Uznesenie Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov
zo zasadnutia dňa 6. apríla 2011
číslo 12 až 19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prijalo:
U Z N E S E N I E č. 12/2011, ktorým
BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ obce Dolný Lieskov
2. Správu audítora o výsledku overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok
2009 – audit s tým, že vo výsledku vykonaného auditu je uvedené, že neboli zistené
žiadne závady ani skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s platnou právnou úpravou.
Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010
4. Informáciu o sčítaní ľudu, ktoré sa uskutoční v máji 2011, pričom rozhodným dátumom je
deň z 20. na 21. mája 2011.
U Z N E S E N I E č. 13/2011
RUŠÍ
1) časť Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 9/2011 zo dňa 16.2.2011: bod č. 8
2) Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 11/2011 z 16.2.2011
z dôvodu, že uznesenia nie sú v súlade s § 9a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
U Z N E S E N I E č. 14/2011, ktorým
SCHVAĽUJE
1. Program jednania obecného zastupiteľstva
2. Zmeny rozpočtu obce k 31.3.2011

/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/

3. a/ Všeobecno-záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na
území obce Dolný Lieskov
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
b/ Všeobecno-záväzné nariadenie obce o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času
a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce
/ za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
c/ Všeobecno-záväzné nariadenie obce o podmienkach držania psov na území obce
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
4. Predaj pozemku v k.ú. Tŕstie , p.č. KN-E 953 vo výmere 194 m2, nakoľko tento nie je
využiteľný pre potreby obce . Ponuka o predaji pozemku bude zverejnená.
Spôsob prevodu: formou priameho predaja za osobitne určených podmienok
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/

-25. Nájom Viacúčelových ihrísk v k.ú. Dolný Lieskov a k.ú. Tŕstie výlučne na športové účely
Spôsob nájmu: formou priameho nájmu za osobitne určených podmienok – dôvodov
hodného osobitného zreteľa. Za osobitných podmienok bude vybratý nájomca a priamo
schválený OZ a bude s ním uzavretá Nájomná zmluva.
Ponuka a výberové konanie na nájom bude zverejnená na web stránke obce a vo vývesnej
tabuli.
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/
6. veliteľov DHZ v obci:
a/ v časti obce Dolný Lieskov – Ondrej Gločka, bytom Dolný Lieskov č. 203
b/ v časti obce Tŕstie - Juraj Búšik, bytom Dolný Lieskov – Tŕstie č. 119
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/
7. konanie Verejnej občianskej schôdze v časti obce Tŕstie na deň 9. mája 2011 o 17.00 hod.
v Kultúrnom dome, kde hlavným bodom programu bude: prejednanie otázky týkajúcej
káblovej televízie, komunálneho a triedeného odpadu, držania psov v domácnostiach,
povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti v oblasti dani z nehnuteľnosti a iné.
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/
8. oslavu „Dňa matiek“ na deň 15. mája 2011 t.j. v nedeľu o 14.30 v Kultúrnom dome
v Tŕstí a o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Dolnom Lieskov. Organizačné práce spojené
s týmto dňom budú ešte samostatne prejednané .
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/

U Z N E S E N I E č. 15/2011
K O N Š T A T U J E , že
1) Sčítacími komisármi v sčítacom obvode č. 1 je p. Dzurjaníková Eva, bytom Dolný Lieskov
č. 221 a v sčítacom obvode č. 2 a 3 je p. Michálková Viera, bytom Dolný Lieskov č. 11.
Sčítací komisári spĺňajú všetky podmienky určené zákonom.
2) boli prehodnotené uznesenia OZ z 16.2.2011 – uzn. č. 9/2011 bod č. 8 a bod č. 10 a uzn.
č. 11/2011 z dôvodu zosúladenia podmienok predaja a prenájmu s novelou zákona
č. 138/1991 Zb. v platnom znení, pričom uznesenie č. 9/2011 v bode č. 10 je platné.
3) návrhy uvedených VZN boli zverejnené na pripomienkovanie občanom na dobu 15 dní,
avšak neboli prijaté žiadne návrhy ani pripomienky k týmto
a/ Všeobecno-záväzné nariadenie o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na
území obce Dolný Lieskov
b/ Všeobecno-záväzné nariadenie obce o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času
a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce
c / Všeobecno-záväzné nariadenie obce o podmienkach držania psov na území obce

-3U Z N E S E N I E č. 16/2011
ŽIADA
Pracovníkov obce, aby na vývesnej tabuli v obci, ako aj na web stránke obce zverejnili
po dobu minimálne 15 dní:
a/ ponuku na priamy predaj pozemku v k.ú. Tŕstie p.č. 953 vo výmere 194 m2, zast.plocha
b/ nájom Viacúčelových ihrísk v k.ú. Dolný Lieskov a k.ú. Tŕstie
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/

U Z N E S E N I E č. 17/2011
URČUJE
1) Podmienky predaja pozemku v k.ú. Tŕstie p.č. KNE 953 , zastavaná plocha vo výmere
194 m2, za týchto podmienok:
- predaj pozemku bude zverejnený na vývesnej tabuli v obci ako aj web stránke obce po
dobu 15 dní.
- Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 3. mája 2011 na adresu: Obec
Dolný Lieskov č. 193, 01821 Dolný Lieskov s označeným „Žiadosť o odpredaj pozemku
a cenová ponuka“
- v ponuke musí byť zdôvodnený účel kúpy pozemku a zámer jeho budúceho využitia
- Všeobecnú hodnotu pozemku – úradný odhad zabezpečí obec a táto cena pozemku bude
najnižšou kúpnou cenou pozemku
- Kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy znáša všetky náklady na kúpu pozemku, včetne jeho
ohodnotenia Znalecký posudok, ktorý zabezpečuje obec .
- Ostatné náležitosti a podmienky predaja budú určené v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. v platnom znení a zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení /Obchodný zákonník/
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/
2) Podmienky nájmu Viacúčelových ihrísk v k.ú. Dolný Lieskov a k.ú. Tŕstie – dôvody
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) odst. 9) zákona č. 138/1991 Zb. v
platnom znení:
- jedná sa o nájom majetku výlučne na športové účely,
- rozhoduje výška ponúknutej ceny,
- nájomca musí pre ihrisko v Dolnom Lieskove byť z radov občanov miestnej časti obce
Dolný Lieskov a nájomca pre ihrisko v Tŕstí musí byť z radov občanov z Tŕstia, za
účelom riadneho využívania ihriska, dostupnosti jeho prevádzkovania v každom čase
a po celý kalendárny rok,
- využitie ihriska v maximálnej miere pre občanov našej obce, až v prípade nezáujmu,
možno ihrisko využívať aj cudzími občanmi,
- nájomca musí úzko spolupracovať s vedením obce a prípadné
problémy s ňou
konzultovať a riešiť,
- v záujme nájomcu musí byť maximálne využívanie ihriska, jeho zveľaďovanie, ďalšia
modernizácia, dopĺňanie jeho vybavenia, údržba a ochrana,
- záujemca ponúkne výšku nájmu za kalendárny rok
- Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov na uzavretie Nájomnej zmluvy je do
3. mája 2011 na adresu: Obec Dolný Lieskov č. 193, 01821 Dolný Lieskov
s označením „Nájom Viacúčelového ihriska - žiadosť a cenová ponuka“

-

-4Ostatné náležitosti a podmienky prenájmu budú určené v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. v platnom znení a zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení /Obchodný zákonník/
/za 5, proti 0, zdržal sa: 0/

U Z N E S E N I E číslo 18/2011
MENUJE
do funkcie riaditeľka Materskej školy Dolný Lieskov p.Helenu Obešlovú, bytom Považská
Bystrica, Rozkvet 2001/2 na základe návrhu starostu obce. Menovaná do funkcie riaditeľka
Materskej školy bola doporučená na 5-ročné funkčné obdobie r. 2011 – 2016 „Výberovou
komisiou Rady školy“ na výberovom konaní dňa 30.3.2011 v súlade s platnými právnymi
predpismi.
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/

U Z N E S E N I E číslo 19/2011
DOPORUČUJE
1) pripraviť a následne predložiť projekt „Zberný dvor- triedený odpad“ do Eurofondov za
účelom získania finančných prostriedkov.
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/
2) zverejniť
- návrh VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov na území obce a následne oboznámiť podnikateľov na území obce s budúcimi
povinnosťami vyplývajúcimi z návrhu tohto VZN, za účelom jeho pripomienkovania,
prípadne doplnenia.
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/

Dol. Lieskov, 6.4.2011
Zapísala: Viera Michálková

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

