Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lupoč,
konaného dňa 21.02.2022
Prítomní:

Ing. Peter Tejiščák, starosta obce
Poslanci: PaedDr. Ľubica Beňová, , Milan Látka, František Sivok

Neprítomní:

Ľubomír Kajba, Renáta Hašková

Ďalší prítomní: Jana Dolnáková, zamestnanec obce
Verejnosť:
Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení OZ
4. Majetkové priznanie starostu obce
5. Investičné akcie na rok 2022
6. Návrh na poskytnutie krátkodobého bankového úveru – „WIFI PRE TEBA“
7. Návrh zmeny rozpočtu obce č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/2022
8. Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Peter Tejiščák.
Privítal všetkých prítomných (podľa prezenčnej listiny).
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 3, OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Oboznámil prítomných s programom rokovania a dal hlasovať za jeho schválenie.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili program zasadnutia.

K bodu 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce určil Janu
Dolnákovú zamestnankyňu obecného úradu.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol poslancov OZ: PaedDr. Ľubicu Beňovú a Františka
Sivoka.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení OZ

Starosta obce prečítal uznesenia z minulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obecné
zastupiteľstvo svojim uznesením neuložilo žiadnu úlohu starostovi obce.
K bodu č. 4. Majetkové priznanie starostu obce
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v ust. § 10
ods. 1 určuje vedúcim zamestnancom povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery. Lehota na
predloženie je do 30. apríla kalendárneho roka.
Oznámenie o majetkových pomeroch za rok 2021 je povinný podať aj starosta obce.
Starosta obce podal do podateľne Obecného úradu v Lupoči dňa 21.02.2022 oznámenie
o majetkových pomeroch za rok 2021. Toto oznámenie bolo predložené komisii pre ochranu
verejného záujmu v zložení PaedDr. Beňová, predsedkyňa, Sivok František, člen, Kajba Ľubomír, člen.
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 2021“.
K bodu č. 5. Investičné akcie na rok 2022
Starosta obce informoval prítomných s investičnými akciami v roku 2022:

-

-

-

Dokončenie rekonštrukcie oplotenia cintorína – múrik
Po predložení ponúk dodávateľmi prác, vyberieme najvýhodnejšiu ponuku na dokončenie
rekonštrukcie oplotenia cintorína.
Vybudovanie nového chodníka popri cintoríne, prístupová cesta k domu smútku a oprava
už vybudovaných chodníkov
Je potrebné dať vypracovať stavebný projekt, projekt by chcela obec realizovať z finančných
prostriedkov získaných z transferu zo ŠR.
Vybudovanie vlastnej studne – prieskumný vrt na pitnú vodu
V pôvodnom vypracovanom projekte na vodovod sa uvažovalo napojiť obec Lupoč na
vodovod z Haliče. Prípojka Halič-Lupoč by bola vo výške cca 400 000,00 €. Výhodnejšie by
bolo vybudovať vlastnú studňu a odtiaľ čerpať vodu do vodovodu. Je potrebné dať
vypracovať projekt na prieskumný vrt na pitnú vodu z vlastných prostriedkov a po zverejnení
výzvy, žiadať finančné prostriedky (cca 15 000,00 €) z rozpočtu ŠR, EÚ.
Starosta obce dal hlasovať:

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Neprítomní:
0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ súhlasia s vypracovaním projektov na rekonštrukciu
chodníkov a na prieskumný vrt na pitnú vodu.
-

-

-

Projekt WIFI PRE TEBA – wifi systém obce v rámci projektu „Dodanie bezdrôtových
prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Lupoč (10 prístupových
bodov) – verejné obstarávanie bolo schválené na ministerstve investícií a reg. rozvoja, bola
už podpísaná zmluva aj so zhotoviteľom – NetSpace s.r.o., Detva. NFP je tvorený
prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR. V pomere 85% OPI, 10% štát, 5% obec. Dotácia
z EŠIF- bude vo výške 14 250,00 € a spolufinancovanie obce vo výške 750,00 €.
Obec bude musieť , po vykonaní prác, uhradiť zhotoviteľovi faktúru v plnej výške 15 000,00 €.
Starosta obce navrhuje na financovanie projektu prijať krátkodobý bankový úver vo výške
dotácie t.j. 14 250,00 €, ktorá bude poskytnutá po vyúčtovaní projektu.
V rozpočtovom opatrení č. 1/2022 bol už zapracovaný aj bankový úver z PRIMA BANKY a.s..

Zároveň požiadal hlavnú kontrolórku obce o vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce
k prijatiu krátkodobého bankového úveru (príloha zápisnice).
Vzhľadom na to, že p. hlavná kontrolórka sa na zasadnutie OZ ospravedlnila, stanovisko hlavného
kontrolóra prečítala p. Dolnáková Jana, pracovníčka OcÚ.
Starosta obce dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Neprítomní:
0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili na financovanie projektu „WIFI PRE TEBA“ prijatie
krátkodobého bankového úveru vo výške 14 250,00 €.
K bodu č. 6. Návrh na poskytnutie krátkodobého bankové úveru – projekt WIFI PRE TEBA
V predošlom bode programu, starosta obce informoval o realizácii projektu „WIFI PRE TEBA“ v tomto
roku, zároveň predložil návrh na schválenie financovania projektu z prijatého krátkodobého
bankového úveru z Prima banky, a.s. vo výške 14 250,00 €..
K prijatiu bankového úveru zaujala stanovisko aj hlavná kontrolórka obce, hlasovanie za tento úver
prebehlo v bode č. 5,prijatie krátkodobého bankového úveru vo výške 14 250,00 €, bolo poslancami
OZ schválené a úver bol zapracovaný aj do rozpočtového opatrenia č. 1/2022.
K bodu č. 7. Návrh zmeny rozpočtu obce č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/2022
(Materiály k tomuto bodu boli poslancom doručené).
Pracovníčka OcU p. Dolnáková predložila poslancom návrh na Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet je
potrebné upraviť tak, ako to je zdôvodnené v Dôvodovej správe k úprave rozpočtu Obce Lupoč RO
1/2022 (príloha zápisnice).
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu obce č. 1 – rozpočtovým
opatrením č. 1/2022.
K bodu č. 8. Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania
Starosta obce informoval, že 31.12.2021 bol vypracovaný „Vnútorný predpis o zabezpečení
stravovania“. Vnútorný predpis sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorým je zamestnávateľ obce
povinný zabezpečiť stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce, starostu obce a na osoby, o ktoré bol
po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšírený okruh fyzických osôb, ktorým sa zabezpečí
stravovanie a ktorým sa bude prispievať na stravovanie.
Obecné zastupiteľstvo v Lupoči zobralo na vedomie – „Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania“.

K bodu č. 9. Rôzne
a) Monitorovacia správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Lupoč za rok 2021
Starosta obce predložil poslancom OZ Monitorovaciu správu o plnení Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Lupoč za rok 2021, ktorá bola vypracovaná a podpísaná členmi výboru pre
PHSR.
Obecné zastupiteľstvo v Lupoči zobralo na vedomie monitorovaciu správu o plnení PHSR za rok 2021.
b) Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Lupoč za rok 2021
Starosta obce predložil správu o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Lupoč za rok
2021.
Obecné zastupiteľstvo v Lupoči zobralo na vedomie správu o plnení úloh komunitného plánu
sociálnych služieb obce Lupoč za rok 2021.
c) Dotácia z MF SR
Obec Lupoč podá žiadosť o dotáciu z MF SR, zatiaľ MF SR neurčilo podmienky na podanie žiadosti
o dotáciu.
d) Neinvestičné akcie v roku 2022
Starosta obce informoval o neinvestičných akciách v roku 2022:
- Revízie elektrických zariadení obecných objektov
- Odstránenie závad na detskom ihrisku za obchodom vyplývajúcich z revízie detského ihriska
e) Sťažnosť - Pavel Koporec, Marcel Koporec – voči Miroslavovi Petrusovi
Starosta obce informoval , že Obec Lupoč dala vypracovať právnikovi stanovisko k sťažnosti.
f) Vedenie kroniky obce
Starosta obce informoval, že od roku 2018 sa nevedie kronika obce, po dohovore s PaedDr. Beňovou,
ju navrhol za kronikárku obce.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Neprítomní:
0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ schválili za kronikárku obce Lupoč PaedDr. Beňovú Ľubicu.

K bodu 10. D i s k u s i a
Keďže poslanci sa v priebehu OZ zapájali do diskusie, v diskusii neboli žiadne diskusné príspevky.
K bodu 11. Schválenie uznesenia
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok, Hašková

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lupoči bolo
schválené.
K bodu 12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a diskusiu a zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Lupoči o 19:20 h ukončil.

Zapísala : Jana Dolnáková
V Lupoči, 21.02.2022

Overovatelia :
PaedDr. Ľubica Beňová

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

František Sivok

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

Ing. Peter T e j i š č á k
starosta obce

UZNESENIE
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lupoč,
zo dňa 21.02.2022
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE LUPOČ
v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

UZNESENIE č. 187/2022
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Určenie zapisovateľky zápisnice-Jana Dolnáková, zamestnankyňa OcU.

B. SCHVAĽUJE
1. Program zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lupoči.
2. Overovateľov zápisnice poslancov OZ: PaedDr. Ľubica Beňová, František Sivok
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

V Lupoči, 21.02.2021

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 188/2022
BERIE NA VEDOMIE
Kontrolu plnenia uznesení OZ.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 189/2022
BERIE NA VEDOMIE
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za kalendárny
rok 2021.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 190/2022
a) BERIE NA VEDOMIE
Informáciu starostu obce o pripravovaných investičných akciách na rok 2022.
b) SÚHLASÍ
S vypracovaním projektov na rekonštrukciu chodníkov v obci a na prieskumný vrt pitnej
vody.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

V Lupoči, 21.02.2022

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 191/2022
BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu krátkodobého bankového úveru vo výške
14 250,00 €.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 192/2022
SCHVAĽUJE
Prijatie krátkodobého bankového úveru vo výške 14 250,00 € na financovanie projektu „WIFI
PRE TEBA“.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 193/2022
SCHVAĽUJE
Zmenu rozpočtu obce č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

V Lupoči, 21.02.2022

PaedDr. Beňová, Látka, Sivok

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 194/2022
BERIE NA VEDOMIE
Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 195/2022
BERIE NA VEDOMIE
Monitorovaciu správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2021.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 196/2022
BERIE NA VEDOMIE
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lupoč za rok 2021.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

UZNESENIE č. 197/2022
SCHVAĽUJE
Za kronikárku obce Lupoč PaedDr. Ľubicu Beňovú.

V Lupoči, 21.02.2022

Ing. Peter Tejiščák
starosta obce

