ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lieskove ,
konaného dňa 2.1.2015.
Prítomní:
• Ing. Jozef Kardoš, Ján Križan,
• Anton Biel, Milan Majerík, Stanislav Novosad, Ing. Erika Seková ,
Milan Olšovský
• Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Občania: Mgr. Dagmar Ostradická
Bod č. 1) Otvorenie zasadnutia.
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce Ing. Jozef Kardoš, ktorý privítal prítomných.
Bod č. 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Starosta obce Ing. Jozef Kardoš určil:
- zapisovateľku – Viera Michálková
- overovateľov zápisnice – Milan Majerík, Anton Biel
U Z N E S E N I E č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
schvaľuje
• zapisovateľa zápisnice - p. Viera Michálková
• overovateľov zápisnice: pp. Milan Majerík a Anton Biel
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Bod č. 3) Informácia o výsledku volieb.
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie p. Eva Dzurjaníková informovala prítomných
o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Pre voľby starostu obce bol v obci vytvorený jeden volebný obvod, kde sa volilo celkom z 5tich kandidátov na starostu obce. Pre voľby do obecného zastupiteľstva obce boli v obci
Dolný Lieskov vytvorené dva volebné obvody: Dolný Lieskov a Tŕstie, v rámci ktorých
občania volili 4 kandidátov na poslancov za volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov a 2
kandidátov za volebný obvod č. 2 Tŕstie.
Výsledky volieb sú nasledovné:
Z celkového počtu 470 zapísaných voličov v zoznamoch voličov /z toho je 66 voličov
nesvojprávnych/ sa volieb zúčastnilo 378 voličov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 365 hlasov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce
podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Mgr. Viera Hrenáková 18 platných hlasov
2. Ing. Roman Jakubík
13 platných hlasov
3. Ján Križan
164 platných hlasov
4. Jozef Križan
70 platných hlasov
5. Ing. Miroslav Mišík
100 platných hlasov
Za starostu obce Dolný Lieskov bol zvolený p. Ján Križan.
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Volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov:
1. Anton Biel, s počtom platných hlasov 121
2. Stanislav Novosad s počtom platných hlasov 111
3. Milan Majerík, s počtom platných hlasov 104
4. Ing. Jozef Kardoš, s počtom platných hlasov 100
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných hlasov:
1. Miroslava Angyalová, počet platných hlasov 95
2. Ing. Vladimír Polacký, počet platných hlasov 61
3. Ing. Roman Jakubík, počet platných hlasov 57
4. Ing. Vladimír Križan, počet platných hlasov 51
5. Mgr. Dagmar Ostradická, počet platných hlasov 50
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení podľa počtu hlasov títo kandidáti za :
Volebný obvod č. 2: Tŕstie
1. Ing. Erika Seková, počet platných hlasov 112
2. Ján Križan, počet platných hlasov 110
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu
získaných hlasov:
1. Milan Olšovský, počet platných hlasov 29
2. Ivan Hrkota, počet platných hlasov 26
Bod č. 4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu
* Novozvolený starosta Ján Križan zložil sľub starostu obce. Zapisovateľka miestnej
volebnej komisie odovzdala p. starostovi osvedčenie o zvolení za starostu. Ján Križan –
starosta obce prevzal insígnie od doterajšieho starostu Ing. Jozefa Kardoš a následne prevzal
aj vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Bod č. 5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
• Novozvolení 5- ti poslanci: Biel Anton, Kardoš Jozef Ing. Majerík Milan, Novosad
Stanislav, Seková Erika Ing. zložili sľub poslanca OZ a prebrali od zapisovateľky miestnej
volebnej komisie osvedčenie o zvolení za poslanca.
Bod č. 6) Príhovor starostu obce.
Starosta Ján Križan predniesol príhovor, kde zároveň konštatoval, že volebný program
predloží na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo prijalo
U Z N E S E N I E č. 2/2015
ktorým
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb v Obci Dolný Lieskov na funkciu starostu a funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
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1. novozvolený starosta obce Ján Križan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložili títo zvolení poslanci:
1. Anton Biel
2. Ing. Jozef Kardoš
3. Milan Majerík
4. Stanislav Novosad
5. Ing. Erika Seková
3. starosta obce Ján Križan predloží volebný program na volebné obdobie r. 2015-2018 na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Bod č. 7) Schválenie programu
7. Program ustanovujúceho zastupiteľstva
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
– správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva v Obci Dolný Lieskov
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva, zástupca starostu, sobášiaci
10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.
11. Určenie platu starostu
12. Rôzne – informácia o nevyčerpanej dovolenke bývalého starostu obce
13. Názory občanov
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Po oboznámení sa s programom zasadnutia, bolo prijaté
U Z N E S E N I E č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove.
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v predloženom rozsahu.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod č. 8) Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
Starosta obce navrhol mandátovú komisiu v zložení: Ing. Erika Seková a Stanislav Novosád
a návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Milan Olšovský, Anton Biel
U Z N E S E N I E č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
A. v o l í
- mandátovú komisiu v zložení: Ing. Erika Seková, Stanislav Novosad.
- návrhovú a volebnú komisiu v zložení : Milan Olšovský, Anton Biel
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
B. u k l a d á
1. Návrhovej komisii predkladať k prerokúvaným bodom programu návrhy uznesení, tak aby
sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
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a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva v Obci Dolný Lieskov predložila Ing. Erika Seková a zároveň informovala o.
obsadení uvoľneného mandátu poslanca v 2. volebnom obvode.
• Predsedníčka mandátovej komisie p. Ing. Erika Seková predložila prítomným Správu
mandátovej komisie, kde bolo okrem iného konštatované, že poslanec Ján Križan sa
dňa 10.12.2014 písomne vzdal poslaneckého mandátu za volebný obvod č. 2 Tŕstie z
dôvodu, že prjíma funkciu starostu obce, a preto na uvoľnený mandát je potrebné, aby
nastúpil ďalší z radov náhradníkov vo volebnom obvode č. 2 Tŕstie, ktorým je Milan
Olšovský s počtom platných hlasov 29. Milan Olšovský podpísal súhlasné stanovisko
čím prijal uvoľnený mandát na poslanca v 2. volebnom obvode v Tŕstí.
Po oboznámení sa so správou mandátovej komisie, obecné zastupiteľstvo prijalo
U Z N E S E N I E číslo 5/2015
A. b e r i e n a v e d o m i e
* písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslancom Jánom Križanom vo volebnom
obvode č. 2, ktorým sa uvoľnil tento mandát a môže na jeho miesto nastúpiť poslanec
z radov náhradníkov za volebný obvod č. 2
* súhlasné stanovisko Milana Olšovského ako náhradníka na poslanca na uvoľnený
mandát v 2. volebnom obvode v Tŕstí
• overenie mandátu nastupujúceho náhradníka Milana Olšovského mandátovou
komisiou, ktorá potvrdila, že menovaný nastupuje podľa výsledkov volieb preverených
príslušnou dokumentáciou o voľbách, na uvoľnený mandát v 2. volebnom obvode
v Tŕstí, s počtom hlasov 29.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
B. k o n š t a t u j e , že
1) Novozvolený starosta obce Ján Križan zložil sľub podľa § 13 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predložil čestné
prehlásenie o nezlučiteľnosti funkcie starostu podľa § 13 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 5 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
2) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Anton Biel, Ing. Jozef Kardoš, Milan
Majerík, Stanislav Novosad, Ing. Erika Seková zložili sľub podľa § 26 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predložili čestné
prehlásenia o nezlučiteľnosti funkcie poslanca podľa § 11 ods. 2, zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3) Náhradník z radov poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2 Tŕstie,
Milan Olšovský, splnil podmienky poslanca obecného zastupiteľstva a zložil zákonom
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zriadení v znení neskorších predpisov a predložil čestné prehlásenie o nezlučiteľnosti
funkcie poslanca podľa § 11 ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Bod č. 9) Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta navrhol poslanca Stanislava NOVOSADA, ktorý bude:
• zástupcom starostu,
• výkonom prác sobášiaceho a účinkujúceho na občianskych obradoch
• oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lieskove
v zákonom stanovených prípadoch.
Poslanec Stanislav Novosad prijal poverenie zástupcu starostu, sobášiaceho a zvolávať
a viesť zasadnutia OZ v zákonom stanovených prípadoch.
Po oboznámení poslanci OZ prijali
U Z N E S E N I E č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
poveruje
poslanca Stanislava Novosada na volebné obdobie r. 2015-2018
* funkciou zástupcu starostu
* zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
* s výkonom funkcie ďalšieho sobášiaceho a účinkujúceho na ostatných obradoch
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Bod č. 10) Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ján Križan informoval prítomných, že rozsah komisii, voľba ich predsedov a
členov bude na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom oboznámil, že riadenie
komisie na ochranu verejného záujmu je povinnosťou v zmysle ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
O zriadení ostatných komisií rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Komisie plnia funkciu ako
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Po oboznámení bolo prijaté
U Z N E S E N I E č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
A/ k o n š t a t u j e, že
Komisie pri obecnom zastupiteľstve budú zriadené a ich členovia budú
zvolení na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
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Pracovníčka obecného úradu p. Michálková informovala prítomných o platových pomeroch
starostu obce.
S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá
bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z.. V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z.z.
a s poukazom na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 o obec. zriadení v znení
neskorších predpisov obec. zastupiteľstvo určuje plat starostu od 2.1.2015 podľa ust. § 3 ods.
1 nasledovne:
Starosta Obce Dolný Lieskov a je zaradený v súlade s § 4 odst. 1 Zák. č. 253/1994 do 2.
platovej skupiny pri počte obyvateľov od 501 do 1000, kde je určený násobok 1,65 pri počte
cca 830 obyvateľov v Obci Dolný Lieskov.
Plat sa vypočíta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, čo je 824 € x prísl. násobok 1,65. Plat podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 1 zák.
č. 253/1994 Z.z. je 1359,60 EUR. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu zvýšiť podľa § 4
ods. 2 až o 70%.
Poslanci OZ Stanislav Novosad, Ing. Erika Seková, Milan Olšovský navrhli zvýšenie platu
starostovi obce o 30%, čo predstavuje navýšenie platu o sumu 407,88 €, pričom mesačný plat
starostu navrhujú vo výške 1767,48 €, zaokrúhlene 1768,00 €.
Člen návrhovej komisie Milan Olšovský, predložila návrh uznesenia OZ
U Z N E S E N I E č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
schvaľuje
plat starostu obce Dolný Lieskov odo dňa 2.1.2015 pozostávajúci zo súčinov priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky a 1,65 násobku podľa § 4 ods. 1 Zákona NR SR č.
253/1994 Z.z., čo prestavuje 1359,60 Eur a zvýšenie platu starostu podľa § 4 odst. 2 o 30%
t.j. o 407,88 €, čo predstavuje sumu 1768,00 € mesačne.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Bod č. 12) Rôzne
- informácia o nevyčerpanej dovolenke starostu obce
Pracovníčka obce p. Michálková informovala o nevyčerpanej dovolenke bývalého starostu
obce Ing. Kardoša za rok 2014 v rozsahu 29 dní. Ako dôvod nečerpania dovolenky bola jeho
práceneschopnosť viac ako mesiac v jesennom období a následne množstvo práce, ktoré bolo
potrebné zabezpečiť ku koncu volebného obdobia.
Po rozsiahlej diskusii poslancov, následne ich výmene názorov týkajúcich sa nepreplatenia
nevyčerpanej dovolenky na ktorú je právny nárok, boli návrhy, kde poslanci navrhovali
preplatiť iba časť dovolenky a ostatnú nechať nepreplatenú. Po opakovaných zdôvodneniach
ako aj odvolaní na zákonník práce ako aj na skutočnosť, že nie je právny dôvod na krátenie
dovolenky v súlade so zákonníkom práce, poslanci po dlhej diskusii preplatenie dovolenky
vo rozsahu 29 dní schválili a bolo prijaté
U Z N E S E N I E č.9/2015, ktorým OZ
schvaľuje
Preplatenie dovolenky za rok 2014 Ing. Jozefovi Kardošovi v rozsahu 29 dní .
Hlasovanie: za:4 poslanci, proti: 0, zdržal sa: 2: Ing. Jozef Kardoš
Milan Olšovský
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p. Dagmar Ostradická
- zablahoželala novému vedeniu obce
- informovala sa o možnostiach vytvorenia kultúrnej a školskej komisie,
- kritizovala zber odpadu v obci, ktorý je podľa nej veľmi zlý, nakoľko v odpadových
nádobách sa nachádza aj nebezpečný odpad, tetrapaky a podobne, občania nemajú
záujem tento triediť, a preto je vhodné motivovať občanov na triedení odpadu,
- taktiež navrhla, aby verejno-prospešní pracovníci zberali odpad z plastov vo vreciach
priamo od rodinných domov z domácností,
- kritizovala web stránku našej obce , ktorá je podľa nej neprehľadná, nedostatočná
a veľmi zle sa v nej orientuje, je potrebné ju častejšie aktualizovať, preto navrhla
nového správcu web stránky,
- žiadala, aby prostredníctvom miestneho rozhlasu boli aj občania oboznamovaní
s konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva,
- ponúkla svoju pomoc pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí v obci
- požadovala prekryť poklopmi otvorený kanál odpadu pri ihrisku

Bod č. 14) Diskusia
Milan Majerík
- pozval starostu obce ako aj poslancov OZ na výročnú schôdzu Hasičského zboru
v Dolnom Lieskove, ktorá sa uskutoční vo februári. Presný termín konania schôdze
osobne oznámi.
Ing. Jozef Kardoš
- vyjadril sa k návrhu p. Ostradickej týkajúci sa zberu plastového odpadu od rodinných
domov a domácností, kde upozornil, že navrhovaný zber sa môže realizovať iba za
podmienky, že Úrad práce a ... nám pridelí verejno-prospešných pracovníkov do obce.
Stanislav Novosad
a Ing. Erika Seková
- kritizovali web stránku obce, ktorá je aj podľa nich neprehľadá, nedostatočná a je
potrebné ju častejšie aktualizovať, preto navrhli zmeniť správcu web stránky obce
Viera Michálková
- požiadala poslancov a starostu obce o podpísanie súhlasu so spracovaním osobných
údajov a podpísanie mlčanlivosti o informáciach získaných pri výkone prác v rámci
právomocí starostu obce a poslanca obecného zastupiteľstva
Ján Križan
- vyjadril nespokojnosť s prácou verejno-prospešných pracovníkov, ktorí si skracujú
pracovný čas, nepracujú tak, ako by mali, nerešpektujú príkazy,
- informoval, že v tomto volebnom období má záujem o zabezpečovanie kultúrnych
akcii ako uvítanie detí do života, jubileá dôchodcov a podobne
Bod 15) Návrh na uznesenie
Člen návrhovej komisie p. Olšovský predložil postupne ku každému bodu rokovania návrh na
uznesenie, ktoré boli postupne prijaté a tvoria súčasť zápisnice.
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Starosta Ján Križan na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým veľa
zdravia a dobrú spoluprácu v celom volebnom období a ukončil ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva.

Dolný Lieskov, 7.1.2015
Zapísala: Viera Michálková v.r.

Overovatelia zápisnice:
Anton Biel v.r.
Milan Majerík v.r.

Ján Križan
starosta obce v.r.

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Lieskove,
konaného dňa 2. januára 2015.
U Z N E S E N I E č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
schvaľuje
• zapisovateľa zápisnice - p. Viera Michálková
• overovateľov zápisnice: pp. Milan Majerík a Anton Biel
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 2/2015
ktorým
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb v Obci Dolný Lieskov na funkciu starostu a funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce Ján Križan zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
2. zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva zložili títo zvolení poslanci:
1. Anton Biel
2. Ing. Jozef Kardoš
3. Milan Majerík
4. Stanislav Novosad
5. Ing. Erika Seková
3. starosta obce Ján Križan predloží volebný program na volebné obdobie r. 2015-2018 na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove.
schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v predloženom rozsahu.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
A. v o l í
- mandátovú komisiu v zložení: Ing. Erika Seková, Stanislav Novosad.
- návrhovú a volebnú komisiu v zložení : Milan Olšovský, Anton Biel
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
B. u k l a d á
1. Návrhovej komisii predkladať k prerokúvaným bodom programu návrhy uznesení, tak aby
sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.
2. Mandátovej komisií
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0

-2U Z N E S E N I E číslo 5/2015
A. b e r i e n a v e d o m i e
* písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu poslancom Jánom Križanom vo volebnom
obvode č. 2, ktorým sa uvoľnil tento mandát a môže na jeho miesto nastúpiť poslanec
z radov náhradníkov za volebný obvod č. 2
* súhlasné stanovisko Milana Olšovského ako náhradníka na poslanca na uvoľnený
mandát v 2. volebnom obvode v Tŕstí
• overenie mandátu nastupujúceho náhradníka Milana Olšovského mandátovou
komisiou, ktorá potvrdila, že menovaný nastupuje podľa výsledkov volieb preverených
príslušnou dokumentáciou o voľbách, na uvoľnený mandát v 2. volebnom obvode
v Tŕstí, s počtom hlasov 29.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
B. k o n š t a t u j e , že
1) Novozvolený starosta obce Ján Križan zložil sľub podľa § 13 ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predložil čestné
prehlásenie o nezlučiteľnosti funkcie starostu podľa § 13 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa článku 5 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov.
2) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Anton Biel, Ing. Jozef Kardoš, Milan
Majerík, Stanislav Novosad, Ing. Erika Seková zložili sľub podľa § 26 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predložili čestné
prehlásenia o nezlučiteľnosti funkcie poslanca podľa § 11 ods. 2, zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3) Náhradník z radov poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2 Tŕstie,
Milan Olšovský, splnil podmienky poslanca obecného zastupiteľstva a zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ podľa § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a predložil čestné prehlásenie o nezlučiteľnosti
funkcie poslanca podľa § 11 ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
poveruje
poslanca Stanislava Novosada na volebné obdobie r. 2015-2018
* funkciou zástupcu starostu
* zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
* s výkonom funkcie ďalšieho sobášiaceho a účinkujúceho na ostatných obradoch
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
U Z N E S E N I E č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
A/ k o n š t a t u j e, že
Komisie pri obecnom zastupiteľstve budú zriadené a ich členovia budú
zvolení na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0

-3U Z N E S E N I E č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove
schvaľuje
plat starostu obce Dolný Lieskov odo dňa 2.1.2015 pozostávajúci zo súčinov priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky a 1,65 násobku podľa § 4 ods. 1 Zákona NR SR č.
253/1994 Z.z., čo prestavuje 1359,60 Eur a zvýšenie platu starostu podľa § 4 odst. 2 o 30%
t.j. o 407,88 €, čo predstavuje sumu 1768,00 € mesačne.
Hlasovanie: za:6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0

U Z N E S E N I E č.9/2015, ktorým OZ
schvaľuje
Preplatenie dovolenky za rok 2014 Ing. Jozefovi Kardošovi v rozsahu 29 dní .
Hlasovanie: za:4 poslanci, proti: 0, zdržal sa: 2: Ing. Jozef Kardoš
Milan Olšovský

Dolný Lieskov, 7.1.2015
Za správnosť výpisu uznesení:
Michálková Viera v.r.

Ján Križan
starosta obce v.r.

