty a papier. Napr. v Borovciach majú 1100 l
kontajnery na plasty len pred bytovkami, (obyvatelia nemajú kde skladovať mechy
s plastami), a na cintoríne. Na papier používajú obyvatelia nádoby ako na komunálny odpad
a 1100 l nádoby sú len pred bytovkou. Takéto riešenie by si vedel predstaviť aj v našej obci,
lebo tým by sa znížil počet preplnených 1100 l kontajnerov. Starosta oslovil poslancov, aby
sa k danej situácii vyjadrili, prípadne navrhli riešenie. Po krátkej diskusii poslanci navrhli ,
aby starosta zistil, do akého dátumu je platná zmluva so spoločnosťou Márius Pedersen, a.s. ,
prípadne aká spoločnosť zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu vo Veľkých Kostoľanoch,
kde majú iný spôsob triedenia odpadu. Starosta má vo februári stretnutie s pánom Morávkom,
zistí platnosť zmluvy a na základe toho sa určí ďalší postup.

Bod č. 4 - Vysporiadanie nedoplatkov.
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o nedoplatku za vodu vo výške 972,07 €,
ktorý majú nájomníci na starej škôlke – manželia Kvetánoví. Po zistení, že v šachte preteká
voda, rozkázal bývalý starosta obce nájomníkom vodu odpojiť, pokiaľ sa porucha neodstráni.
Pán Kvetán tak neurobil, natočil sa ďalší objem vody a konečný účet pre obec činí 1406,07 €.
Na základe splátkového kalendára zaplatili 434,00 € a potom prestali splátky platiť. Starosta
požiadal poslancov o vyjadrenie. Poslanci odporučili pokračovať v splácaní podľa
splátkového kalendára, v opačnom prípade nebude manželom Kvetánovým predĺžená
nájomná zmluva.

Bod č. 5 – Ponuka od Primabanka s.r.o. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce .
Materiál k bodu č. 5 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 6).
Ponuka nebola podľa zákona zverejnená, preto sa prerokovanie tohto bodu presúva na
nasledujúce obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že „Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima
banka Slovensko, a.s.“ bola zverejnená. OZ sa bude ponukou zaoberať na najbližšom
zasadnutí, po uplynutí zákonnej lehoty zverejnenia.

Bod č. 6 – Nákup vybavenia pre zimnú údržbu.
Starosta obce konštatoval, že nemáme adekvátne vybavenie pre zimnú údržbu obce. Preto
navrhuje kúpiť snežnú frézu. Treba urobiť prieskum trhu a na základe toho sa dohodneme na
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cene a type. Za zakúpenie snežnej frézy dal hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu snežnej frézy na zimnú údržbu, na ktorej
cene a type sa OZ dohodne po prieskume trhu.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 6/2019

Bod č. 7 – Informácia o plánovanej výstavbe v obci.
Ulica za humnami – čaká sa na dokončenie územného plánu, aktuálne je vo fáze
pripomienkovania.
Ulica pri stredisku – starosta obce informoval poslancov o zámere vybudovať ulicu pri
poľnohospodárskom družstve, kde by vzniklo asi dvadsať stavebných pozemkov. Začal
zisťovať či by to bolo možné, sú tam traja vlastníci. Od jedného vlastníka má potvrdené, že
súhlasí a s ďalšími dvomi bude rokovať poľnohospodárske družstvo. Záleží ako sa dohodnú.
Problém vidí v tom, že Ing. arch. Coplák, ktorý spracováva Územný plán obce tvrdí, že ulica
nie je možná vzhľadom na ochranné pásmo družstva. Starosta obce má s Ing. arch. Coplákom
stretnutie, o ktorom bude poslancov informovať. Poslanec JUDr. Ondrejovič navrhol
pripraviť ulicu tak, aby bola obojstranná. Výstavbou ulice by sa vyriešila aj cesta k PPS,
s.r.o.
Bod č. 8 – Zberný dvor.
Starosta obce uviedol, že na umiestnenie zberného dvora máme dve možnosti. Oproti
cintorínu, kde je spracovaný projekt a stavebné povolenie, v ďalšej fáze by sa robilo verejné
obstarávanie. Alebo v areáli poľnohospodárskeho družstva, čo by bolo ohľadom určitého
vzhľadu obce vhodnejšie riešenie. Starosta obce navrhol zvolať verejné zasadnutie , na
ktorom by mohli občania priamo vyjadriť svoj názor. Z verejného zasadnutia bude spísaná
zápisnica. Poslanec Gajdošík upozornil, že na pozemku oproti cintorínu bude problém s
trafostanicou. Starosta obce odpovedal, že bývalý pán starosta mal len ústny prísľub o
premiestnení. Poslanci poverili starostu aby zistil, či sa trafostanica dá preložiť. Ďalej zistí,
koľko stálo spracovanie projektu oproti cintorínu a či by sa museli peniaze vrátiť, keby sa
umiestnil zberný dvor v areáli poľnohospodárskeho družstva.
Bod č. 9 – Informácia o výzvach.
Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich výzvach.
Podpora rozvoja športu 2019. Termín predkladania žiadostí o dotáciu je do 15.03.2019.
Spolufinancovanie musí byť zachované vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu
projektu. V rámci tejto výzvy je možné žiadať o:
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- Multifunkčné ihrisko,
- Atletickú dráhu,
- Detské ihrisko,
- Údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,
- Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,
- Mantinelový systém na existujúce ihrisko,
- Výmenu antuky,
- Výmenu podlahy v telocvični,
- Nákup športovej výbavy.
Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli, že najvýhodnejšie by bolo súťažiť o detské ihrisko
do prednej časti materskej školy. Poslanec Gajdošík uviedol, že ihrisko je verejné a pani
riaditeľka chce materskú školu zamykať. Navrhol zistiť, ktoré obecné pozemky by boli
vhodné pre detské ihrisko aj v dolnej časti obce. Následne dal starosta o zapojení sa do výzvy
hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa obec zapojila do výzvy „Podpora
rozvoja športu 2019“ v zmysle toho, že bude súťažiť o výstavbu detského ihriska.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 7/2019

Výzva na prevenciu kriminality. Termín predkladania žiadostí je do 04.03.2019, pokrytie
nákladov do 80%, spoluúčasť 20 %. Maximálna suma na jednu žiadosť je 66 000,-€. Dotácia
by mohla byť použitá na zavedenie kamerového systému v našej obci, starosta dá vypracovať
cenové ponuky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby sa obec zapojila do“ Výzvy na prevenciu
kriminality“, na vypracovanie kamerového systému pre obec.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 8/2019

Bod č. 10 - Rôzne.

10.1.
Materská škola – prebieha kontrola verejného obstarávania, po ktorej nám schvália, že
môžeme realizátora vyzvať k podpisu zmluvy. Ak to nebude chcieť vysúťažený realizáror
robiť, musí odstúpiť zo súťaže a vyzveme druhú, resp. tretiu spoločnosť, ktorá sa zapojila do
súťaže. V prípade, že by to nikto nechcel robiť za stanovených podmienok, musíme spraviť
nové verejné obstarávanie. V prípade nového verejného obstarávania bude treba prerobiť
rozpočet, aby odzrkadloval ktuálne ceny. Tým pádom by sme to tento rok nestihli, o dotáciu
však neprídeme.
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10.2.
Požiarna zbrojnica - na Pošte v Dolnom Lopašove došlo k zatekaniu dažďovou vodou,
strecha je v havarijnom stave. Od vedúcej pošty sme dostali písomnú požiadavku o
bezodkladné riešenie tohto stavu. Starosta dal vypracovať cenové ponuky a následne
prebehne výberové konanie. Má byť vyhlásená aj tretia etapa výziev na požiarne zbrojnice.
Starosta zistí podmienky súťaže, či sa môžeme do nej zapojiť, aj keď tam máme v prenájme
poštu. Keď to nebude možné, izolácia strechy bude financovaná z rezervného fondu.
10.3.
Autobusová zastávka - p. Kyjevský podal žiadosť na odstránenie zastávky. Starosta dal
vypracovať stanovisko k žiadosti právnikovi, ktoré bolo odoslané do vlastných rúk p.
Kyjevskému tento týždeň. Vo veci verejného záujmu musí p. Kyjevský autobusovú zastávku
na svojom pozemku strpieť. Ak by občanom zamedzil prístup koná protiprávne a obec ho
bude žalovať.
10.4.
Ďalší pracovník na OcÚ – niektorí z poslancov predložili návrh na prijatie ďalšieho
pracovníka, ktorý by sa staral o verejnú zeleň. Starosta súhlasí, urobí konkurz, len treba
nadstaviť podmienky uchádzačom. Vodičský preukaz typu “C” je minimum. Vyzval
poslancov, aby sa k danej téme vyjadrili. Poslanec JUDr. Ondrejovič poznamenal, že treba
zobrať na plný pracovný úväzok jedného plnohodnotného pracovníka, namiesto viacerých
“dohodárov”, ktorí sú na OcÚ zamestnaní . Peniaze v rozpočte máme, len sa budú vyplácať
jednému pracovníkovi. Poslanci súhlasili a starosta dal hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec prijala pracovníka na trvalý
pracovný pomer, ktorý sa bude starať o verejnú zeleň.

prítomní:6

za: 6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 9/2019
10.5.
Zatekanie do kuchyne KD - starosta skonštatoval, že prekrytie terasy nepomohlo, treba sa
dohodnúť na ďalšom riešení. Navrhuje zakryť severnú stranu lexanom. Poslanec Gajdošík
navrhol hrubú PVC fóliu, ktorá sa dá zrolovať. Starosta dá vypracovať cenovú ponuku na
lexan a PVC fóliu.
10.6.
Zatekanie v nájomnom bytovom dome + iné problémy - starosta požiadal p. Vavra
(domovník) o spísanie problémov, ktoré nájomcovia majú, aby sa mohli riešiť komplexne.
Vrchné podkrovné byty zatekajú, vlhkosť treba riešiť doteplením nadstropovej časti, ak bude
zatekanie pokračovať, pozrieť strechu a nájsť príčinu. Starosta dá vypracovať cenovú ponuku
na doteplenie strechy.
10.7.
Chodník od obecného úradu po bytovky v dolnom konci - treba vykúpiť alebo vymeniť časť
pozemkov pod plánovaným chodníkom – zhruba od p. Romanovej po bytovky.
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10.8.
Cesta PPS,s.r.o. - riešenie podľa možnosti výstavby ulice pri poľnohospodárskom družstve.
Bod č. 11 - Diskusia.


Poslanec JUDr. Ondrejovič – upozornil, že niektoré svetlá na verejnom osvetlení
slabo svietia.



Poslanec Ing. Zemko – pred domom p. Jamricha je odhnitý stĺp, na ktorom je rozhlas.
Starosta to už rieši s p. Bábikom.



Poslanec Bobček – upozornil, že pred domom s. č. 110 hrá slabo rozhlas.



Pani Vašková – sa spýtala, či je opravená porucha elektriny v hornom konci. Starosta
odpovedal, že elektrina bude vyriešená.

Bod č. 12 - Záver.
Na záver starosta obce Mário Beblavý poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 1/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 25.01.2019

Uznesenie č. 1 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Odpadové hospodárstvo v obci.
4. Vysporiadanie nedoplatkov.
5. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
6. Ponuka od Primabanka a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
7. Nákup vybavenia pre zimnú údržbu.
8. Informácia o plánovanej výstavbe v obci.
9. Zberný dvor.
10. Informácia o výzvach.
11. Rôzne.
12. Diskusia.
13. Záver.

Uznesenie č. 2 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
3. Odpadové hospodárstvo v obci.

4. Vysporiadanie nedoplatkov.
5. Ponuka od Primabanka a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
6. Nákup vybavenia pre zimnú údržbu.
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7. Informácia o plánovanej výstavbe v obci.
8. Zberný dvor.
9. Informácia o výzvach.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

Uznesenie č. 3 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – JUDr. Daniela Ondrejoviča a Michala Bobčeka , za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 4 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Štatút obecných novín „Náš Dolný Lopašov“ so zapracovanými pozmeňovacími
návrhmi poslanca JUDr. Daniela Ondrejoviča.

Uznesenie č. 5 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje financovanie obecných novín „Náš Dolný Lopašov“ po dobu jedného roka.

Uznesenie č. 6 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje kúpu snežnej frézy na zimnú údržbu, na ktorej cene a type sa OZ dohodne po
prieskume trhu.

Uznesenie č. 7 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby sa obec zapojila do výzvy „Podpora rozvoja športu 2019“ v zmysle toho, že
bude súťažiť o výstavbu detského ihriska.
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Uznesenie č. 8 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby sa obec zapojila do“ Výzvy na prevenciu kriminality“, na vypracovanie
kamerového systému pre obec.

Uznesenie č. 9 /2019
schvaľuje, aby obec prijala pracovníka na trvalý pracovný pomer, ktorý sa bude starať
o verejnú zeleň.

V Dolnom Lopašove dňa

........................................
JUDr. Daniel Ondrejovič
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
Michal Bobček
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.......................................
Mário Beblavý
starosta obce
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