Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 5/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 03.07.2019
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

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Jana Müllerová

Program: (Príloha č. 2)
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Menovanie riaditeľa základnej školy.

3. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov na II. polrok 2019.
4. Výkup pozemkov pod príjazdovú cestu k PPS s.r.o.
5. Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
6. Dom smútku.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2.
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 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. Menovanie riaditeľa základnej školy.
3. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný

Lopašov na II. polrok 2019.
4. Výkup pozemkov pod príjazdovú cestu k PPS s.r.o.
5. Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
6. Dom smútku.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.
prítomní:7

_

za:7

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 30/2019

Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Michala Bobčeka a JUDr.
Daniela Ondrejoviča, za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice – Michala Bobčeka a JUDr. Daniela
Ondrejoviča, za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 31/2019

Bod č. 2 - Menovanie riaditeľa základnej školy.
V zmysle §3 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s návrhom Rady školy pri
Základnej škole v Dolnom Lopašove menoval starosta obce Mgr. Petra Belicu za riaditeľa
Základnej školy v Dolnom Lopašove s účinnosťou od 01.08.2019 do 31.07.2024.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie Mgr. Petra Belicu za riaditeľa
Základnej školy v Dolnom Lopašove s účinnosťou od 01.08.2019 do 31.07.2024.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 32/2019
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Bod č. 3 - Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov na II. polrok 2019.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Jana Müllerová predložila poslancom návrh plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2019 (Príloha č. 3).
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce Dolný Lopašov na II. polrok 2019.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 34/2019

Bod č. 4 - Výkup pozemkov pod príjazdovú cestu k PPS s.r.o.
Starosta obce k danej téme uviedol, že na základe požiadavky od spoločnosti PPS s.r.o. o
rekonštrukciu miestnej komunikácie k ich spoločnosti, oslovil so žiadosťou o predaj
vlastníkov dotknutých parciel (Ing. Gula a p. Šimna). Žiadajú 10,- €/m2, potrebujeme
odkúpiť 2000 m2, čo by bol výdavok 20 000,- €. Následne otvoril diskusiu. Poslanci uviedli,
že v prvom rade treba doriešiť cesty v obci. Aj keď PPS s.r.o je ochotná investovať do
rekonštrukcie cesty, realizácia je podmienená výkupom pozemkov obcou a cena 10,- €/m2 je
veľa. Bolo by to nekorektné vykúpiť za 10,- €/m2 od vlastníkov pôdy pod cestu voči
majiteľom parciel “Ulice za humnami”, kde je dohodnutá suma 5,- €/ m2. Poverujú starostu
obce rokovať o nižšej cene. Starosta obce prisľúbil že si naplánuje opätovné stretnutie s
dotknutými vlastníkmi a zároveň navrhol, aby bol tento bod prerokovaný na ďalšom
zastupiteľstve.

Bod č. 5 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
V tomto bode oboznámil starosta obce poslancov OZ s cenovou ponukou “Pokládka asfaltov
v obci Dolný Lopašov”, od spoločnosti Skanska SK a.s. (Príloha č. 4). Ponuka je
vypracovaná pre lokality – Ulica za domami, Ulica za domami časť II, Ulica pri ZŠ Pusté,
Ulica Zákostolská, Pri Nemetheyovi, Pri Mlyne, Sabatka , v celkovej výške 111.288,37 EUR
s DPH. Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že rekonštrukcia miestnych komunikácií sa
bude robiť až po refundácii finančných prostriedkov z rekonštrukcie námestia.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer rekonštrukcie miestnych komunikácií: Ulica za
domami, Ulica za domami časť II, Ulica pri ZŠ Pusté, Ulica Zákostolská, Pri Nemetheyovi,
Pri Mlyne, Sabatka.
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_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 35/2019

Bod č. 6 – Dom smútku.
V rámci šetrenia finančných prostriedkov požiadal starosta obce o zmenu financovania
rekonštrukcie domu smútku a následne navrhol prijať uznesenie.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu systému financovania projektu
rekonštrukcie a prístavby domu smútku Dolný Lopašov zo „zálohovej platby“
na
„refundáciu“, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov obce .
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 36/2019

Bod č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 2.
Starosta obce oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 2, ktoré bolo poslancom
odoslané elektronicky (Príloha č. 5). Uviedol, že finančné prostriedky z rezervného fondu sa
môžu presunúť do rozpočtu najneskôr do 31. augusta a dal za použitie rezervného fondu
hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 189 500,- €
na kapitálové výdaje.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 37/2019
Rozpočtovým opatrením dochádza k zmenám ako na strane príjmovej, tak aj výdavkovej
časti rozpočtu. Zvyšujú sa plánované rozpočtové príjmy druhou zmenou rozpočtu v čiastke
o 276 369,- € a o tú istú sumu sa zvyšujú aj plánované rozpočtové výdavky. Starosta obce dal
za rozpočtové opatrenie č. 2 hlasovať.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2, podľa predloženého
návrhu.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 38/2019

Bod č. 8 – Rôzne
Starosta obce
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- spýtal sa, kto z poslancov má záujem o diár samosprávy,
- informoval, že v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
v obci Dolný Lopašov“ bude vykonané zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena a zateplenie
strechy, zateplenie stropov, modernizácia kotolne a podobne. Nie sú však do projektu
zahrnuté opravy, ktoré je potrebné vykonať (oprava omietok, maľovka, výmena
elektroinštalácie, rekonštrukcia sociálneho zariadenia atď.). Navrhol tieto opravy realizovať
v čase plánovanej rekonštrukcie a dofinancovať z vlastných zdrojov obce.
- informoval o podmienkach ohľadom Výzvy na zberný dvor z Envirofondu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zapojenia sa do Výzvy Environmentálneho fondu
„Vybudovanie zberného dvora v obci Dolný Lopašov“.
_

prítomní:7

za:7 proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 39/2019

Bod č. 9 – Diskusia.
Poslanec Ing. Vlkovič – spýtal sa, v akom štádiu sú protipovodňové opatrenia. Projektant
prisľúbil, že do mesiaca predloží pracovnú verziu.
Poslanec JUDr. Ondrejovič – požiadal poslancov o pripomienkovanie VZN, ktoré upravuje
podľa platných zákonov.
Ing. Huňavý - mal otázky ohľadom vodovodného potrubia. Starosta obce má dohodnuté
stretnutie zo zástupcom spoločnosti TAVOS, a.s.
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. 5/2019
obce Dolný Lopašov zo dňa 03.07.2019

Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Menovanie riaditeľa základnej školy.

3. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný
Lopašov na II. polrok 2019.
4. Výkup pozemkov pod príjazdovú cestu k PPS s.r.o.
5. Rekonštrukcia miestnych komunikácií.
6. Dom smútku.
7. Rozpočtové opatrenie č. 2.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice – Michala Bobčeka a JUDr. Daniela Ondrejoviča, za
zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.

Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
berie na vedomie vymenovanie Mgr. Petra Belicu za riaditeľa Základnej školy v Dolnom
Lopašove s účinnosťou od 01.08.2019 do 31.07.2024.

Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolný Lopašov na II. polrok
2019.
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Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
poveruje hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.

Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zámer rekonštrukcie miestnych komunikácií : Ulica za domami, Ulica za domami
časť II, Ulica pri ZŠ Pusté, Ulica Zákostolská, Pri Nemetheyovi, Pri Mlyne, Sabatka.

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zmenu systému financovania projektu rekonštrukcie a prístavby domu smútku
Dolný Lopašov zo „zálohovej platby“ na „refundáciu“, z dôvodu šetrenia finančných
prostriedkov obce.

Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 189 500,- € na kapitálové výdaje.

Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje zámer zapojenia sa do Výzvy Environmentálneho fondu „ Vybudovanie zberného
dvora v obci Dolný Lopašov“.

Strana 7 z 8

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 5/2019 konaného v Dolnom Lopašove dňa 03.07.2019

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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