Z á p i s n i c a č. 1/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 29. januára 2014 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
Prítomní poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Križan,
Jozef Lamžo
Nepritomný poslanec OZ: Dušan Dzurjaník
Pracovníci OcÚ: Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Občania: Róbert Kučera
Program:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia, určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Informácia o zániku mandátu poslanca z dôvodu jeho nečinnosti
4. Informácia
- o upráznenom mandáte poslanca OZ za volebný obvod č.1 Dolný Lieskov
- o nástupe náhradníka na upraznený mandát poslanca obecného zastupiteľstva vo
volebnom obvode č. 1 Dolný Lieskov,
5. Voľba mandátovej komisie
6. Správa mandátovej komisie
7. Sľub nového poslanca obecného zastupiteľstva na upráznený mandát
8. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
9. Informácia o Správe nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce
za r. 2012
10. Predloženie zmeny rozpočtu obce na r. 2014 z dôvodu oznámenia výšky finančných
prostriedkov na úseku výkonu štátnej správy
11 . Zrušenie uzn. č. 63/2013 z 11.12.2013 týkajúce sa schválenia termínovníka zasadnutí OZ
v r. 2014 a návrh nového termínovníka zasadnutí OZ na r. 2014
12. Návrh na pozastavenie prevádzkovania miestnej knižnice v m.č. Dolný Lieskov, z dôvodu
nezáujmu čitateľov
13. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za r. 2013
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
15. Rôzne:
a) návrh nového zodpovedného občana za správu miestneho viacúčelového ihriska
v Dolnom Lieskove
b) informácia o nadchádzajúcich voľbách „Prezidenta SR“, ktoré sa uskutočnia 15. marca
2014 a úlohy vyplývajúce z organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta
SR na podmienky Obce Dolný Lieskov
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal prítomných
poslancov a oboznámil ich s doplneným programom jednania zasadnutia
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pani Viera Michálková. Program a osoba zapisovateľky boli prítomnými členmi OZ v plnom
rozsahu schválené.
Rokovania OZ sa zúčastnili 4 poslanci z celkového počtu 6 poslancov a kontrolórka obce Ing.
Jarmila Kušnierová.
Ďalej boli prítomní: občania: Róbert Kučera,
pracovníčky OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaniková
Obecné zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 1/2014,
ktorým
SCHVAĽUJE,
zapisovateľku zápisnice zo zasadnutia OZ p. Vieru Michálkovú – ekonómku obce
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde
konštatoval, že uznesenia boli priebežne splnené.
Po oboznámení bolo prijaté
UZNESENIE č. 2/2014
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Doplnený program jednania zasadnutia OZ
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 3 a 4
Starosta obce predložil prítomným Dôvodovú správu o uprázdnenom mandáte poslanca Obecného
zastupiteľstva v Dolnom Lieskove, vo volebnom obvode č. 1 - Dolný Lieskov, oboznámil
prítomných o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva p. Dušana Dzurjanika, z dôvodu
jeho nečinnosti v tejto funkcii. Mandát poslanca D. Dzurjanika zaniká podľa § 25 odst. 2)
písm.g), nakoľko p. Dzurjanik sa počas jedného roka nezúčastnil ani raz na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, keďže menovaný nebol prítomný na zasadnutí od 12.12.2012 a zároveň oboznámil
prítomných, že na uvoľnený mandát podľa výsledkov volieb môže nastúpiť p. Róbert Kučera
bytom Dolný Lieskov č. 36, ktorý je prvým náhradníkom poslancov v prípade uvoľnenia mandátu
za volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov.
Po oboznámení sa s uvedenými skutočnosťami, bolo prijaté
UZNESENIE č. 3/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
1) Dôvodovú správu o upráznenom mandáte poslanca Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lieskove, vo volebnom obvode č. 1 - Dolný Lieskov a náhradníkovi za poslanca obecného
zastupiteľstva z dôvodu uprázneného mandátu
2) v súlade s § 25 odst. 2) písm.g) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zánik
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Dušana Dzurjanika nar. 28.10.1965 bytom
Dolný Lieskov č. 221, ktorý bol zvolený za volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov, nakoľko
sa počas jedného roka nezúčastnil ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
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Z dôvodu obsadenia uvoľneného mandátu poslanca OZ pre volebný obvod č. 1 – Dolný Lieskov,
starosta obce navrhol mandátovú komisiu v zložení:
Starosta obce Ing. Jozef Kardoš oboznámil, že z dôvodu uvoľneného mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 Dolný Lieskov je potrebné tento mandát nahradiť novým
poslancom – náhradníkom a za účelom vykonania tejto zmeny je v súlade so zákonom č.
346/1990 Zb. v platnom znení navrhuje „mandátovú komisiu“, v tomto zložení: Ivan Hrkota –
predseda, Jozef Lamžo- člen, Anton Biel – člen
Po oboznámení sa , poslanci OZ prijali
UZNESENIE č. 4/2014,
ktorým
SCHVAĽUJE
mandátovú komisiu za účelom obsadenia uvoľneného mandátu na poslanca OZ za obvod
č. 1 Dolný Lieskov, v tomto zložení: Ivan Hrkota – predseda
Jozef Lamžo- člen
Anton Biel – člen
Za 4, proti : 0, zdržal sa: 0.
K bodu č. 6
Predseda mandátovej komisie p. Ivan Hrkota následne predložil Dôvodovú správu mandátovej
komisie na obsadenie funkcie poslanca obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov, volebný obvod č.
1 Dolný Lieskov, z dôvodu uvoľneného mandátu, v ktorej oznámil, že mandátová komisia sa
oboznámila so Zápisnicou miestnej volebnej komisie z volieb do samosprávy obcí, ktoré sa konali
dňa 27.11.2010 a konštatovala, že náhradníkom na poslanca OZ je kandidát p. Robert Kučera,
ktorý získal vo volebnom obvode č. 1 celkom 103 platných hlasov a tak je prvým náhradníkom za
poslanca na uvoľnený mandát za volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov.
S výkonom mandátu poslanca súvisí aj práca v jednotlivých poradných orgánoch
Obecného zastupiteľstva, kde v zmysle zákona obecné zastupiteľstvo deleguje svojich zástupcov
z radov poslancov, preto v náväznosti na uvoľnenie mandátu poslanca , končí pôsobenie
v komisiách OZ poslancovi p. Dušanovi Dzurjanikovi ako členovi komisii obecného
zastupiteľstva:
• komisie na riešenie sťažností občanov,
• komisie na riešenie priestupkov
a je potrebné tieto uvoľnené miesta v komisiách doplniť.
Po oboznámení sa so správou bolo prijaté
UZNESENIE č. 5/2014
ktorým Obecné zastupiteľstvo
A/ BERIE NA VEDOMIE
správu mandátovej komisie zvolenej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom
Lieskove dňa 29.1.2014,
B/ KONŠTATUJE, že
a) Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zo 6 poslancov Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Lieskove, sú prítomní 4 poslanci,
mandátová komisia preskúmala prítomnosť a dochádzku poslanca p. Dušana Dzurjanika bytom
Dolný Lieskov č. 221 na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev, kde zistila, že menovaný sa
skutočne opakovane nezúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva celý kalendárny rok 2013,
(už od 12.12.2012), čím naplnil skutkovú podstatu § 25 odst. 2 písm.g) zák. 369/1990 Zb.
v platnom znení – zákon o obecnom zriadení a jeho mandát poslanca zaniká.

b)
c)
d)

e)
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Lieskove, vo volebnom obvode č. 1 – Dolný Lieskov,
dňom 29. 01. 2014 Dušanovi Dzurjaníkovi zanikla funkcia člena komisie na riešenie sťažností
občanov a komisie na ochranu verejného poriadku,
dňom 29. 01. 2014 sa uvoľnilo miesto člena komisie OZ Dolný Lieskov:
- komisie na riešenie sťažnosti občanov,
- komisie na ochranu verejného poriadku,
v zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov a podľa Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb
v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce z 27.11.2010 zistila, že na uvoľnený mandát
poslanca za volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov je prvým náhradníkom p. Róbert Kučera,
bytom Dolný Lieskov č. 36, ktorý získal vo volebnom obvode č. 1 ako kandidát za politickú
stranu: ĽS HZDS, celkom 103 platných hlasov.
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vzhľadom na skutočnosť, že náhradník za poslanca OZ p. R. Kučera uvoľnený mandát poslanca
prijíma, mandátová komisia vyzvala p. Kučeru, aby vykonal sľub poslanca do rúk starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
UZNESENIE č. 6/2014,
ktorým
A/ KONŠTATUJE, že
Pán Róbert KUČERA, nar. 16.4.1970, trvale bytom Dolný Lieskov č. 36, zložil na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lieskove dňa 29.1.2014 zákonom predpísaný sľub (§26
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a týmto mandátová komisia osvedčuje a
potvrdzuje, že p. Róbert Kučera sa stal dňom 29.1.2014 poslancom Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Lieskove.
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
B/ OSVEDČUJE a POTVRDZUJE, že
podľa § 51 odst. 2 zákona SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov, náhradník vo volebnom obvode č. 1 Dolný Lieskov p.
Róbert KUČERA, nar. 16.4.1970 bytom Dolný Lieskov č. 36, sa stal dňom 29.1.2014
poslancom obecného zastupiteľstva v obci Dolný Lieskov, volebný obvod č. 1 Dolný
Lieskov.
Za. .4, proti:0, zdržal sa: 0
C/ VYHLASUJE
v zmysle § 51 ods. 2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov,
nasledovné Vyhlásenie obecného
zastupiteľstva o nastúpení
náhradníka:
„Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove oznamuje, že na uprázdnený mandát v Obecnom
zastupiteľstve v Dolnom Lieskove po poslancovi Dušanovi Dzurjaníkovi zvolenom vo
volebnom obvode č. 1 – Dolný Lieskov , ktorému dňa 29.1.2014 zanikol mandát, nastupuje v
zmysle § 51 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov náhradník s najväčším počtom získaných hlasov vo volebnom

obvode č. 1 – Dolný Lieskov, poslanec Róbert Kučera, nar. 16.4.1970 trvale bytom Dolný
Lieskov č. 36 (kandidát za politickú stranu ĽS HZDS).
Za. 4, proti:0, zdržal sa:0.
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Dušanovi Dzurjanikovi:
1. funkcia člena komisie na riešenie sťažností občanov,
2. funkcia člena komisie na ochranu verejného poriadku ,
Za. 4, proti:0, zdržal sa:0
G/ VOLÍ
poslanca Róberta Kučeru do
1. funkcie člena komisie na riešenie sťažností občanov,
2. funkcie člena komisie na riešenie priestupkov,
Za. 4, proti:0, zdržal sa:0
D/ ŽIADA
Starostu obce Ing. Jozefa Kardoša zverejniť Vyhlásenie obecného zastupiteľstva spôsobom
v obci obvyklým.
Termín: do 10.2. 2014
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Určenie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Róbert Kučera, Ján Križan
overovatelia zápisnice: pp. Jozef Lamžo, Anton Biel
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
UZNESENIE č. 7/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v zložení:
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Róbert Kučera, Ján Križan
overovatelia zápisnice: pp. Jozef Lamžo, Anton Biel
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Ekonómka obce pani Dzurjaníková predložila prítomným členom OZ Správu nezávislého
Audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2012
Prítomní poslanci OZ sa podrobne oboznámili s predloženou správou.
Bolo prijaté uznesenie
UZNESENIE č. 8/2014,
ktorým
BERIE NA VEDOMIE
Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za r. 2012
K bodu č. 10
Návrh zmeny rozpočtu obce na r. 2014 predložila ekonómka obce pni Eva Dzurjaníková, ktorá
informovala, že zmenu rozpočtu je potrebné vykonať z dôvodu prijatého oznámenia upresnenej
výšky finančných prostriedkov na úseku výkonu štátnej správy.
K bodu č. 11

c/ Návrh temínovníka zasadnutí OZ v r. 2014
p. Michálková oznámila prítomným poslancom, že nedopatrením boli na decembrovom zasadnutí
OZ schválené uzn. č. 11.12.2013 nesprávne dátumy zasadnutí OZ v r. 2014, keďže
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č. 63/2013 z 11.12.2013 a prijať nové uznesenie s novými termínmi zasadnutí OZ v r. 2014.
Po oboznámení, poslanci prijali
UZNESENIE č. 9/2014,
ktorým sa
A/ RUŠI
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 63/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým bol schválený
temínovník zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2014
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
B/ SCHVAĽUJE
nový termínovník zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2014 takto:
v stredu o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Lieskove v dňoch:
29. január, 26. marec, 25.jún, 24. september, 19. november, 10. december 2014.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 12
Starosta obce informoval prítomných o skutočnosti, že v obci Dolný Lieskov zo strany občanov
nie je záujem o výpožičku kníh v miestnej knižnici v Dolnom Lieskove. Opakovane
zaznamenávame minimálny počet čitateľov zo strany žiakov, mládeže, a starší občania vôbec
nemajú záujem o výpožičku kníh i napriek skutočnosti, že v knižnici sa nachádzajú mnohé dobré
knihy rôzneho žánru.
Po oboznámení sa so skutkovým stavom v miestnej knižnici, bolo prijaté
UZNESENIE č. 10/2014,
ktorým sa
A/ KONŠTATUJE, že
podľa ročných štatistických hlásení o činnosti miestnej knižnice v Dolnom Lieskove pretrváva
dlhodobý nezáujem občanov o výpožičku kníh
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
B/ ZASTAVUJE
prevádzkovanie miestnej knižnice v Dolnom Lieskove z dôvodu nezáujmu čitateľskej verejnosti
od 1.1.2014 na dobu neurčitú, a to až do doby, keď občania prejavia záujem o sprístupnenie
miestnej knižnice.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 13
Rôzne:
a) návrh nového zodpovedného občana za správu miestneho viacúčelového ihriska
v Dolnom Lieskove
- starosta obce oboznámil prítomných o potrebe určiť nového zodpovedného občana za správu
miestneho viacúčelového ihriska v Dolnom Lieskove, nakoľko je to novovybudované ihrisko
s pomerne vysokými nákladmi, je potrebné ho kontrolovať, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
evidovať spotrebu elektrickej energie a pod. Podľa predchádzajúceho rozhovoru na túto tému je
ochotný zobrať funkciu správu viacúčelového ihriska p. Majerík Milan ml. bytom Dolný Lieskove
č. 213, preto starosta navrhol, aby bol na túto prácu schválený.
Po oboznámení, poslanci prijali

UZNESENIE č. 11/2014,
ktorým sa
A/ SCHVAĽUJE
Milana Majeríka ml. bytom Dolný Lieskov č. 213 za správcu viacúčelového ihriska v Dolnom
Lieskove.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
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Starostu obce, aby nového správcu viacúčelového ihriska v Dolnom Lieskove oboznámil
s úlohami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo správy viacúčelového ihriska.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
b) informácia o nadchádzajúcich voľbách „Prezidenta SR“, ktoré sa uskutočnia 15. marca
2014 a úlohy vyplývajúce z organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta SR
na podmienky Obce Dolný Lieskov
Bolo prijaté
UZNESENIE č. 12/2014,
ktorým
BERIE NA VEDOMIE
informáciu o nadchádzajúcich voľbách „Prezidenta SR“, ktoré sa uskutočnia 15. marca 2014
včetne úloh vyplývajúcich z organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR na
podmienky Obce Dolný Lieskov

K bodu č. 14
DISKUSIA
- Poslanci sa postupne vyjadrovali a diskutovali k jednotlivým bodom programu,
pričom diskusia v rozsahu iných informácii a požiadavok na tomto zasadnutí
nebola.
K bodu č. 15
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie pán Ivan Hrkota a jednotlivé
uznesenia sú súčasťou príslušných bodov rokovania obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 16:
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
Ing. Kardoš, zaželal novému poslancovi p. Róbertovi Kučerovi do novej funkcie poslanca OZ
veľa zdravia, šťastia a dobrej spolupráce na úseku spolupráce, poďakoval sa prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce v.r.
Overovatelia zápisnice: Anton BIEL v.r.
Jozef LAMŽO v.r.

Dolný Lieskov 30. januára 2014
Zapísala: Viera Michálková v.r.

