Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lopašov
č. 5/2020 konaného v Dolnom Lopašove dňa 29.10.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Poslanci:

Michal Bobček
Ing. Patrik Braniša
Marián Gajdošík
MUDr. Andrej Nesteš – prišiel počas bodu 3
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. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc.

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
4. Diskusia.
5. 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 sú
prítomní 6 poslanci, čím je OZ uznášania schopné. Prečítal návrh programu zasadnutia, za
ktorý dal hlasovať.
Hlasovanie OZ za schválenie programu zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc.

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
4. Diskusia.
5. Záver.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 47/2020
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Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Mariána Vlkoviča a Michala
Bobčeka, za zapisovateľku zápisnice Danielu Branišovú.
Hlasovanie: OZ určuje overovateľov zápisnice - Ing. Mariána Vlkoviča a Michala Bobčeka ,
za zapisovateľku zápisnice – Danielu Branišovú.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 48/2020

Bod č. 2 - Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc.
Materiál obdržali poslanci v elektronickej podobe (Príloha č. 3). Starosta obce informoval
poslancov o možnosti čerpania návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí
ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID -19.Budú poskytované bezúročné
návratné finančné výpomoci, čo pre našu obec predstavuje čiastku 18 525,- €.
Poslanci OZ súhlasili s podaním žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
a pristúpilo sa k hlasovaniu.
Hlasovanie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky z dôvodu kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 18 525,- € v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19.
_

prítomní:6

za:6

proti:0 zdržal sa:0

Bolo prijaté uznesenie č. 49/2020

Bod č. 3 - Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce boli poslancom zaslané elektronicky. Starosta
obce navrhol, aby OZ prejednalo aká výška dotácie bude pre jednotlivé organizácie schválená
a tá sa zapracuje do rozpočtu na rok 2021. Po krátkej diskusii poverilo OZ starostu obce:
- vyzvať Mariášový klub a Jednotu dôchodcov Slovenska, aby v žiadosti o dotáciu doplnili
čiastku, ktorú dostali na rok 2020,
- požiadať organizácie, aby predložili čiastočné vyúčtovanie dotácie, ktorú mali poskytnutú
na rok 2020 do termínu konania najbližšieho zasadnutia.

Bod č. 4 - Diskusia.
Poslanec Gajdošík Marián – dal pripomienku, aby sa skontrolovalo technické vybavenie
obce na zimnú údržbu.
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Starosta obce – informoval OZ o plánovanom celoplošnom testovaní na COVID -19 v našej
obci.

Bod č. 11 – Záver.
Na záver starosta obce Mário Beblavý poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove.
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 5/2020
obce Dolný Lopašov zo dňa 29.10.2020
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje program zasadnutia OZ
1. Schválenie programu zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc.

3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
4. Diskusia.
5. Záver.
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
určuje overovateľov zápisnice - Ing. Mariána Vlkoviča a Michala Bobčeka , za zapisovateľku
zápisnice – Danielu Branišovú .

Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove
schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva
financií Slovenskej republiky z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 vo výške 18 525,- € v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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

V Dolnom Lopašove dňa

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