Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 4/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 13.05.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Ing. Patrik Braniša
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. Obecné noviny.

3. Voľba volebnej komisie.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb.
5. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 39/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.
6. Materská škola.
7. Zberný dvor.
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
9. Správa audítora a výročná správa.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. 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 7 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
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1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Obecné noviny.
3. Voľba volebnej komisie.

4. Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb.
5. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 39/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.
6. Materská škola.
7. Zberný dvor.
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
9. Správa audítora a výročná správa.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

prítomní:7

_

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 22 /2019

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Patrika Branišu a
Ing. Mariána Vlkoviča , za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Ing. Patrika Branišu a Ing. Mariána
Vlkoviča, za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 23 /2019

Bod č. 2 - Obecné noviny.
Rokovania sa zúčastnila Mgr. Barbora Chylová – šéfredaktor obecných novín Náš Dolný
Lopašov, ktorá podala návrh na zvýšenie počtu strán druhého čísla obecných novín na úkor
množstva výtlačkov (Príloha č. 3).
Návrh: 400 ks výtlačkov - 16 stranové číslo - náklady 408,89 €
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Hlasovanie: OZ schvaľuje upraviť náklad obecných novín Náš Dolný Lopašov na počet
výtlačkov 400 a vydanie druhého čísla v 16 stranovej verzii.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 24 /2019

Bod č. 3 - Voľba volebnej komisie.
Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k voľbe volebnej komisie, kde boli navrhnutí poslanci:
Ing. Patrik Braniša, MUDr. Andrej Nesteš a Marián Gajdošík.
Hlasovanie: OZ schvaľuje volebnú komisiu v nasledujúcom zložení: Ing. Patrik Braniša,
MUDr. Andrej Nesteš, Marián Gajdošík .

_

prítomní:7

za:6 proti:0 zdržal sa:1(AN)

Bolo prijaté uznesenie č. 25 /2019

Bod č. 4 - Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb. (Príloha č. 4)
Na predchádzajúcom OZ dňa 01.04.2019 bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce .
Termín na doručenie prihlášok bol do 29.04.2019 do 12.00 hod. V stanovenom termíne bola
doručená jedna obálka, ktorá bola za prítomnosti poslancov JUDr. Daniela Ondrejoviča a
Mariána Gajdošíka otvorená. Skonštatovali, že kandidátka Ing. Jana Müllerová predložila
všetky požadované doklady a bola zaradená do voľby. Zápisnica z otvárania obálok tvorí
prílohu tejto zápisnice. Starosta obce dal možnosť p. Ing. Jane Müllerovej, aby sa predstavila.
Každý poslanec obdržal hasovací lístok a tajnou voľbou bolo vykonané hlasovanie. Po
vyhodnotení a spočítaní hlasov prečítal starosta obce zápisnicu z volieb, ktorá je prílohou
tejto zápisnice. Do funkcie hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov bola zvolená Ing. Jana
Müllerová na obdobie rokov 2019 – 2025.

Bod č. 5 – Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 39/2019 ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.
Textová a grafická časť Územného plánu obce Dolný Lopašov boli dostupné na webovom
sídle architekta. Na úradnej tabuli a webovom sídle obce bol dňa 26.03.2019 zverejnený
návrh VZN obce Dolný Lopašov č. 39/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Dolný Lopašov . Návrh VZN je súčasťou zápisnice (Príloha č. 5).
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Bývalý poslanec Ing. Fabian upozornil starostu obce, že územný plán už v minulosti
pripomienkoval a textová časť ohľadom dobytčej jednotky na chovateľa mala byť vypustená
/6 odrážka na str. 82/. Chyba nastala na strane spracovateľa, preto bude územný plán
schválený s úpravou odrážky na strane 82. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. berie na vedomie:
Stanovisko Okresného úradu Trnava z preskúmania návrhu územného plánu obce Dolný
Lopašov, č.j. OU-TT-OVBP1-2019/012245/Tr zo dňa 19.03.2019 podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

B. schvaľuje:
1. Územný plán obce Dolný Lopašov s úpravou odrážky na strane 82, ktorá sa vypúšťa a
uvedená odrážka znie: “obmedziť drobnochov v obytnom území do 1 veľkej dobytčej
jednotky a v rozvojových plochách č. 1 a 2 do 0,5 veľkej dobytčej jednotky”.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 26 /2019

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č. 39/2019 ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté VZN č.39/2019 uznesením č. 27 /2019

C. ukladá:
Zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie na Okresnom úrade
Trnava, na Obecnom úrade Dolný Lopašov a na stavebnom úrade.

Bod č. 6 – Materská škola.
Pani Gabriela Šipkovská, riaditeľka materskej školy (ďalej len MŠ), oboznámila OZ s
personálnym problémom v MŠ. Momentálny stav je 29 detí, z toho 2 deti na poldenný pobyt.
Na tento počet detí sú podľa školského zákona potrební štyria pedagógovia. V ďalšom
školskom roku je tendencia stúpajúca. Aby sme mohli prijať všetky deti na celodenný pobyt,
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je potrebné doplniť pedagogický kolektív o jednu učiteľku. V opačnom prípade bude
riaditeľka MŠ nútená znížiť poobede počet detí. Aby bola využitá kapacita MŠ - 43 detí,
navrhuje pani riaditeľka prijať aj deti z okolitých obcí a upraviť VZN o školnom pre deti z
iných obcí. Ak by sa zvýšil počet detí, navrhuje doriešiť stravovanie novou silou na čiastočný
úväzok. Po krátkej diskusii sa poslanci OZ dohodli, že počkajú na zápis, aby vedeli presný
počet prijatých detí.
OZ berie na vedomie správu o stave detí a pedagogických zamestnancov v MŠ.
Bod č. 7 – Zberný dvor.
Starosta obce vyhodnotil anketu ohľadom umiestnenia zberného dvora. 111 občanov bolo za
lokalitu v areáli poľnohospodárskeho družstva a 4 občania za lokalitu oproti cintorínu. Uviedol, že parcelu pre zberný dvor v areáli poľnohospodárskeho družstva nevlastní obec.
Všetko sa bude odvíjať od toho, za akú cenu bude chcieť poľnohospodárske družstvo parcelu
odpredať. Požiadal poslancov o záväzné stanovisko, kde sa bude zberný dvor realizovať. Po
dlhšej diskusii, v ktorej poslanci vyjadrovali svoje názory sa dohodli, aby boli prizvaní na
rokovanie predstavitelia poľnohospodárskeho družstva a predniesli konkrétny návrh na predaj
parcely.
Bod č. 8 – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018. (Príloha č.6 )
Starosta obce Mário Beblavý predložil záverečný účet obce Dolný Lopašov, ktorý bol
vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.04.2019. Prebytok
rozpočtového hospodárenia vo výške 24 635,36 EUR bude použitý na tvorbu rezervného
fondu.
Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k predloženému záverečnému účtu obce za rok
2018.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 24 635,36 EUR.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 28 /2019
Bod č. 9 – Správa audítora a výročná správa.
Správu audítora a výročnú správu (Príloha č. 7) obdržali poslanci elektronicky.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora a výročnú správu za rok 2018.
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Bod č. 10 – Rôzne.
Starosta obce udelil slovo konateľom spoločnosti PVB STAV s.r.o., ktorí si chcú otvoriť
obchod so stavebným materiálom. Vzhľadom na projekt statickej dopravy, ktorý je
nevyhnutný k povoleniu na otvorenie prevádzky, potrebujú schváliť nájom na parkovacie
miesta pred pohostinstvom , ktoré sú vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: OZ schvaľuje, aby Obec Dolný Lopašov dala vypracovať návrh zmluvy so
spoločnosťou PVB STAV s.r.o. za účelom prenájmu miest na státie za podmienok, ktoré budú
prerokované s OZ.

_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 29 /2019

Informácie starostu obce


Otvoril tému výkup pozemkov – zostáva v platnosti 5,- EUR/m2.
 Predniesol požiadavku občanov, vybetónovať nájazd pre vozíčkarov na schodoch do
kultúrneho domu. Starosta obce dá vypracovať cenovú ponuku.
OZ berie na vedomie požiadavku od občanov na bezbariérový prístup do kultúrneho domu.
 Tlmočil návrh občanov, umiestniť odpadkový kôš pri cintoríne.
 Má dohodnuté stretnutie s Ing. Húšťavovou, ktorá nám spracuje projekt Zelené obce
Slovenska (priestor oproti cintorínu) za 1 000,- EUR. Starosta obce zatiaľ zmluvu
nepodpíše, lebo všetko sa odvíja od toho, kde bude umiestnený zberný dvor. To sa týka aj
odpadových košov pri cintoríne.
 Nadviazal na bod z minulého zastupiteľstva, kde požiadal poslancov o súhlasné
stanovisko na vypracovanie dopravného značenia pre odklon ťažkej techniky z miestnej
komunikácie. Informoval sa u krajského dopravného inžiniera p. Franeka a dostal
zamietavé stanovisko.
 Informoval ohľadom rekonštrukcie rozhlasu. Materiál je kúpený, čaká sa na plošinu p.
Bábika a vhodné počasie.
 Riešenie situácie ohľadom autobusovej zastávky. Starosta obce si dohodne stretnutie s p.
Huňavým, majiteľom susedného pozemku.
 Navrhol spevniť plochu pri farskej záhrade zatrávnovačkami.
 Dohodol s p.Vavrom a Hečkom obhliadku sprchových kútov v nájomnej bytovke
a následne sa rozhodne o ďalšom postupe.
 Zistil, že z Výzvy na opravu miestnych komunikácií, podopatrenie 7.2, z ktorej chcel
robiť cestu na „Zákostolskej ulici“ sme robili námestie. Bude problém dostať ďalšie
dotácie, lebo uprednostnené budú obce , ktoré z danej výzvy financie nečerpali.
 Informoval o cenovej ponuke Evidenčného systému odpadov ELWIS (Príloha č. 8).
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 Informoval o rozpracovanej Výzve - protipovodňové opatrenia, ktorú začal riešiť ešte
bývalý starosta. Našlo sa tretie vodozádržné miesto v intraviláne pri p. Mičovi. Žiadosť
treba podať do 31.05.2019.
 07.05.2019 bola vyhlásená Výzva – dotácia na rekonštrukciu a výstavbu hasičských
zbrojníc z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky- 3.etapa. Minimálna výška príspevku
na projekt je 5 000,- EUR a maximálna výška príspevku nesmie prekročiť sumu 30 000,EUR. Uzávierka je 21.06.2019. Prebehla krátka diskusia, poslanci predniesli návrhy na čo
by sa mohla dotácia použiť (zateplenie požiarnej zbrojnice, výmena brán, prerobiť
kúrenie). Starosta obce pozve projektanta a ten pozrie, čo by sa dalo do projektu zahrnúť.
Časť budovy, kde máme nájomcu (Slovenská pošta), sa musí financovať z vlastných
zdrojov.
 Navrhol upraviť v parku na námestí múrik, zo strany od p. Juráka. Použiť gabiony, ktoré
by spĺňali úlohu múrika + zváraný plot.

Bod č. 11 – Diskusia.
Poslanec Ing. Vlkovič – spýtal sa na osvetlenie smerom k materskej škole. Starosta obce
dohodne stretnutie s p. Jamrichom.
Poslanec Gajdošík – požiadal o uvoľnenie garáže pre protipovodňový vozík.

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. 4/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 13.05.2019

Uznesenie č. 22 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Obecné noviny.

3. Voľba volebnej komisie.
4. Voľba hlavného kontrolóra obce a vyhlásenie výsledkov volieb.
5. Schválenie návrhu VZN obce Dolný Lopašov č. 39/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.
6. Materská škola.
7. Zberný dvor.
8. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018.
9. Správa audítora a výročná správa.
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

Uznesenie č. 23 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Ing. Patrika Branišu a Ing. Mariána Vlkoviča, za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 24 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje upraviť náklad obecných novín Náš Dolný Lopašov na počet výtlačkov 400
a vydanie druhého čísla v 16 stranovej verzii.
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Uznesenie č. 25 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje volebnú komisiu v nasledujúcom zložení: Ing. Patrik Braniša, MUDr. Andrej
Nesteš, Marián Gajdošík .

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu Trnava z preskúmania návrhu územného plánu obce Dolný
Lopašov, č.j. OU-TT-OVBP1-2019/012245/Tr zo dňa 19.03.2019 podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.

Uznesenie č. 26 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Územný plán obce Dolný Lopašov s úpravou odrážky na strane 82, ktorá sa
vypúšťa a uvedená odrážka znie: “obmedziť drobnochov v obytnom území do 1 veľkej
dobytčej jednotky a v rozvojových plochách č. 1 a 2 do 0,5 veľkej dobytčej jednotky”.

Uznesenie č. 27 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov č.39/2019 ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
ukladá
zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie na Okresnom úrade Trnava,
na Obecnom úrade Dolný Lopašov a na stavebnom úrade.

Uznesenie č. 28 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 24 635,36 EUR.
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Uznesenie č. 29 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje, aby Obec Dolný Lopašov dala vypracovať návrh zmluvy so spoločnosťou PVB
STAV s.r.o. za účelom prenájmu miest na státie za podmienok, ktoré budú prerokované s OZ.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

.........................................
Ing.Marián Vlkovič
overovateľ

V Dolnom Lopašove dňa

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