Uznesenie Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov
zo zasadnutia dňa 22. júna 2011

číslo 20 až 25/2011
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. 20/2011, ktorým
BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ obce Dolný Lieskov
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2010
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2011
4. Informáciu o výsledku sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnili v máji
2011, pričom rozhodným dátumom bol deň z 20. na 21. mája 2011.
5. Informáciu o prípisom Ministerstva pôdohospodárstva SR, týkajúceho sa pomoci
osobám v hmotnej núdzi s tým, že táto informácia bude zverejnená vo vývesných
tabuliach obce
6. Výsledky sčítania obyvateľov , domov a bytov v máji 2011 takto:
Počet obyvateľov Počet obyv. v m.č. Počet obyv. v mč.
trvale bývajúcich
Dolný Lieskov
Tŕstie
Spolu
845
601
244
Počet
domov/bytov
SPOLU
224 / 263

Počet domov/bytov
Dolný Lieskov

Počet domov/bytov
Tŕstie

124 / 159

100 / 104

7. Predloženú Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru „dohodou“ z osobných
a časových dôvodov predloženú Ing. Štefanom Sivákom – hlavným kontrolórom obce.
8. Inventarizáciu majetku obce za rok 2010
U Z N E S E N I E č. 21/2011
KONŠTATUJE, že
1. Ponuka a výberové konanie na nájom športových ihrísk v Dolnom Lieskove a Tŕstí, bola
zverejnená na web stránke obce a vo vývesnej tabuli, avšak nebol žiadny záujemca zo
strany občanov, preto budú pre športové ihriska určení správcovia z radov poslancov,
prípadne radových občanov.
2. Bola uskutočnená Verejná občianska schôdza v časti obce Tŕstie dňa 9. mája 2011 o 17.00
hod. v Kultúrnom dome, ktorej sa zúčastnilo celkom 18 občanov z Tŕstia. V programe boli
prejednané otázky týkajúce sa káblovej televízie, komunálneho a triedeného odpadu,
držania psov v domácnostiach, povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti v oblasti dani
z nehnuteľnosti a iné.
Z tejto schôdze bola napísaná zápisnica, ktorá bude zverejnená vo vývesnej tabuli v obci.
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U Z N E S E N I E č. 22/2011, ktorým
SCHVAĽUJE
1. Program jednania obecného zastupiteľstva

/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/

2. Záverečný účet obce za r. 2010 bez výhrad.

/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/

3. Zmeny rozpočtu obce k 30.6.2011

/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/

4. Dodatok č. 1 k Všeobecno-záväznému nariadeniu obce č. 9/2010 o Opatrovateľskej
službe
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
5. V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov p r e d a j pozemku v k.ú. Tŕstie , p.č. KN-E 953 žiadateľovi Jozef
Bušik bytom Dolný Lieskov časť Tŕstie č. 58 za cenu určenú Znaleckým
posudkom č. 038/2011 Ing. Miroslav Čičkán, vo výške 9,39 EUR/m2 ako aj
vynaložené náklady za Znalecký posudok vo výške 100,- EUR.
Priamy predaj pozemku bol zverejnený odo dňa 15.4.2011 v obci, ako aj na
internetovej stránke obce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
6. Výstavbu „hospodárskej budovy – SENÍK“ v k.ú. Tŕstie v lokalite p.č. 221, žiadateľa
BIELY POTOK a.s. Bratislava. Budova bude využitá na účely skladovania sena
a pokrmu pre lesnú zver.
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
U Z N E S EN I E č. 23/2011
O D V O L Á V A dňom 30.6.2011
- v súlade s § 11 odst. 4 j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien a doplnkov Ing. Štefana Siváka z funkcie hlavného kontrolóra
obce, na základe jeho žiadosti zo dňa 22.6.2011, ktorou žiada rozviazať pracovný
pomer dohodou ku dňu 30.6.2011 z dôvodu, že sa riadne zamestnal a nemôže dodržať
zmluvou dohodnutý pracovný úväzok.
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
U Z N E S EN I E č. 24/2011
URČUJE
1.) V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
a s poukázaním na ust. § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu podľa
ust. § 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 s účinnosťou od 1.6.2011 vo výške 1.967,00 EUR/mesiac,
vzhľadom na náročnosť práce a dlhoročnú prax vo funkcii starostu obce.
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/

-32.) Správcu Viacúčelových ihrísk v miestnej časti obce: Dolný Lieskov: Dušan Dzurjanik
Tŕstie: Ján Križan a Emil Grbál,
nakoľko zverejnená ponuka na výberové konanie na nájom viacúčelových ihrísk,
zverejnená v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v platnom znení, bola neúspešná,
pretože sa neprihlásil žiadny záujemca.
Správcovia viacúčelových ihrísk sa budú o ihriská starať zodpovedne, zabezpečia ich
ochranu, správu a využitie. Ihriská budú uzamykateľné.
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/
3.) Zodpovedných občanov za Káblovú televíziu v miestnej časti obce:
Dolný Lieskov : p. Anton Biel, Dol. Lieskov, č 190 a p. Jozef Lamžo, Dol.Lieskov č. 249
Tŕstie
: p. Libor Kvasnica, Dolný Lieskov, miestna časť Tŕstie č. 50
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0/

UZNESENIE

číslo 25/2011

Ž I A D A pracovníkov obecného úradu zverejniť na vývesnej tabuli v obci
1) Prípis Ministerstva pôdohospodárstva SR, týkajúceho sa pomoci osobám v hmotnej
núdzi
2) Telefónne číslo porúch Káblovej televízie, na ktoré je potrebné nahlasovať akékoľvek
poruchy týkajúce sa Káblovej televízie v obci, a to č.t. 0902 655 565
/za.5, proti 0, zdržal sa: 0/

Zapísala: Michálková Viera
Dolný Lieskov, 22.6.2011

Ing. Jozef Kardoš
starosta obce v.r.

