Z á p i s n i c a č. 1/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. januára 2012 na Obecnom úrade
Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš.
poslanci OZ: pp. .Anton Biel, Dušan Dzurjanik, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,
Ján Križan,
Pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková,
Občania: Pavol Belák, Viliam Michálek
Ospravedlnený: p. Jozef KRIŽAN - PN
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh Termínovníka zasadnutí obecného zastupiteľstva v r. 2012
5. Predloženie Správy nezávislého auditora o overení účtovnej závierky a hospodárenia
obce za rok 2010
6. Prerokovanie plánovaného Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dolný Lieskov a k.ú.
Tŕstie - k o m a s á c i a
7. Návrh termínu na konanie verejného zhromaždenia obyvateľov za účelom prerokovania
obecných vecí
8. Predloženie „Zásad o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane“ k voľbám do NR SR
9. R ô z n e
10. D i s k u s i a
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

J E D N A NI E
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal
prítomných poslancov a oboznámil ich s programom jednania zasadnutia zastupiteľstva.
Rokovania OZ sa zúčastnili 5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov.
Ospravedlnený: 1 poslanec /p. Jozef Križan/
Ďalej boli prítomní: pracovníčka OcÚ p. Michálková, a občania
Bolo prijaté
Uznesenie č. 1/2012, ktorým sa
SCHVAĽUJE
Program jednania zasadnutia OZ
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Starosta obce pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhol:
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Ján Križan, Dušan Dzurjanik
overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel, Jozef Lamžo
Zapisovateľka:
p. Michálková Viera
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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SCHVAĽUJE
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Ján Križan, Dušan Dzurjanik
overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel, Jozef Lamžo
p. Michálková Viera
Zapisovateľka:
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Bolo prijaté

K bodu č. 3
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde
konštatoval, že uznesenia boli priebežne splnené, zároveň oboznámil, že dodávka-dovoz
„potravinovej pomoci“ pre odkázaných občanov a rodiny bola zabezpečená obcou a na jej
náklady. Občania si túto potravinovú pomoc prevzali jednorázovo v Kultúrnych domoch..
K bodu č. 4
Starosta obce predložil prítomným návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
v r. 2012, ktorý bol všetkými prítomnými poslancami odsúhlasený. Prípadné zmeny
v termínoch zasadnutí vyvolané nevyhnutnými povinnosťami, budú vopred oznámené.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 3/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
Termínovník zasadnutí obecného zastupiteľstva takto:
Miesto: zasadačka obecného úradu Dolný Lieskov
Čas : od 16.00 hod.
Dni: 25.januára, 28. marca, 27. júna, 26. septembra, 21. novembra, 13. decembra
2012.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K boduč. 5
p. Michálková Viera predložila prítomným Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky a hospodárenia obce za rok 2010. V správe je konštatované, že účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce k 21.12.2010 a jej výsledky sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Neboli zistené žiadne
skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia obce
a účtovníctvo je v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 4/2012, ktorým OZ
BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky hospodárenia obce za r. 2010
K boduč. 6
Starosta obce oboznámil prítomných s plánovanými pozemkovými úpravami – komasáciou
v k.ú. Dolný Lieskov a k.ú. Tŕstie.
Bližšie informácie týkajúce sa prípravy „Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dolný Lieskov
a k.ú. Tŕstie – komasácia“ predložili prítomní poverení pracovníci za Obvodný pozemkový
úrad Považská Bystrica, ktorí konštatovali, že pozemkové úpravy sa konajú postupne
v jednotlivých katastrálnych územiach podľa rozhodnutí vyšších orgánov.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 5/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
Prípravu Projektu pozemkových úprav – prípravu komasácie v k.ú. Dolný Lieskov
a k.ú. Tŕstie,
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 1 – Anton Biel
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Pracovníčka Obvodného pozemkového úradu v Pov. Bystrici Ing. Baliaková informovala
prítomných , že je potrebné informovať občanov a všetkých vlastníkov nehnuteľnosti pozemkov na územi obce, preto bude zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov na
prerokovanie obecných vecí. Občania by mali byť oboznámení o termíne konania verejného
zhromaždenia formou miestneho rozhlasu, inzerátom v novinách, ako aj na web stránkach
obce a obvodného pozemkového úradu
Starosta obce navrhol, aby predpokladaný termín konania verejného zhromaždenia bol v prvej
polovici mesiaca február 2012. Presný dátum bude ešte oznámený.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 6/2012, ktorým OZ
1. SCHVAĽUJE
1. Konanie verejného zhromaždenia občanov za účelom prejednania verejných vecí –
Príprava „Projektu pozemkových úprav v k.ú. Dolný Lieskov a k.ú. Tŕstie – komasácia“
2. Miesto konania zhromaždenia občanov: Kultúrny dom Dolný Lieskov a Tŕstie
3. Termín: mesiac február, popoludní od 14.00 hod. /presný deň bude oznámený/
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
2. ŽIADA
1. Starostu obce, aby zabezpečil zverejnenie presného termínu konania zhromaždenia
občanov za účelom prejednania verejných vecí formou miestneho rozhlasu, vo vývesných
tabuliach obce, ako aj na web stránke obce.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Pracovníčka obce p. Michálková predložila prítomným na prehodnotenie „Zásady
o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane k voľbám do NR SR, ktorá sa budú konať
10. marca 2012. Poslanci sa s uvedenými zásadami oboznámili a tieto bez pripomienky
schválili.
Bolo prijaté
Uznesenie č. 7/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
1. „Zásady o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane“ k voľbám do NR SR, ktoré sa
budú konať 10. marca 2012.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Rôzne
- neboli nanesené žiadne ďalšie návrhy ani doplnky

K bodu č. 10
DISKUSIA
p. Ján Križan
- žiadal zabezpečiť odvodnenie miestnej komunikácie pri Kultúrnom dome, kde stojí
nepretržite voda a táto znepríjemňuje občanom prechod po tejto komunikácii,
- ďalej žiadal opraviť štátnu cestu na križovatke smer Tŕstie - Pružina pri RD s.č. 19,
kde je prepadnutý odvodňovací kanál na ceste – diera, čo ohrozuje bezpečnosť chodcov a
môže spôsobiť aj haváriu automobilov.
Starosta obce
- informoval, že opakovane už viac krát žiadal správu ciest – TSK Trenčín, aby
zabezpečili opravu na úseku štátnej cesty pri RD 19, kde sa nachádza diera na krajnici
cesty, avšak daný prísľub opravy doposiaľ nebol realizovaný. Zároveň prisľúbil, že
opakovane bude urgovať opravu štátnej cesty.
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Odvodnenie miestnej komunikácie pri Kultúrnom dome v Tŕstí bude možné
realizovať len pomocou vpuste v najnižšom mieste, pričom sa musí rozkopať miestna
komunikácia a odviesť stojatú vodu do miestneho potoka. Uvedené práce je možné
realizovať najskôr v jarných mesiacoch .
zároveň oboznámil prítomných, že všetkým občanom, ktorí spĺňali podmienku
pridelenia potravinovej pomoci a predložili v požadovanom termíne podklady, bola
potravinová pomoc poskytnutá a vydaná v mesiaci január 2012.
Informoval, že autobusová zastávka, pri miestnom ihrisku v Dolnom Lieskove, ktorá
bola poškodená osobným autom, je už opravená. Túto opravil občan zo susednej
obce, ktorý aj spôsobil škodu.

K bodu č. 11
p. Michálková
podľa informácii zo školení, súčasťou zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva má
byť súčasne aj uznesenie ku každému bodu prejednávaného programu aj ihneď prijímané a
preto uznesenia nebudú tvoriť samostatnú prílohu zápisnice, ale sú súčasťou zápisnice.

K bodu č. 12

Záver

Na základe Štatútu Obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že bola
prítomná nadpolovičná väčšina z počtu poslancov t.j. 5 prítomných z celkového počtu 6
poslancov.
Po prerokovaní všetkých bodov programu obecného zastupiteľstva, starosta obce Ing.
Kardoš sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Overovatelia zápisnice: Anton Biel v.r.
Jozef Lamžo v.r.

Zapísala: Michálková Viera v.r.
Dolný Lieskov, 25. januára 2012

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

