Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove
konaného dňa 8.7.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
K bodu č. 1:
Starostka obce otvorila zasadnutie a privítala prítomných poslancov a občanov.
K bodu č. 2::
Starostka navrhla zapisovateľku: Máriu Jurkasovú
Starostka navrhla overovateľov zápisnice: Ing. Ladislava Ďuriša a Danielu Zemkovú.
Hlasovanie: Prítomní LĎ, DZ, RU, JT: 4, za 4, zdržal sa: 0, proti: 0 – zapisovateľka
a overovatelia boli schválení.
K bodu č. 3:
Starostka požiadala o hlasovanie za program zasadnutia (príloha č.2).
Hlasovanie: Prítomní 5 LĎ, DZ, RU, JT, ĽJ: za:5, zdržal sa: 0, proti: 0 – program
zasadnutia bol schválený.
K bodu č. 3/1- rekonštrukcia MŠ:
starostka – prečítala záznam z kontroly hygieny v MŠ a ŠJ. Chceli by sme odstrániť všetky
závady, ktoré nám našli. Na výmenu okien sme dostali cenové ponuky od firiem: A-mont
Trnava, Incon Piešťany, Slovaktual, Oknoplast Hlohovec, Hertop Topoľčany, Slovfornet
Slovakia (príloha č. 3, 4, 5, 6, 7,8).
Poslanec Ďuriš – informoval v zastúpení stavebnej komisie o predložených ponukách
a stavebná komisia odporučila osloviť f. Incon Piešťany a Oknoplast Hlohovec, pričom
stavebá komisia zohľadnovala z predložených ponúk cenu, záruku, teplenoizolačné vlastnosti
okien, murárske práce a referencie o daných firmách. Obaja majú 7-ročnú záruku, Oknoplast
má vyššiu cenu, ale lepšie tepelné vlastnosti okien. Starostka informovala poslancov, že p.
Šurina, občan našej obce, prisľúbil do 11.7.2011 predložiť komplexnú ponuku na realizáciu
okien a stavebné úpravy MŠ. Nakoľko vo všetkých predložených ponukách neboli započítané
okná z kuchyne ako prezentovala starostka zo záznamu kontroly hygieny, oslovené firmy
musia prepracovať cenové ponuky. Z užšieho výberu firiem starostka v spolupráci so
stavebnou komisiou vyberú firmu, ktorá bude výmenu okien realizovať.
Ostatní poslanci sa zhodli s týmto návrhom.
Poslanec Jamrich - buracie práce navrhuje vykonať svojpomocne rodičmi detí, pri murárskych
prácach môžu pomôcť aj moji zamestnanci.
Poslanec Ilenčík – kto bude mať nad tým dozor? Členovia stavebnej komisie sa dohodnú.
Starosta – financie vyčlenené v rozpočte na opravu MŠ použijeme na výmenu okien, opravu
WC v pravej časti MŠ a výmenu vchodových a interiérových dverí.
Hlasovanie: Prítomní: 6, za:6, zdržal sa: 0, proti: 0 – použitie financií vyčlenených v rozpočte
na opravu MŠ bolo schválené.
K bodu č. 3/2-výzva MŽP – odpadové hospodárstvo
Starostka – nákup traktora s príslušenstvom je podmienený výstavbou zberného dvora. Obec
potrebuje na tento účel mať vo vlastníctve pozemok.
Poslanec Jamrich – nebolo by dobré spojiť sa okolité obce a vybudovať spoločný zberný
dvor?
Starostka – obec Šterusy aj Chtelnica sa chcú do projektu zapojiť samostatne.
Po diskusii poslanci navrhli na výstavbu zberného dvora pozemok par.č. 3061 oproti cintorínu.
Hlasovanie: Prítomní 5 DZ, RU, JT, ĽJ, DI:, za:5, zdržal sa: 0, proti: 0 – poslanci schválili
zapojenie sa obce do výzvy MŽP – odpadové hospodárstvo – 4.2.1 a 4.2.2.
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K bodu č. 3/3/1- reklamácia NBD:
Starostka informovala poslancov o začínajúcich prácach na opravách závad bytového domu od
pondelka 11.7.2011. Firma Krajča začne od horných bytov, strechy a postupovať bude
k dolným bytom. Mali by odstrániť všetky nahlásené závady bytov.
K bodu č. 3/3/2- majetok obce
Starostka:
- pri audite sme zistili, že obec nemá budovy OcÚ, PZ a Domu smútku zapísané
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva. OcÚ, PZ a skladom pri OcÚ sme pridelili
súpisné číslo a so starým geometrickým plánom ich starostka dala na zápis do
katastra. Na Dom smútku zatiaľ geometrický plán nemáme.
- najväčšia časť smetiska nad Zimovými patrí PD. Obec vlastní cestu vedľa p.Fabiána,
na cestu, ktorá vedie k smetisku od Chtelnice nie je založený LV. Osadenie rámp
prekonzultujem s právnikom.
- Na Katastri nehnuteľností v Piešťanoch bolo ešte v roku 2008 zastavené konanie
ohľadom pozemkov pod bytovým domom. Nie je možné ho obnoviť, musíme začať
nové konanie. Právnik doporučil vypracovať nový geometrický plán, kde budú
zahrnuté iba pozemky, ktoré obec odkúpila. Potrebné je podpísať novú kúpnopredajnú
zmluvu.
K bodu č. 3/3/3 – ponuky:
Obec dostala ponuku na bezdrôtový rozhlas (príloha č.7) a ponuku f. Signatech (príloha č.8)
na osadenie dopravných značiek v obci.
K bodu č. 3/3/4- – byt na OcÚ:
Starosta – navrhuje byt na hornom poschodí OcÚ prenajať ako kancelárske priestory alebo ako
byt. Zistí ceny prenájmu v okolí .
Hlasovanie: Prítomní 5 DZ, RU, JT, ĽJ, DI:, za:5, zdržal sa: 0, proti: 0 – poslanci schválili
prenájom priestorov bytu na OcÚ.
K bodu 3/4:
Poslanec Ilenčík – pripomína na budúce OZ dať do programu plnenie uznesení
K bodu 3/5 –záver:
Starosta obec poďakoval prítomným za účasť, predbežný termín budúceho OZ bol stanovený
na 19.8.2011
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UZNESENIE č. 6/2011
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8.7.2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
A. Schvaľuje
1. overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. program zasadnutia
3. použitie financií vyčlenených v rozpočte na opravu MŠ
4. zapojenie sa obce do výzvy MŽP – odpadové hospodárstvo
B. Berie na vedomie
1. informácie starostu obce
2. interpelácie poslancov
C. Doporučuje
1. zistiť cenu za m2 prenajímaných bytov v okolí
Overovatelia zápisnice:
Ing. Ladislav Ďuriš

....................................

Daniela Zemková

....................................

.............................................
PaedDr. Hana Madrová
starosta obce

Zapísala Mária Jurkasová, dňa 11.7.2011
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