Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lupoč,
konaného dňa 21.02.2018
Prítomní:

Pavel Koporec, starosta obce
Poslanci: Ing. Peter Tejiščák, PaedDr. Ľubica Beňová, Anna Kanátová, Ľubomír Kajba
Mgr. Marek Látka

Neprítomní:
Ďalší prítomná: Jana Dolnáková, zamestnanec obce
Verejnosť:
Program:

Ivan Kocúr
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Návrh VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
6. Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov
zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce na rok 2018
7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lupoč 2018-2022
8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny
rok 2017
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Pavel Koporec.
Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4, je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov, OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom rokovania a dal hlasovať za jeho schválenie.
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje program 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lupoč.
K bodu 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Jana Dolnáková
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje za zapisovateľku zápisnice Janu Dolnákovú.
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Kajba, Anna Kanátová
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje za overovateľov zápisnice Ľubomíra Kajbu a Annu Kanátovú.
K bodu 3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia: PaedDr. Ľubica Beňová, Ing. Peter Tejiščák
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Ľubica Beňová a Ing. Petra Tejiščáka.
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení OZ
Starosta obce skonštatoval, že na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva nebolo
starostovi obce uložené žiadne opatrenie na splnenie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ Obce Lupoč.

K bodu č. 5. Návrh VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
(Materiály k tomuto bodu boli poslancom doručené).
Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 06.02.2018. K návrhu neboli žiadne pripomienky
občanov.
Keďže k návrhu neboli žiadne pripomienky, starosta obce dal o návrhu VZN hlasovať:
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Lupoč č. 10/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.
K bodu 6. Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho
fondu
(Materiály k tomuto bodu boli poslancom doručené).
Starosta obce predložil poslancom Zásady pre tvorbu SF a pre použitie finančných prostriedkov zo SF
pre zamestnancov obce na rok 2018.
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo SF
pre zamestnancov obce na rok 2018.
K bodu č. 7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lupoč 2018-2022
(Materiály k tomuto bodu boli poslancom doručené).
Starosta obce predložil poslancom Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lupoč na roky 2018-2022.
Vzhľadom na to, že bola schválená novela zákona č. 448/2008, obec dala prepracovať komunitný
plán. Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb
a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu územnému
celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. Dokument je treba prerokovať a schváliť na
Obecnom zastupiteľstve.

Keďže k tomuto bodu neboli žiadne pripomienky, starosta obce dal hlasovať:
Hlasovanie: Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lupoč na roky 2018-2022.
K bodu č. 8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za
kalendárny rok 2017
Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov je povinný starosta obce podať oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za kalendárny rok 2017 k 31.3.2018.
Starosta obce podal oznámenie do podateľne Obecného úradu v Lupoči. Toto oznámenie bolo
predložené komisii pre ochranu verejného záujmu, ktorá oznámenie vyhodnotila.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. ´berie na vedomie podanie „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu obce za kalendárny rok 2017.
K bodu č. 9 R ô z n e
a) Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Mária Činčurová, Lučenec
Starosta obce predložil žiadosť o odkúpenie obecného pozemku a zároveň žiadosť o určenie
ceny na odkúpenie pozemku pri rodinnom dome č. 52 – Mária Činčurová, J. Kollára 2,
Lučenec. Zároveň predložil i geometrický plán č. 36049905-86/2017 zo dňa 15.08.2017, ktorý
si dala na vlastné náklady vyhotoviť p. Činčurová, s tým, že si chce vlastne vysporiadať
pozemky v oplotenej časti. Všetky náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy a návrhu na
vklad uhradí kupujúca p. Mária Činčurová.
Poslanci OZ sa oboznámili so žiadosťou a geometrickým plánom. Po vzájomnej diskusii, dal
starosta obce hlasovať o odpredaji pozemkov, tak ako je to uvedené v žiadosti
a v geometrickom pláne.
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje:
a) Podľa §9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj jedného novovytvoreného pozemku zameraného geometrickým plánom
č. 36049905-86/2017 zo dňa 15.08.2017, úradne overeným Okresným úradom Lučenec,
katastrálnym odborom č. 414/2017 zo dňa 18.08.2017, ktorým boli z parc. C-KN č. 103/1

o výmere 88 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Lupoč, oddelený
novovytvorený pozemok: parc. C-KN č. 103/3 o výmere 53 m2, zastavaná plocha, ktorý
pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 98/1,
zastavanou stavbou – rodinný dom súp. číslo 52, parc. C-KN č. 98/2, 98/3 a 98/4,
zapísaných na LV č. 3 vo vlastníctve kupujúcej Márie Činčurovej, rod. Dobrovej
a novovytvorené pozemky svojim využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami
a stavbou RD vo vlastníctve kupujúcej.
b) Podľa §9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj troch novovytvorených pozemkov zameraného geometrickým plánom č.
36049905-86/2017 zo dňa 15.08.2017, úradne overeným Okresným úradom Lučenec,
katastrálnym odborom č. 414/2017 zo dňa 18.08.2017, ktorým boli z parc. E-KN č. 1134
o výmere 11 129 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Lupoč, oddelené
novovytvorenými pozemkami: parc. C-KN č. 1175/16 o výmere 144 m2, zastavaná plocha,,
parc. C-KN č. 1175/18 o výmere 41 m2, zastavaná plocha a parc. C-KN č. 1175/19 o výmere
8 m2, zastavaná plocha, ktoré pozemky tvoria priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č.
97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 98/1, zastavanou stavbou – rodinný dom súp. číslo 52, parc. C-KN č.
98/2, 98/3 a 98/4, zapísaných na LV č. 3 vo vlastníctve kupujúcej Márie Činčurovej, rod.
Dobrovej a novovytvorené pozemky svojim využitím tvoria neoddeliteľný celok
s pozemkami a stavbou RD vo vlastníctve kupujúcej.
c) Predaj pozemkov pre kupujúcu:
Mária Činčurová, rod. Dobrová, nar. 10.01.1955, J. Kollára 564/2, 984 03 Lučenec, občan
SR,
,c

Starosta obce požiadal poslancov o určenie kúpnej ceny za 1 m2,, celková odpredávaná
výmera je 246 m2.
Návrh: 1,70 €/1 m2
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. určuje:
Kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti vo výške 1,70 € za 1 m2, čo je za odpredávanú výmeru 246
m2 – kúpna cena 418,20 Eur, (slovom štyristoosemnásť eur dvadsať centov).
Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. žiada:
starostu obce po podpise kúpnej zmluvy, ju zverejniť na úradnej tabuli obce a internetovej stránke
obce s tým, že účinnosť zmluvy nastane nasledujúci deň po zverejnení zmluvy.
V priebehu rokovania OZ sa dostavil poslanec Mgr. Marek Látka.

b) Informácia starostu obce – cenová ponuka FY ROOP na elektrickú prípojku do zvonice
a montáž elektrických pohonov zvonov
Starosta obce informoval o cenovej ponuke FY ROOP na elektrickú prípojku do zvonice
a montáž elektrických pohonov zvonov v celkovej sume 5 481,67 €.
Vzhľadom na to, že v obci nemá kto zvoniť počas pohrebov a sviatkov, bolo by potrebné
urobiť tieto elektrické zvony. Časť výdavkov by bola financovaná z kapitálových príjmov za
odpredaj obecných pozemkov a časť z rezervného fondu obce.
Starosta obce informoval, že verejné obstarávanie bude uskutočnené dodávateľsky v sume
150,00 €.
Starosta obce predložil ponuku na zváženie poslancom a dal hlasovať o uskutočnení
investičnej akcii – elektronizácia zvonov v obecnej zvonici a použití rezervného fondu na túto
investičnú akciu.
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba, Mgr. Látka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje investičnú akciu – elektronizácia zvonov v obecnej zvonici.
Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálový výdavok – rekonštrukcia a modernizácia
obecnej zvonice – elektronizácia zvonov.
c) Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
p. Dolnáková, pracovníčka OcU predložila rozpočtové opatrenie č. 1/2018. Jedná sa o úpravu
rozpočtu – povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14
ods. 2 písm. b) a c) z dôvodu, že Ministerstvo financií SR zverejnilo 15.12.2017 na svojom
webovom sídle východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov
fyzických osôb pre rok 2018. Keďže rozpočet obce na rok 2018 už bol v tomto období
schválený, je potrebné urobiť úpravu rozpočtu v príjmovej a zároveň i vo výdavkovej časti
rozpočtu (príloha zápisnice).
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba, Mgr. Látka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2018.

d) Žiadosť o prenájom alebo odkúpenie časti obecného pozemku, Ivan Kocúr, Lupoč č. 76
Starosta obce predložil žiadosť p. Ivana Kocúra, bytom Lupoč č. 76 o prenájom alebo
odkúpenie časti obecného pozemku na parcele E-KN č. 1134, ktorej vlastníkom je Obec Lupoč
a to z dôvodu umiestnenia plechovej garáže o rozmeroch 3 x 5 m, brána sa bude otvárať
hore, materiál – plech zinkový, podklad – cestný panel – 2 x 3 m – 3 ks bez základu, za účelom
odstránenia auta z obecného chodníka.
Otvoril k tomuto bodu diskusiu:
Kajba Ľubomír – diskutoval, že by to nebolo vhodné, postaviť garáž pred oknami budovy
Po diskusii dal starosta obce hlasovať za prenájom resp. odpredaj časti obecného pozemku.
Hlasovanie:

Za: 0
Proti: PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba, Mgr. Látka
Zdržal sa: Ing. Tejiščák
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. nesúhlasí s prenájmom alebo predajom časti pozemku na parcele E-KN č. 1134 pre Ivana
Kocúra, Lupoč č. 76.

K bodu 10. D i s k u s i a
Neboli žiadne diskusné príspevky.
K bodu 11. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Hlasovanie:

Za: Ing. Tejiščák, PaedDr. Beňová, Kanátová, Kajba, Mgr. Látka
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasovali: 0

Obecné zastupiteľstvo Obce Lupoč v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p. schvaľuje návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lupoč.
K bodu 12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a diskusiu a zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Lupoči o 18.20 h ukončil.

Zapísala : Jana Dolnáková

V Lupoči, 21.02.2018

Overovatelia :
Anna Kanátová

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

Ľubomír Kajba

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

Pavel K o p o r e c
starosta obce

UZNESENIE
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lupoč,
konaného 21.02.2018
Uz. č. 18/2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LUPOČ
v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) BERIE NA VEDOMIE
1. Kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia OZ
2. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za
kalendárny rok 2017

B) SCHVAĽUJE
1. Program 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lupoči
2. Za zapisovateľku zápisnice Janu Dolnákovú
3. Za overovateľov zápisnice Ľubomíra Kajbu a Annu Kanátovú
4. Návrhovú komisiu v zložení PadDr. Ľubica Beňová a Ing. Peter Tejiščák
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lupoč č. 10/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce
6. Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo SF pre
zamestnancov obce na rok 2018
7. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Lupoč na roky 2018-2022
8. a) Podľa §9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj jedného novovytvoreného pozemku zameraného geometrickým
plánom č. 36049905-86/2017 zo dňa 15.08.2017, úradne overeným Okresným úradom
Lučenec, katastrálnym odborom č. 414/2017 zo dňa 18.08.2017, ktorým boli z parc. C-KN
č. 103/1 o výmere 88 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Lupoč,
oddelený novovytvorený pozemok: parc. C-KN č. 103/3 o výmere 53 m2, zastavaná
plocha, ktorý pozemok tvorí priľahlú plochu k pozemkom parc. C-KN č. 97/1, 97/2, 97/3,
97/4, 98/1, zastavanou stavbou – rodinný dom súp. číslo 52, parc. C-KN č. 98/2, 98/3
a 98/4, zapísaných na LV č. 3 vo vlastníctve kupujúcej Márie Činčurovej, rod. Dobrovej

a novovytvorené pozemky svojim využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami
a stavbou RD vo vlastníctve kupujúcej
b) Podľa §9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, predaj troch novovytvorených pozemkov zameraných geometrickým plánom
č. 36049905-86/2017 zo dňa 15.08.2017, úradne overeným Okresným úradom Lučenec,
katastrálnym odborom č. 414/2017 zo dňa 18.08.2017, ktorým boli z parc. E-KN č. 1134
o výmere 11 129 m2 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Obce Lupoč, oddelené
novovytvorené pozemky: parc. C-KN č. 1175/16 o výmere 144 m2, zastavaná plocha,,
parc. C-KN č. 1175/18 o výmere 41 m2, zastavaná plocha a parc. C-KN č. 1175/19
o výmere 8 m2, zastavaná plocha, ktoré pozemky tvoria priľahlú plochu k pozemkom
parc. C-KN č. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 98/1, zastavanou stavbou – rodinný dom súp. číslo
52, parc. C-KN č. 98/2, 98/3 a 98/4, zapísaných na LV č. 3 vo vlastníctve kupujúcej Márie
Činčurovej, rod. Dobrovej a novovytvorené pozemky svojim využitím tvoria neoddeliteľný
celok s pozemkami a stavbou RD vo vlastníctve kupujúcej
c) Predaj pozemkov pre kupujúcu:
Mária Činčurová, rod. Dobrová, nar. 10.01.1955, J. Kollára 564/2, 984 03 Lučenec,občan SR
9. Investičnú akciu – elektronizácia zvonov v obecnej zvonici
10. Použitie rezervného fondu na kapitálový výdavok – rekonštrukcia a modernizácia obecnej
zvonice – elektronizácia zvonov.
11. Úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2018
C) URČUJE:
1. Kúpnu cenu za predávané nehnuteľnosti vo výške 1,70 € za 1 m2, čo je za odpredávanú
výmeru 246 m2 – kúpna cena 418,20 Eur, (slovom štyristoosemnásť Eur a 20

Eurocentov)
D) ŽIADA:
1. Starostu obce po podpise kúpnej zmluvy, ju zverejniť na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce s tým, že účinnosť zmluvy nastane nasledujúci deň po
zverejnení zmluvy
E) NESÚHLASÍ:
1. S prenájmom alebo predajom časti pozemku na parcele E-KN č. 1134 pre Ivana Kocúra,
Lupoč č. 76

V Lupoči, 21.02.2018

Pavel K o p o r e c
starosta obce

