Z á p i s n i c a č. 1/2016
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24. februára 2016 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
pp. Ing. Erika Seková, Milan Majerík, Stanislav Novosad,
Anton Biel, Ing. Jozef Kardoš
Hl. kontrolórka: p. Ing. Kušnierová Jarmila
pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková

Neprítomní – ospravedlnení: : p. Milan Olšovský

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
5. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu /prostriedky ŠR/
6. Schválenie použitia finančných prostriedkov na realizáciu štúdii a projektových
prác k žiadostiam o finančnú dotáciu z Eurofondov
7. Zmena rozpočtu obce
8. Návrh termínovníka zasadnutí OZ na r. 2016
9. Informácia o plánovaných kultúrnych podujatiach v obci v r. 2016
10. Rôzne
a) Informácia o pripravovaných voľbách do Národnej rady SR
11. Názory občanov
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
JEDNA NIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Križan, ktorý privítal
prítomných a zároveň ich oboznámil s doplneným programom rokovania, ktorý bol
prítomnými členmi OZ prijatý v plnom rozsahu bez ďalších doplňujúcich pripomienok
a návrhov.
Na základe Štatútu obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov /zo 6-tich, prítomní 5-ti poslanci/, čím je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné.
Bolo prijaté
uznesenie č. 1/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov

-2K bodu č. 2:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015, pričom konštatoval, že uzneseniami
z predchádzajúceho OZ neboli ukladané žiadne úlohy, ani povinnosti.
Bolo prijaté
obecné zastupiteľstvo

uznesenie č. 2/2016, ktorým

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lieskov zo dňa14.12. 2015.
Za: 5 poslancov, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Ing. Kardoš Jozef, Anton Biel, Milan Majerík
- overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Kušnierová, Stanislav Novosad
- zapisovateľka: Viera Michálková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
obecné zastupiteľstvo

uznesenie č. 3/2016, ktorým

schvaľuje
- návrhová komisia: Ing. Kardoš Jozef, Anton Biel, Milan Majerík
- overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Kušnierová, Stanislav Novosad
- zapisovateľka: Viera Michálková
Za: 5 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kušnierová predložila Správu o kontrolnej činnosti za rok
2015, v ktorej konštatovala, že kontrolnou činnosťou neboli zistené žiadne pochybenia ani
nedostatky.
Po jej podrobnom oboznámení so správou , bolo prijaté
uznesenie č. 4/2016, ktorým
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Za: 5 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
p. Michálková predložila prítomným Informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu v mesiaci
január týkajúce sa prostriedkov Štátneho rozpočtu, z dôvodu poskytnutia transférov na
prenesený výkon štátnej správy, ako aj na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a
grand z recyklačného fondu .
Po oboznámení sa s predloženou informáciou bolo prijaté
uznesenie č. 5/2015,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
- Informáciu o zmene rozpočtu za mesiac január 2016.

-3K bodu č. 6:
Pracovníčka obce p. Michálková, predložila prítomným Návrh na schválenie použitia
finančných prostriedkov na realizáciu projektových prác k žiadostiam o finančnú dotáciu
z Eurofondov na Rekonštrukciu miestnych komunikácii, rekonštrukcie Kultúrnych domov.
- Jedná sa o použitie finančných prostriedkov z položky 716, vo výške 4.000,-€ na
Projekty Miestne komunikácie k.ú. Tŕstie a Rekonštrukcia Kultúrny dom Dolný
Lieskov.
Na základe uvedeného bolo prijaté
uznesenie č. 6/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Použitie finančných prostriedkov vo výške 4.000,- na Projekty Miestne komunikácie v k.ú.
Tŕstie a Rekonštrukcia Kultúrny dom Dolný Lieskov.
Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu č. 7
Ďalej p. Michálková predložila prítomným Návrh na zmenu rozpočtu, ktorý sa týka použitia
finančných prostriedkov na realizáciu štúdii a projektových prác k žiadostiam o finančnú
dotáciu z Eurofondov. Zmena rozpočtu sa týka použitia finančných prostriedkov takto:
Položku 637005 „špeciálne služby“ zvýšiť o 2.000,- € a znížiť položku 633004 „prevádzkové
stroje“ o -2.000,-€-zmena rozpočtu/
Na základe uvedeného bolo prijaté
uznesenie č. 7/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu rozpočtu takto:
Položku 637005 „špeciálne služby“ zvýšiť o 2.000,- € a znížiť položku 633004 „prevádzkové
stroje“ o -2.000,-€
Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu č. 8
Starosta obce predložil prítomným návrh na termíny zasadnutí Obecných zastupiteľstiev
v roku 2016 takto:
Miesto konania: Zasadačka Obecného úradu Dolný Lieskov s.č. 193
Deň v týždni: STREDA
Kalendárne dni: 24. februára 2016, 13. apríla 2016, 22.júna 2016,
14. septembra 2016, 23. novembra 2016 14. decembra 2016
Po oboznámení sa s predloženou informáciou bolo prijaté
uznesenie č. 8/2016,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ Schvaľuje
Termínovník zasadnutí Obecného zastupiteľstva na r. 2016 takto:
Miesto konania: Zasadačka Obecného úradu Dolný Lieskov s.č. 193
Deň v týždni: STREDA
Kalendárne dni: 24. februára 2016, 13. apríla 2016, 22.júna 2016,
14. septembra 2016, 23. novembra 2016 14. decembra 2016
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0

-4K bodu č. 9
Starosta obce oboznámil prítomných s plánovanými kultúrnymi akciami v obci v r. 2016,
pričom konštatoval, že v roku 2016 plánuje zabezpečiť tieto kultúrne akcie:
Deň matiek, Deň detí, byť nápomocný pri akcii 90. výročie založenia DHZ Dolný Lieskov,
Dolnolieskovské hody, Mikuláš.
Po oboznámení sa so zámerom kultúrnych akcii, bolo prijaté
uznesenie č. 9/2016,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Informáciu o plánovanom zámere zrealizovať kultúrne podujatia v obci.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Rôzne
Voľby do NR SR
p. Michálková oboznámila prítomných s nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR,
ktoré sa budú konať 5.3.2016. Voľby budú prebiehať tak, ako obvykle v miestnostiach
Kultúrnych domoch, kde budú zasadať jednotlivé Okrskové volebné komisie. Volebné
miestnosti budú otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.
Po oboznámení, bolo prijaté
uznesenie č. 10/2015,
ktorým obecné zastupiteľstvom
a/ berie na vedomie
Informáciu o nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 5.3.2016
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 11

Názory
-

K bodu č. 12

občanov:

Žiadne príspevky, občania neboli prítomní
Diskusia:

p. Viera Michálková – pracovníčka obce
- žiadala všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, aby si priebežne plnili pracovnoprávne povinnosti vyplývajúce z poslaneckého vzťahu, týkajúce sa listinného oznamovania
a dokladovania osobných zmien v oblasti práceneschopnosti /PN/, OČR na rodinného
príslušníka,
nahlasovania získania invalidného, starobného, predčasne starobného
dôchodku .... za účelom predkladania hlásení obecným úradom do Sociálnej poisťovne
a Zdravotnej poisťovne poistencov – poslancov OZ. Poslanec je povinný postupovať pri
svojom poslaneckom mandáte rovnako ako pri bežnom - riadnom pracovno-právnom vzťahu
voči zamestnávateľovi, teda obci. Ide o povinnosť poslanca, nie jeho dobrú vôľu. Včasným
oznámením poslanca, nebudú nás musieť na tieto skutočnosti upozorňovať a dotazovať sa
jednotlivé poisťovne.
Starosta obce p. Ján Križan
- informoval, že v týchto dňoch som ako starosta obce podpísal doručenú Zmluvu
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Bratislava vo výške
2.000,- € pre DHZ Dolný Lieskov a 700,- € pre DHZ Tŕstie. Jedná sa o účelové poskytnutie
finančných prostriedkov výlučne na „zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO,
na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO

-5a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové
vozidlá“. Ide o prísne zúčtovateľné finančné prostriedky, ktoré sú jednotlivé DHZ oprávnené
použiť do 31.8.2016 a zúčtovať v zmluvne stanovenom termíne.
Za účelom využitia týchto financii zároveň aj požiadal predsedov DHZ v obci, aby predložili
zoznam a prehľad najdôležitejších potrieb a materiálu vo výške určenej sumy, ktoré je
potrebné zakúpiť z týchto prostriedkov. Jednotliví predsedovia DHZ už aj predložili prehľad
tovaru a materiálu potrebného k činnosti DHZ.
-informoval, že bola podaná žiadosť na Ministerstvo financii o finančnú dotáciu vo výške
13.500,- € na pokračovanie v prácach na rekonštrukcii skladu v majetku obce.
- poďakoval sa miestnym hasičom za dobrú organizáciu a priebeh fašiangových osláv,
- zhodnotil Obecný PLES v Kultúrnom dome v Pružine, kde zároveň konštatoval, že tento
ples podľa zhodnotenia prítomných účastníkov bol na skutočne dobrej úrovni, všetci účastníci
boli spokojní, čo vyjadrovali v e-mailoch ale aj osobnou vďakou za dobrú organizáciu
a celkový priebeh. Pravdou však je, že zo strany občanov z našej obce bol skutočne
minimálny záujem, čo nie je dobrým prejavom postoja našich občanov.
- vyzval poslancov, ale vyzve aj občanov, aby sa zúčastnili plánovanej brigády na oplotení
cintorína v Dolnom Lieskove. Bude sa jednať o dobrovoľnú – svojpomocnú brigádu
poslancov a občanov pri realizácii stavebných prác na novom oplotení pravdepodobne
v mesiaci apríl 2016 za podmienky lepšieho počasia. Termín brigády bude vopred oznámený
aj v miestnom rozhlase aj na vývesnej tabuli v obci.
- oboznámil, že plánuje zakúpiť – nahrávací prístroj za účelom nahrávania a zdokumentovania
jednotlivých obecných zasadnutí.
p. Milan Majerík
- informoval, že protipožiarne preventívne kontroly z roku 2014 platí až na 5 rokov, takže v r.
2016 sa preventívne kontroly nebudú vykonávať.
- oboznámil, že členovia DHZ Dolný Lieskov plánujú zrealizovať v obci slávnosť
z príležitosti 90. výročia založenia DHZ Dolný Lieskov.
- konštatoval, že spotreba elektrickej energie v budove Požiarnej zbrojnice je pomerne
veľká, čo je zapríčinené čerpaním spotrebiča na Káblovú televíziu.
- ďalej oznámil, že na podnet občanov, ktorí ho žiadajú zjednať nápravu, požaduje, aby sa
priekopa pozdĺž novej bytovej výstavbe a Ihrisku/smer Slopná/ vyčistila, prípadne zabezpečili
opatrenia na zabránenie jej znečisťovania a vypúšťania žúmp a odpadovej vody,
- požadoval vyhlasovanie správ a informácii v miestnom rozhlase častejšie v popoľudňajších
hodinách a v dni pracovného voľna ,
Ing. Jozef Kardoš
- Informoval, že strecha na budove Požiarnej zbrojnice je poškodená a zateká, je potrebné ju
opraviť tak, aby nevznikli väčšie škody a náklady,
- požadoval aspoň čiastočne vybudovať miestnu komunikáciu v lokalite IBV Niva v Dolnom
Lieskove, kde sa plánuje nová IBV v náväznosti Územný plán obce.
p. Novosad Stanislav
- žiadal informovať, prečo sa nebudú opravovať miestne komunikácie v Dolnom Lieskove,
ale iba v Tŕstí. Požadoval vybudovať miestnu komunikáciu smerom pri Ihrisku /MK smer do
Slopnej/.
- podporil požiadavku poslanca p. Majeríka, týkajúcu riešenia problematiku znečisťovania
kanála pri Ihrisku odpadovými vodami, čoho následkom je znečisťovanie ovzdušia a to
nielen zápach ale celkové znepríjemnenie života občanov okolitých rodinných domov.

-6Zároveň poukázal na neoprávnené a nevhodné prekrytie kanála stavebníkmi, nakoľko
nesprávnym a svojvoľným položením betónových rúr stavebníkov, došlo k obmedzeniu
prietočnosti vody v tomto kanály, čím dochádza k narušovaniu životného prostredia. Týmto
vyzval starostu, aby čím skôr riešil túto nepriaznivú situáciu.
- požadoval doriešiť vyplácanie spotreby elektrickej energie domácnostiach, kde sa
nachádzajú zosilovače KTR ako aj výber poplatkov za spotrebu elektrickej energie od
občanov, ktorí sú napojení na KTR,
Starosta obce – vyjadrenie k niektorým diskusným príspevkom poslancov
- oslava 90. výročia DHZ Dolný Lieskov
- je potrebné dôstojne pristupovať k oslave 90. výročia DHZ už aj z pohľadu k najstarším
členov DHZ, a v prípade potreby budem nápomocný pri organizácii oslavy,
- vyhlasovanie správ v MR – je zabezpečené dostatočne, nie je však v možnosti vyhovieť
každému občanovi časovo tak, ako bude chcieť,
- je známe, že problematika znečisťovania kanála pri Ihrisku odpadovými vodami
pretrváva v obci už dlhé roky, avšak prehlasujem, že z dôvodu týchto podnetov poslancov
týkajúcich sa znečisťovaniu životného prostredia vypúšťaním odpadových vôd do kanála sa
bude aktívne zaoberať tak, aby sa problematika riešila.
- k oprave a budovaniu miestnych komunikácii v obci Dolný Lieskov informoval, že teraz
bol predložený „projekt MK“ na opravu MK v k.ú. Tŕstie, kde sú komunikácie oveľa
v horšom stave ako v Dolnom Lieskove, avšak pri najbližšej možnosti podania žiadosti
o rekonštrukciu MK budú opravované a budované aj komunikácie v k.ú. Dolný Lieskov,
- s problematikou opravy strechy na budove Požiarnej zbrojnice, z dôvodu zatekania vody
sa budeme zaoberať tak, aby sa predišlo väčším škodám na majetku ,
- problematika KTR Dolný Lieskov: je potrebné, aby zo strany poslancov bol ukončený
výber poplatkov za spotrebu elektrickej energie v domácnostiach a následne z týchto financii
vyplatené domácnosti, v ktorých sú zabudované zosilovače KTR. Je len na poslancoch, ako
rýchlo tieto finančné prostriedky od občanov vyzbierajú a vyplatia občanov tak, ako to bolo
v minulých rokoch.
K bodu č. 13:
Predseda návrhovej komisie p. Ing. Kardoš predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté
pod čís. 1/2016 až 10/2016 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu
uvedených v tejto zápisnici.
K bodu č. 14
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta
obce pán Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Ján K R I Ž A N
starosta obce v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Kušnierová v.r.
Stanislav Novosad v.r.
Dolný Lieskov, 29.2.2016
Zapísala: Viera Michálková v.r.

