Z á p i s n i c a č. 2/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. marca 2013 na Obecnom úrade
Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš
poslanci OZ: pp. .Anton Biel, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo, Jozef Križan
pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Ospravedlnení: p. Dušan Dzurjanik, Ján Križan

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Návrh zmeny rozpočtu
5. Prejednanie výsledkov inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012
6. Prejednanie práv a povinností na úseku požiarnej ochrane v súlade so zákonom č. 314/2001
Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
7. Prejednanie žiadostí o dotáciu súkromných a cirkevných škôl, centier voľného času, ktoré
navštevujú žiaci s trvalým pobytom v našej obci – určenie podmienok a výšky
poskytovanej dotácie na 1 žiaka/ rok 2013.
8. Prejednanie úpravy platu starostu obce v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z novely
zákona č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
9. R ô z n e
a/ Prejednanie ponuky Pavla Križana bytom Považská Bystrica, Šoltésovej 348/5 a spol.
na bezplatný prevod pozemkov - darom v k.ú. Dolný Lieskov, pod budúcou miestnou
komunikáciou v novej lokalite IBV, ktorú zabezpečuje budúci stavebnik a vlastník
plánovaných stavebných pozemkov Miroslav Križan, bytom Považská Bystrica,
Šoltésovej 348/5
b/ informácia o pripravovanom návrhu všeobecno-záväzných nariadení obce:
- o odpade
c/ informácia o kultúrno - výchovných podujatiach v obci – Deň matiek
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
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K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal prítomných
poslancov
a oboznámil ich s doplneným programom jednania zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Program bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu schválený.
Rokovania OZ sa zúčastnili 4 poslanci z celkového počtu 6 poslancov, čim je zasadnutie
poslancov OZ uznášania schopné.
Ďalej boli prítomní: pracovníčky OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaniková
K bodu č. 2
Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Anton Biel, Jozef Lamžo, Jozef Križan
overovatelia zápisnice: pp. Jozef Križan, Ivan Hrkota
p. Viera Michálková
Zapisovateľka:
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
Uznesenie č. 12/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Program jednania zasadnutia OZ
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde
konštatoval, že uznesenia boli priebežne splnené.
Po oboznámení bolo prijaté
Uznesenie č. 13/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
K bodu č. 4
Ekonómka obce – p. Dzurjaníková, oboznámila prítomných s Návrhom zmeny rozpočtu obce
na r. 2013. Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanými zmenami rozpočtu a zmeny
jednohlasne schválili.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 14/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zmeny rozpočtu obce na r. 2013 .
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ekonómka obce – p. Dzurjaníková, oboznámila prítomných s výsledkami inventarizácie
majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2012.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 15/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2012
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p. Michálková oboznámila prítomných s úlohami ak povinnosťami obce na úseku požiarnej
ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, hlavne
v oblasti vytvorenia spolupráce Dobrovoľného hasičského zboru v obci Dolný Lieskov a Tŕstie,
ktoré pracujú aj ako Obecný hasičský zbor.
Zároveň informovala, že v náväznosti na uvedený zákon je potrebné rozhodnúť o vytvorení
nového Obecného hasičského zboru Dolný Lieskov, alebo prijať stanovisko, ktorým Dobrovoľné
hasičské zbory v obci /ďalej len DHZ/ budú plniť úlohy Obecného hasičského zboru /ďalej len
OHZ/.
V náväznosti na povinnosti uvedené v § 33 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a
predpisov, po oboznámení sa s uvedenou problematikou prijalo
Uznesenie č. 16/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov o požiarnej ochrane
zabezpečovanie úloh obce na úseku požiarnej ochrany Dobrovoľným požiarnym zborom
v časti obce Dolný Lieskov a časti obce Tŕstie, pričom tieto Dobrovoľné hasičské zbory budú
plniť úlohy Obecných hasičských zborov.
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ekonómka obce p. Michálková oboznámila prítomných s novým zákonom č. č. 325/2012
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(v čl. II zák. č. 596/2003 Z.z.) . Podľa uvedených zákonných opatrení majú možnosť zriaďovatelia
centier voľného času, súkromné a cirkevné školy, požiadať obce o finančnú dotáciu na činnosť.
Jedná sa o dotáciu na žiaka, ktorý žije na území obce a navštevuje takéto školské zariadenie. Našu
obec požiadali celkom 4 školské zariadenia, ktoré požadujú finančnú dotáciu na žiakov, ktorí
majú trvalé bydlisko v našej obci a to v celkovom počte 6 detí. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
a doručené žiadosti o dotáciu
bolo prijaté
Uznesenie č. 17/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Úlohy a podmienky poskytnutia dotácii na činnosť/mzdy a prevádzku/ súkromných a cirkevných
škôl, školských zriadení, centier voľného času na deti, ktoré ich navštevujú a majú trvalý pobyt
v našej obci takto.:
a) Poskytnúť dotáciu žiadateľom – zriaďovateľom súkromných a cirkevných škôl a CVČ vo
výške 60,00 EUR na 1 žiaka/ rok 2013
b) Dotácia je určená na bežné výdavky prijímateľa priamo súvisiace s výchovno-vzdelávacím
procesom školy alebo školského zariadenia
c) Dotácia bude poskytnutá na účet zriaďovateľa s určením zariadenia, ktorému má byť táto
dotácia doručená, podrobnosti budú uvedené v Zmluve o poskytnutí dotácie
d) Podmienky poskytnutia dotácie:
- Predloženie žiadosti zriaďovateľa školy alebo školského výchovno-vzdelávacieho
zariadenia, CVČ..., v ktorej budú uvedené mená a počty žiakov, ich bydlisko, druh
záujmovej činnosti – krúžku, ktorý navštevujú a počet hodín v týždni – mesiaci, fotokópia
prihlášky rodiča na návštevu uvedeného krúžku
- Súčasťou žiadosti bude „Zriaďovacia listina zariadenia“, ktorému má byť poskytnutá
dotácia,

-

-4Prijímateľ dotácie je povinný túto zúčtovať obci 1x ročne, do 5. decembra 2013
Poskytnuté finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne a účelne
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
vykonáva obec Dolný Lieskov
Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli finančné prostriedky pridelené
a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.
Ďalšie podrobnosti uvedené v zmluve o dotácii určí starosta obce
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Ekonómka obce p. Michálková v súlade s novelou zákona č. 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest,
oboznámila prítomných s Dôvodovou správou k návrhu úpravy platu starostu obce
v náväznosti na štatistické údaje o výške priemernej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva
SR v r. 2012. Po podrobnom oboznámení a zdôvodnení práv a povinnosti vyplývajúcich
z platných právnych úprav, bolo prijaté
Uznesenie č. 18/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
V súlade s §3 a § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. s účinnosťou od
1.1.2013 plat starostu obce vo výške 2.033,00 EUR/mesiac v náväznosti na prepočet podľa
štatistických údajov o výške priemernej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v r. 2012.
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 9
ROZNE
a) Starosta obce oboznámil prítomných s ponukou Pavla Križana bytom Považská Bystrica
Šoltésovej a ostatných spoluvlastníkov pozemkov na bezplatný prevod pozemku – darom p. č.
KNE 30/11 vo výmere 439 m2, v k.ú. Dolný Lieskov, pod budúcou miestnou komunikáciou
k novej lokalite IBV, ktorú zabezpečuje budúci stavebník a vlastník plánovaných stavebných
pozemkov Miroslav Križan, bytom Považská Bystrica. Šoltésovej 348/5.
Po oboznámení sa s podkladmi k plánovanej výstavbe, situáciou a novou lokalitou, ktorú
požadoval stavebník Miroslav Križan, bolo prijaté
Uznesenie č. 19/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SÚHLASÍ
Prijať ponuku Pavla Križana bytom Považská Bystrica, Šoltésovej 348/5 a spol. /spoluvlastníkov
pozemkov/ na bezplatný prevod – darovacou zmluvou pozemkov p.č. KNE 36/11 ale aj k nej
priľahlé časti pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov, ktoré budú tvoriť budúcu miestnu komunikáciu
v novej lokalite IBV. Vzhľadom na skutočnosť, že prijatím tejto ponuky sa jedná aj o budúce
výdavky z rozpočtu obce, určujú sa stavebníkovi Miroslavovi Križanovi tieto podmienky:
1) prevod pozemku bude realizovaný už vopred zameraným GO plánom , ktorý dá spracovať
Miroslav Križan, bytom Pov. Bystrica, Šoltésovej 348/5– stavebník v uvedenej lokalite.
GO plán bude v súlade s projektovou dokumentáciou miestnej komunikácie, ktorú
zabezpečí obec.

-52) Spevnenie /vysypanie štrkodrvou/ plánovanej miestnej komunikácie, včetne pevného
napojenia na štátnu cestu, ako aj realizáciu priepustu cez štátnu cestu, zabezpečí
stavebník plánovanej IBV Miroslav Križan v súlade s pripravenou projektovou
dokumentáciou.
3) Stavebník predloží náčrt a po odsúhlasení následne aj riadny geometrický plán plánovanej
prístupovej cesty v lokalite novej IBV, ktorej časťou bude ponúknutá parcela číslo KNE
30/11, ale aj časti ostatných priľahlých pozemkov tak, aby bola dodržaná šírka miestnej
komunikácie v náväznosti na pripravovanú PD cesty.
4) Budúci stavebník a vlastník budúcich stavebných pozemkov p. Miroslav Križan spolu so
spoluvlastníkom ponúkanej nehnuteľnosti p. Pavlom Križanom zabezpečí a vopred
dohodne Darovaciu zmluvu s ostatnými spoluvlastníkmi pozemkov, v súlade so
zameraním miestnej komunikácie novým GO plánom a návrh spísanej Darovacej zmluvy
predloží vedeniu obce.
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
b) Pani Michálková Viera oboznámila prítomných s návrhom všeobecno-záväzného nariadenia
obce o odpade, ktoré je nutné dopracovať a následne pripomienkovať.
Po oboznámení sa s právnymi predpismi, na základe ktorých bol návrh spracovaný, bolo prijaté
Uznesenie č. 20/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Návrh Všeobecno-záväzného nariadenia obce o odpade,
ktoré bude zverejnené v obci obvyklým spôsobom na pripomienkovanie občanov, firiem
a organizácii v obvode Obce Dolný Lieskov a následne bude na zasadnutí OZ prerokované.
c) Starosta obce požiadal poslancov, aby navrhli, aké kultúrno-spoločenské akcie sa budú konať
v obci v najbližšom období. Po väčšej rozprave sa poslancov dohodli, že v mesiaci máj bude
zabezpečená akcia „Deň matiek“, na ktorý bude zabezpečený kultúrny program poslancami OZ,
ďalej občerstvenie a drobné darčeky.
Po prediskutovaní a vzájomnej dohode, bolo prijaté
Uznesenie č. 21/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ S C H V A Ľ U J E
a) Realizáciu kultúrnej akcie „DEŇ MATIEK“ na deň 12. mája 2013
b) Materiálno-technické zabezpečenie akcie
c) Miesto konania: Kultúrny dom Dolný Lieskov a Tŕstie
Za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
b/ Ž I A D A
Poslancov OZ, aby boli nápomocní pri príprave akcie a aktívne sa zúčastniť na realizácii
akcie Deň matiek.
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K bodu č. 10

DISKUSIA

p. Jozef Lamžo
- upozornil na nutnosť odstrániť orezané konáre a vyčistiť plochu po údržbovom obreze konárov
stromov /SEZ/ pri Materskej škole a jej bezprostrednom okolí.

K bodu č. 11
N á v r h n a uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Anton Biel, predložil návrh na uznesenia, ktoré boli schválené
pod číslom 12. až 21/2013 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu tejto
zápisnice.
K bodu č. 12

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu Obecného zastupiteľstva, starosta obce Ing.
Kardoš sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Dolný Lieskov, 27. marca 2013
Zapísala: Michálková Viera

Overovatelia zápisnice: Jozef Križan v.r.
Ivan Hrkota v.r.

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

