Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 3/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 01.04.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Ing. Patrik Braniša
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš
Ing. Marián Vlkovič

Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.

3. Výkup pozemkov.
4. Rozpočtové opatrenie č.1
5. Nákup hasičskej techniky.
6. Nákup techniky pre verejnoprospešné práce.
7. Vyhlásenie dňa voľby kontrolóra obce.
8. Rôzne.
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
Mário Beblavý a privítal všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 5 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.
2. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
3. Výkup pozemkov.

4. Rozpočtové opatrenie č.1
5. Nákup hasičskej techniky.
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6. Nákup techniky pre verejnoprospešné práce.
7. Vyhlásenie dňa voľby kontrolóra obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

prítomní:5

_

za:5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 18 /2019

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov MUDr. Andreja Nesteša
a Mariána Gajdošíka , za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.

Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – MUDr. Andreja Nesteša a Mariána
Gajdošíka , za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

_

prítomní:5

za:5 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 19 /2019

Bod č. 2 - Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
Na rokovanie OZ bola pozvaná predsedníčka Poľnohospodárskeho družstva Dolný Lopašov,
PhDr. Jana Šmachová. Pani predsedníčka svoju neúčasť ospravedlnila a preto bude tento bod
prerokovaný na nasledujúcom zastupiteľstve.
Bod č. 3 - Výkup pozemkov.
Starosta obce upozornil, že v blízkej dobe bude v platnosti Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov. Vyzval
poslancov, či sa chcú uzniesť na novej cene pri výkupe pozemkov, alebo zostane v platnosti
cena 5,- €/m2. Po krátkej diskusii sa OZ dohodlo, že zostáva v platnosti pôvodná cena.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poslednú cenu stanovenú predchádzajúcim OZ vo
výške 5,- €/m2.
Bod č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 1
Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré obdržali poslanci
v elektronickej podobe (Príloha č. 3). Rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám ako na
strane príjmovej, tak aj výdavkovej časti rozpočtu. Zvyšujú sa plánované rozpočtové príjmy
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prvou zmenou rozpočtu v čiastke o 92 949,- € a o tú istú sumu sa zvyšujú aj plánované
rozpočtové výdavky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 1 hlasovať.

Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1

prítomní:5

za: 4

proti:0 zdržal sa:1(AN)

Bolo prijaté uznesenie č. 20 /2019

Bod č. 5 – Nákup hasičskej techniky .
O prerokovanie tohto bodu požiadal OZ pán Jamrich Daniel. Je možnosť kúpiť v dobrom
technickom stave staršie auto – Tatru pre Dobrovoľný hasičský zbor, v hodnote 20 000,- €.
Po krátkej diskusii OZ dospelo k záveru, že nesúhlasí s kúpou tejto hasičskej techniky.
Súčinnosť pri kúpe odmietlo aj poľnohospodárske družstvo.

Bod č. 6 – Nákup techniky pre verejnoprospešné práce.
Po vykonanej inventarizácii sa zistilo, že v dielni pre verejnoprospešné práce nie je
dostatočné vybavenie. Niektoré náradie je staré a opotrebované, preto starosta obce navrhol
dokúpiť do dielne aspoň základnú výbavu. Opotrebované sú i krovinorezy, do ktorých opravy
sa neoplatí investvovať. Výhodnejšie je teraz v jarnej akcii zakúpiť dva nové a staré
ponechať ako záložné. Kompresor, ktorý je na obecnom úrade je tiež nefunkčný. Starosta
obce pošle poslancom zoznam a cenové ponuky vybraných vecí, ktoré treba dokúpiť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nutnosť nákupu techniky pre verejnoprospešné práce.

Bod č. 7 – Vyhlásenie dňa voľby kontrolóra obce.
K 31.3.2019 ukončila pracovný pomer kontrolórka obce PhDr. Jana Šimová. Z toho dôvodu
nám prináleží povinnosť vyhlásiť deň volieb hlavného kontrolóra obce. V zmysle zákonných
požiadaviek sa voľby hlavného kontrolóra musia vyhlásiť aspoň 40 dní pred dňom konania
voľby. Zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie OZ za uznesenie č. 21/2019 v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove:
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1. V y h l a s u j e:
V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 13.5.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov.
2. U r č u j e:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov:
Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
Pracovný úväzok: 0,133 hodín týždenne
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. Overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
3. Profesijný životopis.
4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľba hlavného kontrolóra
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 2.4.2019
(min. 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Dolný Lopašov a na internetovej stránke obce.
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14
dní pred dňom konania voľby, t. j. 29.4.2019 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke na adresu:
Obec Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov 79 s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra Neotvárať!“
3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú poslanci obecného
zastupiteľstva v Dolnom Lopašove. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú
zoznam kandidátov.
4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min. prezentácia.
5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lopašove.
6. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom OZ.
8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska,
mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Dolný Lopašov.
9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky.
10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo
dopísané mená sa neprihliada.
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12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú
dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
počet prítomných poslancov,
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných hlasovacích lístkov,
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
meno zvoleného kandidáta.
14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť
pracovnú zmluvu.
15. Pracovný úväzok: 0,133 týždenne.
16.Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne
14.5.2019, t. j. prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni voľby hlavného kontrolóra.
Postavenie hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez
súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú,
literárnu, alebo umeleckú činnosť.
Voľba hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 13.5.2019. Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa
spresní čas a miesto konania voľby.

prítomní:5

za: 5

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 21 /2019

Bod č. 8 – Rôzne.
Starosta


V mesiaci jún - júl bude vyhlásená Výzva na opravu miestnych komunikácií pre obce do
tisíc obyvateľov. Spoluúčasť je 5 %. Starosta obce je za to, aby sme sa do výzvy zapojili a
túto možnosť využili v plnej miere na vybudovanie novej cesty v “ Zákostolskej ulici“.
 V rámci protipovodňových opatrení treba prekopať kanál od smetiska a na záhumní
v hornej časti obce. Poslanec Gajdošík navrhol prekopať aj vpust pri lavičkách - otvorenej
časti potoka na námestí.
 Zrkadlo v dolnej časti obce bude tento týždeň osadené podľa projektovej dokumentácie.
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 Požiadal poslancov o súhlasné stanovisko na vypracovanie dopravného značenia pre
odklon ťažkej techniky z miestnej komunikácie. Týka sa to áut lesov, ktoré využívajú
miestnu komunikáciu v hornej časti obce. Starosta oslovil spoločnosť v tom zmysle, aby
prišli cestu pozrieť a nejakým spôsobom ju upravili. Odpoveď nedostal a preto navrhol
dať zákaz vozidiel nad 7,5 tony, okrem vozidiel poľnohospodárskeho družstva. Starosta
obce ešte zistí vhodné riešenie, aby neboli obmedzené autá s materiálom pre občanov.
 V rámci Mikroregiónu sa uvažuje, že by sme si odpady skládkovali a spracovávali sami.
Je triediaca linka, ktorá komunál vyseparuje a ostatné sa v určitom pomere spáli. Starosta
obce uviedol, že je možnosť mať takúto triediacu linku a zároveň spalovňu v Dolnom
Lopašove, kde by sa zvážal komunál z okolitých obcí. Výhoda, čo by z toho plynula pre
našu obec je, že by sme za to mali dane a určité finančné prostriedky. Výhodou je aj to, že
máme množiareň rastlín, ktorá by využila vedľajší produkt pri spaľovaní - elektrinu
a teplo. Na stavbu haly s triediacou linkou by boli potrebné 2 ha, ktoré by sa museli
odkúpiť od spoločnosti PPS s.r.o. Následne starosta obce zvolá verejnú schôdzu.

Bod č. 9 – Diskusia.
Poslanec Gajdošík
 Informoval poslancov, že terasa kultúrneho domu je zameraná, tento týždeň sa začne
montovať.
 Spýtal sa, v akom stave je autobusová zastávka. Starosta obce bol za dopravným
inšpektorom v Trnave. Ten navrhol, či by sme vedeli prekryť potok a zastávku posunúť,
aby tam mohli autobusy zájsť. Povodie Váhu však prekrytie potoka neschválilo.
Alternujeme to tým, že keď príde autobus, odbočí do horného konca, pred p. Maškom sa
otočí a ľudia vystúpia ako sú lavičky. Dopravný projektant bude vedieť vypracovať
projekt na základe zamerania od geodetov a s týmto riešením súhlasí aj prevádzkovateľ
ARRIVA Trnava a.s. Starosta navrhuje z dôvodu bezpečnosti prekryť potok zváranou
konštrukciou – sieťou.
 Bol oslovený riaditeľkou materskej školy (ďalej len MŠ) ktorá uviedla, že MŠ v tomto
roku navštevuje 29 detí na troch pedagogických zamestnancov. Pani riaditeľka nás
upozornila, že v prípade ak sa počet detí navýši bude potrebné prijať ďalšieho
zamestnanca. Starosta obce odpovedal, že pani riaditeľka bude prizvaná na ďalšie
zastupiteľstvo.
Poslanec Bobček
 Spýtal sa na sprchové kúty v nájomnej bytovke, ktoré pretekajú. Starosta obce to pôjde
pozrieť, prípadne požiada p. Hečka .
 Tlmočil žiadosť nájomníka bytovky o namontovanie klimatizácie.
 Navrhol k autobusovej zastávke nové značenie prechodu . Starosta obce odpovedal, že sa
to bude riešiť v rámci projektu.
Poslanec Ing. Vlkovič
 Spýtal sa, či máme vhodný priestor na projekt Zelené obce Slovenska. Starosta
odpovedal, že najvhodnejší priestor je oproti cintorínu, kde by sa vytvorila oddychová
zóna. Záleží, ako sa vyjadria občania ohľadom zberného dvora.
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Bod č. 10 - 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. 3/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 01.04.2019

Uznesenie č. 18 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov – PD Dolný Lopašov.
3. Výkup pozemkov.

4. Rozpočtové opatrenie č.1
5. Nákup hasičskej techniky.
6. Nákup techniky pre verejnoprospešné práce.
7. Vyhlásenie dňa voľby kontrolóra obce.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

Uznesenie č. 19 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – MUDr. Andreja Nesteša a Mariána Gajdošíka , za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 20 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1

Uznesenie č. 21 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
1. V y h l a s u j e:
V zmysle §18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov 13.5.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov.
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2. U r č u j e:
Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov:
Vzdelanie: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Bezúhonnosť: preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
Pracovný úväzok: 0,133 hodín týždenne
Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov:
1. Osobné údaje:
- meno, priezvisko
- dátum narodenia
- bydlisko
2. Overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
3. Profesijný životopis.
4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Voľba hlavného kontrolóra
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do 2.4.2019
(min. 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli obce Dolný Lopašov a na internetovej stránke obce.
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14
dní pred dňom konania voľby, t. j. 29.4.2019 do 12.00 hodiny v zalepenej obálke na adresu:
Obec Dolný Lopašov, 922 04 Dolný Lopašov 79 s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra Neotvárať!“
3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú poslanci obecného
zastupiteľstva v Dolnom Lopašove. Vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú
zoznam kandidátov.
4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 10 min. prezentácia.
5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lopašove.
6. Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh
volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby.
7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom OZ.
8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti
uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska,
mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Dolný Lopašov.
9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.
Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej
schránky.
10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je:
a) na predpísanom tlačive,
b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta.
11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo
dopísané mená sa neprihliada.
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú
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dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:
počet prítomných poslancov,
počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných hlasovacích lístkov,
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
výsledok voľby, resp. 2. kola voľby,
meno zvoleného kandidáta.
14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť
pracovnú zmluvu.
15. Pracovný úväzok: 0,133 týždenne.
16.Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne
14.5.2019, t. j. prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni voľby hlavného kontrolóra.
Postavenie hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór sa po zvolení stáva zamestnancom obce. Hlavný kontrolór obce nesmie bez
súhlasu obce podnikať, alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lekársku, prednášateľskú,
literárnu, alebo umeleckú činnosť.
Voľba hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 13.5.2019. Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka, na ktorej sa
spresní čas a miesto konania volby.

V Dolnom Lopašove dňa

........................................
MUDr. Andrej Nesteš
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
Marián Gajdošík
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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