Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 2/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 14.02.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

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

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. Kontrola prideľovania dotácií za rok 2018.
4. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
5. Ponuka od Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
6. Cesta k PPS s.r.o.
7. Schválenie člena do Rady Základnej školy v Dolnom Lopašove.
8. Schválenie člena do Rady Materskej školy v Dolnom Lopašove.
9. Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu.
10. Diskusia.
11. 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 za prečítaný program 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. Kontrola prideľovania dotácií za rok 2018.

4. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
5. Ponuka od Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
6. Cesta k PPS s.r.o.
7. Schválenie člena do Rady Základnej školy v Dolnom Lopašove.
8. Schválenie člena do Rady Materskej školy v Dolnom Lopašove.
9. Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu.
10. Diskusia.
11. Záver.

prítomní:6

_

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 10 /2019

Nakoľko sa obecného zastupiteľstva zúčastnili aj zástupcovia spoločnosti PPS s.r.o.
a z časových dôvodov, navrhol starosta obce zmenu programu. Bod 2) Cesta k PPS s.r.o.,
bod 3) Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu, bod 9) 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. Cesta k PPS s.r.o.
3. Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu.

4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Kontrola prideľovania dotácií za rok 2018.
6. Ponuka od Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
7. Schválenie člena do Rady Základnej školy v Dolnom Lopašove.
8. Schválenie člena do Rady Materskej školy v Dolnom Lopašove.
9. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
10. Diskusia.
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11. Záver.
prítomní:6

_

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 11 /2019

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Adama Zemka a Ing. Patrika
Branišu , za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.

Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Ing. Adama Zemka a Ing. Patrika Branišu ,
za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

_

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 12 /2019

Bod č. 2 - Cesta k PPS s.r.o.
Poslanci obdržali elektronicky aktuálnu cenovú ponuku pre prístupovú komunikáciu k firme
PPS s.r.o., plus cenovú ponuku za komplet vybudovanie inžinierskych sietí pre ulicu „ pri
stredisku“. Cenové ponuky vypracovala spoločnosť Zempres, s.r.o. a tvoria prílohu zápisnice
(Príloha č. 3). Starosta obce uviedol, že orientačná cena 83 160,- € je cena bez obrubníkov,
len spevnenie aktuálnej cesty štrkom, uvalcovanie a potom vrstva 10 cm asfaltu. Ak by sa išla
robiť jednosmerná cesta (polovičnej šírky), cena by bola polovičná, čiže 41 580,- €. Následne
udelil slovo zástupcom spoločnosti PPS s.r.o., ktorá požiadala o vybudovanie cesty. Pán Ing.
Struckmuller nadviazal na komunikáciu s predchádzajúcim OZ a s poľnohospodárskym
družstvom. Pôvodný návrh bol, že každá zúčastnená strana by sa podieľala na výstavbe cesty
rovnakou sumou. Spoločnosť PPS s.r.o chce danú situáciu riešiť, zároveň chce poznať názor
nového obecného zastupiteľstva, či môžu počítať so spoluprácou. Starosta udelil slovo p.
RNDr. Jozefovi Petušíkovi, krorý vysvetlil, že prvotná myšlienka na výstavbu komunikácie
bola, keď získame štatút MAS, obec by v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom a PPS
s.r.o, postavila prístupovú cestu za európske peniaze. Tento projekt však nevyšiel.
Starosta sa vyjadril, že obec chce v tejto časti vybudovať ulicu a vtedy by bolo nevyhnutné
cestu spraviť. Pretože ulica nie je uvedená v územnom pláne, musí sa dať územný plán
prerobiť a zároveň sa musia vysporiadať pozemky pod pôvodnou cestou. Keď budeme mať
záruku, že môžeme vybudovať ulicu „pri stredisku", vtedy je možné vybudovať aj cestu. Aby
sme vyšli v ústrety firme PPS s.r.o a odbremenili obec od prejazdov, navrhol ako dočasné
riešenie urobiť príjazdovú komunikáciu z vyfrézovaného betónu. Materiál na podkladové
spevnenie cesty prisľúbilo dodať poľnohospodárske družstvo.
Ing. Struckmuller odpovedal, že firma sa bude finančne podielať aj na tomto riešení, ale
informácie z obecného zastupiteľstva musí najskôr tlmočiť konateľom spoločnosti. Následne
bude kontaktovať starostu obce.
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Bod č. 3 - Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu.
Starosta obce informoval, že poslanec Gajdošík zisťoval cenu prekrytia severnej strany terasy
kultúrneho domu priehľadnou PVC fóliou. Cena materiálu s dopravou a montážou vychádza
na 420,- €. Poslanci súhlasia, aby sa na prekrytie použila PVC fólia.
Bod č. 4 - Kontrola plnenia uznesení.
Hlavná kontrolórka predložila obecnému zastupiteľstvu kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia . (Príloha č. 4)
Uznesenie č. 4/2019 – zmena štatútu obecných novín – splnené
Uznesenie č. 5/2019 – financovanie obecných novín – v plnení
Uznesenie č. 6/2019 – kúpa snežnej frézy – v plnení
Uznesenie č. 7/2019 – výzva „Podpora rozvoja športu 2019“ – v plnení
Uznesenie č. 8/2019 – výzva „Prevencia kriminality“ – v plnení
Uznesenie č. 9/2019 – prijatie pracovníka na TPP – v plnení

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Bod č. 5 – Kontrola prideľovania dotácií za rok 2018 .
Materiál k bodu č. 5 dostali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 5).
Účelom kontroly bolo zistiť dodržiavanie VZN č. 20/2010 o podmienkach poskytovania
dotácií, účelovosť použitia finančných prostriedkov a dodržiavanie uzatvorených zmlúv
medzi prijímateľmi dotácií a Obcou Dolný Lopašov.
Kontrolné zistenia: Všetky vyúčtovania boli predložené v stanovenej lehote. Organizácie
nepredložili, alebo predložili len veľmi okrajovo dokumentáciu o realizácii predmetu dotácie,
čo je v rozpore s VZN č. 20/2010. Vo viacerých prípadoch chýbali v žiadostiach o dotácie
všetky požadované prílohy. Pri vyúčtovaní boli zistené viaceré nedostatky a niektoré finančné
prostriedky neboli použité v súlade so žiadosťou o dotáciu.
Hlavná kontrolórka obce opakovane odporúča upraviť VZN č. 20/2010, ďalej odporúča
prehodnotiť účel poskytovania dotácií.
Po následnej diskusii poslanci navrhli, aby organizácia, ktorá v budúcnosti zle vyúčtuje
dotáciu, finančné prostriedky vrátila. Za odstránenie niektorých nedostatkov dal starosta obce
hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby Turistické združenie Dolný Lopašov a TJ
Družstevník Dolný Lopašov, odstránili nedostatky v prekrývaní vydokladovaných bločkov
a nečitateľnosti.
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prítomní:6

za:5 proti:0 zdržal sa:1 (MV )

Bolo prijaté uznesenie č. 13/2019

Bod č. 6 – Ponuka od Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve
obce.
Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. na
odkúpenie akcií, ktoré sú vo vlastníctve obce. Ponuka tvorí prílohu tejto zápisnice (Príloha č.
6). Obec má v majetku 10 akcií v menovitej hodnote 3 990,- €, ponuka na odkúpenie je v
hodnote 5 700,- €. Starosta obce dal za predaj akcií hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj akcií Obce Dolný Lopašov, ISSIN –
SK1110001270 v celkovom počte 10 kusov, za kúpnu cenu 1 akcie vo výške 570,- €, kúpna
cena spolu 5 700,- € spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951.

prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 14/2019

Bod č. 7 – Schválenie člena do Rady Základnej školy v Dolnom Lopašove.
Rada školy pri Základnej škole Dolný Lopašov, podala žiadosť o delegovanie člena do Rady
školy (Príloha č. 7). Starosta obce odporučil delegovať za člena Rady školy poslanca JUDr.
Daniela Ondrejoviča. Poslanci nemali pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo deleguje za člena Rady školy pri Základnej škole Dolný
Lopašov, poslanca JUDr. Daniela Ondrejoviča.

prítomní:6

za:5 proti:0 zdržal sa:1(DO)

Bolo prijaté uznesenie č. 15/2019

Bod č. 8 – Schválenie člena do Rady Materskej školy v Dolnom Lopašove.
Rada školy pri Materskej škole Dolný Lopašov, podala žiadosť o delegovanie člena do Rady
školy (Príloha č. 8). Starosta obce odporučil delegovať za člena Rady školy poslanca Mariána
Gajdošíka. Poslanci nemali pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo deleguje za člena Rady školy pri Materskej škole Dolný
Lopašov, poslanca Mariána Gajdošíka.
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prítomní:6

za:6 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 16/2019

Bod č. 9 – Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
Rokovania sa zúčastnila Mgr. Chylová – šéfredaktor novín Náš Dolný Lopašov. Predložila
obecnému zastupiteľstvu “Návrh na zvýšenie počtu strán v prvom čísle obecných novín Náš
Dolný Lopašov” (Príloha č. 9), v ktorom navrhuje zvýšiť počet strán z 12 na 16. Odôvodňuje
to uskutočnením viacerých akcií, o ktorých plánujú písať.
Prepočítané náklady na 450 ks činia : 360,- € pri 12 stranovom výtlačku
477,- € pri 16 stranovom výtlačku
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby prvé číslo obecných novín Náš Dolný
Lopašov vyšlo plnofarebne, v 16-stranovej verzii.

prítomní:6

za:5 proti:0 zdržal sa:1(AN)

Bolo prijaté uznesenie č. 17/2019

Bod č. 10 - Diskusia.
Starosta obce – Na základe žiadosti nájomcu pána Procházku, pripravil verejné obstarávanie
na “Zateplenie nadstropovej časti bytového domu”. Súťaž vyhrala firma L&E s.r.o. so sumou
3 870,- €. Poslanec Bobček u pána Klča pracuje, preto ho starosta požiadal o kontrolu
vykonanej práce a reálnych m2 izolácie použitých pri realizácii diela. Zákazka sa zaplatí z
fondu opráv tvoreným nájomcami.
Oboznámil OZ s ponukou od MAPA Digital – spracovanie pôdnych celkov. Táto grafická
vrstva v mapovom portáli umožní zistiť, ktorý poľnohospodársky subjekt má daný pôdny
celok v nájme. Prenajímateľ pôdneho celku je povinný obci platiť daň z nehnuteľnosti.
Poslanci súhlasia, aby starosta obce ponuku – spracovanie pôdnych celkov objednal.
PhDr. Jana Šimová – vyzvala poslancov, aby návrhy VZN pripomienkovali.

Bod č. 11 - 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. 2/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 14.02.2019

Uznesenie č. 10 /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. Kontrola prideľovania dotácií za rok 2018.

4. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
5. Ponuka od Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
6. Cesta k PPS s.r.o.
7. Schválenie člena do Rady Základnej školy v Dolnom Lopašove.
8. Schválenie člena do Rady Materskej školy v Dolnom Lopašove.
9. Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu.
10. Diskusia.
11. Záver.

Uznesenie č. 11 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje pozmenený programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Cesta k PPS s.r.o.
3. Prekrytie severnej strany terasy kultúrneho domu.

4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Kontrola prideľovania dotácií za rok 2018.
6. Ponuka od Prima banka Slovensko, a.s. na odkúpenie akcií vo vlastníctve obce.
7. Schválenie člena do Rady Základnej školy v Dolnom Lopašove.
8. Schválenie člena do Rady Materskej školy v Dolnom Lopašove.
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9. Schválenie príspevku na vydávanie obecných novín.
10. Diskusia.
11. Záver.

Uznesenie č. 12 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Ing. Adama Zemka a Ing. Patrika Branišu , za zapisovateľku
zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 13 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby Turistické združenie Dolný Lopašov a TJ Družstevník Dolný Lopašov,
odstránili nedostatky v prekrývaní vydokladovaných bločkov a nečitateľnosti.

Uznesenie č. 14 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje predaj akcií Obce Dolný Lopašov, ISSIN – SK1110001270 v celkovom počte 10
kusov, za kúpnu cenu 1 akcie vo výške 570,- €, kúpna cena spolu 5 700,- € spoločnosti Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951.

Uznesenie č. 15 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
deleguje za člena Rady školy pri Základnej škole Dolný Lopašov, poslanca JUDr. Daniela
Ondrejoviča.

Uznesenie č. 16 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
deleguje za člena Rady školy pri Materskej škole Dolný Lopašov, poslanca Mariána
Gajdošíka.

Uznesenie č. 17 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby prvé číslo obecných novín Náš Dolný Lopašov vyšlo plnofarebne, v 16stranovej verzii.
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V Dolnom Lopašove dňa

........................................
Ing. Adam Zemko
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
Ing. Patrik Braniša
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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