Z á p i s n i c a č. 2/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 26. marca 2014 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
Prítomní poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Lamžo,
Robert Kučera
Nepritomný poslanec: Jozef Križan
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jarmila Kušnierová
Pracovníci OcÚ: Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Občania: Ľubomír Seko
Ostatní: redaktorka týždenníka „MY“ Stredné Považie
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. Predloženie zmeny rozpočtu obce na r. 2014
5. Prejednanie Návrhu neuplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce
6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov:
a/ v k.ú. Dolný Lieskov, p.č. KNC 86/3 vo výmere 3 m2
b/ v k.ú. Dolný Lieskov časť z pôvodnej p.č. KNC 64, časť z KNE 136/1
7. Prejednanie prípisu spoločnosti Biely potok o novom podnikateľskom zámere v k.ú. Tŕstie
a zmene účelu využitia pôvodnej stavby „obchod a pohostinstvo “ a prístavba k týmto
stavbám.
8. Prejednanie návrhu platu starostu obce na r. 2014 v súlade so zákonom č. 253/1994 Zb.
v z. n.p.
9. Prejednanie návrhu platu Hlavného kontrolóra obce na r. 2014 v súlade so zákonom
č. 369/1990 Zb. v z. n.p.
10. Informácia o príprave volieb do Európskeho parlamentu a s tým spojené úlohy obce pre
zabezpečenie volieb na deň 24.5.2014
11. VZN obce o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani
12. Rôzne:
a/ Informácia o výsledku volieb v obci 1. kolo /15.3.2014/ – Voľby prezidenta SR
b/ Informácia o nadchádzajúcich voľbách – 2. kolo Voľby prezidenta SR 29.3.2014
13. Diskusia
14 Návrh na uznesenie
15. Záver
JEDNANIE:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal všetkých
prítomných a oboznámil ich s doplneným programom jednania zasadnutia zastupiteľstva o ďalšie
body jednania. Doplnený a upravený program jednania OZ bol prítomnými členmi OZ v plnom
rozsahu schválený.
Rokovania OZ sa zúčastnili 5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov a kontrolórka obce Ing.
Jarmila Kušnierová .
Ďalej boli prítomní: pracovníčky OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaniková, redaktorka týždenníka
„MY“ a občan Ľubomír Seko

-2K bodu č. 2 a 3
Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Jozef Lamžo, Anton Biel, Robert Kučera
overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan, Ivan Hrkota
Zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
uznesenie č. 13/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJ E
a) Program jednania zasadnutia OZ
b) návrhovú komisiu:
pp. Jozef Lamžo, Anton Biel, Róbert Kučera
c) overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan, Ivan Hrkota
d) zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Za. 5, 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. 14/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K bodu č. 4
Návrh zmeny rozpočtu obce na r. 2014 predložila ekonómka obce pni Eva Dzurjaníková, ktorá
informovala, že zmenu rozpočtu je potrebné vykonať z dôvodu zmeny výšky dotácie na výchovnovzdelávací proces pre MŠ, prenesený výkon ŠS a dotácie na I. a II. kolo volieb prezidenta SR
Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie č. 15/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
1/ BERIE NA VEDOMIE
a) rozpočtové opatrenie č. 2/2014 z 25.2.2014, prijaté z dôvodu nižšej dotácie na výchovnovzdelávací proces pre Materskú školu, nižšej dotácie na prenesený výkon ŠS na úseku
ochrany ŽP a poskytnutej dotácie na I. kolo volieb prezidenta SR.
b) Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 zo dňa 24.3.2014, z dôvodu prijatej dotácie na II. kolo
volieb prezidenta
2/ SCHVAĽUJE
a) Zmeny rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2014 z dôvodu navýšenia rozpočtu
o pohľadávky na daniach a miestnych poplatkoch z roku 2013, ktoré budú uhradené v r.
2014 – viď príloha.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ekonómka obce p. Dzurjaníková predložila návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry
v rozpočte obce, nakoľko takúto možnosť dáva novela zákona o rozpočtových pravidlách.
Z uvedeného vyplýva, že naďalej sa bude robiť len finančný rozpočet a nie programový s víziou na
ďalšie roky, ktorého podstatou je dlhodobé plánovanie a hodnotenie,

-3s kladeným dôrazom na vzťah medzi rozpočtom obce a výsledkami realizovaných činností.
Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanou možnosťou týkajúcou programovej štruktúry
rozpočtu a jednohlasne schválili stanovisko, že obec nebude uplatňovať programovú štruktúru
v rozpočte obce. Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie č. 16/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce, bez programovej štruktúry obce v súlade
s novelou zákona o rozpočtových pravidlách.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 6
Na základe žiadostí občanov, pracovníčka obce p. Michálková predložila prítomným návrh
požiadavky o odpredaj pozemkov v majetku obce nachádzajúce sa v k.ú. Dolný Lieskov takto:
- časť z p.č. KNE 140 vo výmere 3 m2, z ktorej bola novým GO plánom utvorená nová p.č.
KNC 86/3, ostatné plochy, evidovaná na LV č. 582
- p.č časť z pôvodnej p.č. KNC 64 vo výmere 12 m2, , zastavaná plocha,
- p.č. KNE 136/1 vo výmere 400 m2, orná pôda, evidované na LV č.442.
a zároveň starosta obce predložil zámer predaja pozemkov, ktorý možno posúdiť ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Po oboznámení sa so zámer využitia pozemkov, taktiež s možnosťami a formami možného
odpredaja z majetku obce, bolo prijaté
uznesenie č. 17/2014,
ktorým sa
1) BERIE NA VEDOMIE
- žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov v tomto rozsahu:
- časť z p.č. KNE 140 vo výmere 3 m2, z ktorej bola novým GO plánom utvorená nová p.č.
KNC 86/3, ostatné plochy, evidovaná na LV č. 582
- p.č časť z pôvodnej p.č. KNC 64 vo výmere 12 m2, , zastavaná plocha,
a p.č. KNE 136/1 vo výmere 400 m2, orná pôda , evidované na LV č. 442
2) HODNOTÍ
zámer možného predaja pozemkov takto:
Jedná sa o pozemky, ktoré sú pre obec nevyužiteľné, nachádzajú sa v tesnej blízkosti
rodinných domov, pozemky sú zastavané stavbami ako priľahlé plochy, ktoré svojím
umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbami, a z týchto dôvodov obec
nemá možnosť uvedené pozemky využiť pre svoje účely, preto schvaľuje odpredaj
pozemkov podľa §-u 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odst.8 písm. e) formou
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, teda s výnimkou: Pri rozhodovaní o predaji
pozemkov boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia s majetkom
obce a verejné záujmy.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
3) SCHVAĽUJE
a) Prevod majetku obce - predaj pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov,
- časť z p.č. KNE 140 vo výmere 3 m2, evid. na LV č. 582, z ktorej bola novým GO plánom
utvorená nová p.č. KNC 86/3, ostatné plochy,
- časť z pôvodnej p.č. KNC 64 vo výmere 12 m2, , zastavaná plocha,
a p.č. KNE 136/1 vo výmere 400 m2, orná pôda, evidované na LV č. 422
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./

-4b) Zámer predaja pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, v tomto rozsahu:
časť z p.č. KNE 140 vo výmere 3 m2, evidovaná na LV č. 582, z ktorej bola novým GO
plánom utvorená nová p.č. KNC 86/3, ostatné plochy,
- časť z pôvodnej p.č. KNC 64 vo výmere 12 m2, , zastavaná plocha,
- p.č. KNE 136/1 vo výmere 400 m2, orná pôda , evidované na LV č. 442,
nakoľko pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti stavieb, ktorých sú žiadatelia vlastníkmi a preto
nie je vhodné ich odpredať inému žiadateľovi, nakoľko pre iného žiadateľa by boli nevyužiteľné.
Jedná o pozemky, ktoré sú aj pre obec nevyužiteľné.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
c) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku
podľa §-u 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odst.8 písm. e) formou predaja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
d) Všetky náklady spojené s predajom pozemkov budú znášať kupujúci
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
4) ŽIADA
-

starostu obce, aby bol predaj pozemkov v kú. Dolný Lieskov:
- časť z p.č. KNE 140 vo výmere 3 m2, z ktorej bola novým GO plánom utvorená nová p.č.
KNC 86/3
- časť z pôvodnej p.č. KNC 64 vo výmere 12 m2,
- p.č. KNE 136/1 vo výmere 400 m2 zverejnený na web stránke obce, vo vývesných
tabuliach v obci a v regionálnych novinách.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
5) KONŠTATUJE, že
s predajom pozemkov sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ po
zverejnení ponuky predaja v regionálnych novinách, na web stránke obce a vo vývesných tabuliach
obce a následne po prijatí žiadostí o odpredaj uvedených pozemkov.
K bodu č. 7
Starosta obce Ing. Jozef Kardoš predložil prítomným prípis spoločnosti Biely potok a.s. evidovaný
pod č.k. 2014/139, ktorým spoločnosť informuje o plánovanom novom podnikateľskom zámere
v k.ú. Tŕstie, v pôvodných stavbách predajne Potraviny a Pohostinstva stojace na p.č. KNC 3/1,
KNC 3/2 a KNC 3/3 a zmene účelu využitia pôvodnej stavby „obchod a pohostinstvo “
a prístavbou k týmto stavbám. Podľa prípisu je zámerom spoločnosti využiť uvedené stavby
a pozemky pre účely: „Prestavba a prístavba obchodu miestna časť Tŕstie – zriadenie
predajne mäsa, porážkarne a rozrábky mäsa“.
Poslanci obecného zastupiteľstva a všetci prítomní sa podrobne oboznámili s podnikateľským
zámerom a po rozsiahlej rozprave týkajúcej sa realizácie stavby a zmeny účelu využitia terajších
priestorov, bolo konštatované, že navrhovaná prístavba sa nachádza na hranici susedného
pozemku, ako aj, že plánovaná stavba „ porážkárne dobytka“ by mohla nepriaznivo ovplyvniť
životné prostredie v obci, preto poslanci doporučili túto časť navrhovanej stavby realizovať
mimo zastavaného územia obce.
Po oboznámení sa so zámerom využitia nehnuteľnosti, bolo prijaté
uznesenie č. 18/2014
ktorým

-5a) SCHVAĽUJE
Prevádzku „Predajne mäsa a rozrábku mäsa“ v priestoroch bývalej predajne Potraviny
a Pohostinstva na pozemkoch p.č. KNC 3/1, KNC 3/2 a KNC 3/3 v k.ú. Tŕstie, v miestnej
časti obce Tŕstie, pre žiadateľa Biely potok a.s. Bratislava .
Za.5, proti:0, zdržal sa: 0
b) NESCHVAĽUJE
žiadosť spoločnosti Biely potok a.s. na výstavbu a prevádzku „porážkárne dobytka“ na
pozemkoch p.č. KNC 3/1, KNC 3/2 a KNC 3/3 v k.ú. Tŕstie, v miestnej časti obce Tŕstie.
Za.5, proti:0, zdržal sa: 0
c/ DOPORUČJE
spoločnosti Biely potok a.s. prehodnotiť svoj podnikateľský zámer týkajúci sa výstavby
„porážkárne dobytka“ v centre obce a tento plánovať mimo zastavaného územia obce, mimo
obytnej zóny.
Za.5, proti:0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Mzdová účtovníka p. Michálková predložila prítomným v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
v platnom znení a zákonom č. 253/1994 Zb. v z.n.z. a p. a v náväznosti na oznámenie
Štatistického úradu SR o výške priemernej mesačnej mzde zamestnanca v NH, ktorá za rok 2013
vo výške 524,00 EUR, zas účelom úpravy platu starostu obce na rok 2014, pričom konštatovala, že
plat starostu obce sa odvíja od koeficienta vyplývajúceho z počtu obyvateľov v obci (1,65), výšky
určenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v NH za predchádzajúci kalendárny
rok 2013 a zvýšenia platu v súlade s § 4 odst. 2, zák. 253/1994 Zb. v z.n.p..
Po oboznámení a s návrhom zákonnej úpravy platu starostu obce, bolo prijaté
uznesenie č. 19/2014
ktorým Obecné zastupiteľstvo po oboznámení sa s návrhom zákonnej úpravy platu starostu obce
a) PREROKOVALO
určenie platu starostu obce Dolný Lieskov pre rok 2014
Za. 5., proti:.0, zdržal sa: 0.
b) URČUJE
mesačný plat starostu Obce Dolný Lieskov v r. 2014 v rozsahu plného úväzku vo výške 2081,00
EUR, v súlade s ust. § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona NR SR č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov so
spätnou platnosťou od 1.1.2014.
Mesačná nominálna mzda je prepočítaná podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý potvrdil
výšku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v r. 2013 vo výške
824,00 EUR.
Za. 5., proti:.0, zdržal sa: 0.
c) BERIE NA VEADOMIE,
že plat starostu obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR, za predchádzajúci kalendárny rok, v súlade so Zák. č. 253/1994 Zb.
v z.n.p.

-6K bodu č. 9
Mzdová účtovníka p. Michálková ďalej predložila prítomným v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. v platnom znení v náväznosti na oznámenie Štatistického úradu SR o výške
priemernej mesačnej mzde zamestnanca v NH, ktorá za rok 2013 vo výške 824,00 EUR, za
účelom úpravy platu Hlavnému kontrolórovi obce na rok 2014, pričom konštatovala, že plat
hlavného kontrolóra obce sa odvíja od koeficienta vyplývajúceho z počtu obyvateľov v obci (§
18c odst. 1b/ t.j. 1,28), výšky určenej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v NH
za predchádzajúci kalendárny rok 2013 a zvýšenia o mesačnú odmenu v súlade s § 18c odst. 5 zák.
369/1990 Zb. v z.n.p. Poslanci OZ navrhli základný plat zvýšiť o mesačnú odmenu vo výške 10 %.
Po oboznámení a s návrhom zákonnej úpravy platu hlavného kontrolóra obce, bolo prijaté
uznesenie č. 20/2014
ktorým Obecné zastupiteľstvo
a) PREROKOVALO
návrh na určenie platu Hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov na r. 2014, pričom tento navrhli
zvýšiť o 10 % ako mesačnú odmenu v súlade s § 18c odst. 5 zák. 369/1990 Zb. v p.z.
za:5. proti: 0, zdržal sa: 0.
b) URČUJE
mesačný plat Hlavného kontrolóra Obce Dolný Lieskov na r. 2014 v rozsahu jeho úväzku, vo
výške 93,00 EUR v súlade s ust. § 18c odst. 1 a 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca NH SR
a koeficientu podľa počtu obyvateľov v obci Dolný Lieskov (koeficient 1,28), zvýšenej o
10 % podľa § 18c/ odst. 5/ cit. zákona, so spiatočnou platnosťou od 1.1.2014.
Mesačná mzda je prepočítaná podľa údajov Štatistického úradu SR, ktorý potvrdil výšku
priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v r. 2013 vo výške 824,00
EUR.
za. 5, proti:.0, zdržal sa: 0.
c) BERIE NA VEDOMIE
že plat hlavného kontrolóra obce upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR, za predchádzajúci kalendárny rok, v súlade s § 18c odst. 1 Zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
K bodu č. 10. a 11.
Ekonómka obce p. Michálková oboznámila prítomných s prípravou volieb do Európskeho
parlamentu a s tým spojenými úlohami obce pre zabezpečenie volieb na deň 24.5.2014 ako aj
predložila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o vylepovaní volebných plagátov
politických subjektov vo volebnej kampani.
Po oboznámení uvedeného bolo prijaté
uznesenie č. 21/2014,
ktorým Obecné zastupiteľstvo
a) BERIE NA VEDOMIE
Informácia o príprave volieb do Európskeho parlamentu a s tým spojené úlohy obce pre
zabezpečenie volieb na deň 24.5.2014
b) SCHVAĽUJE
predložený a upravený návrh VZN obce o vylepovaní plagátov politických subjektov
a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani volieb do EUROPARLAMENTU, ktoré sa
uskutočnia v máji 2014.
Za. 5, proti:0, zdržal sa: 0.

-7K bodu č. 12

Rôzne

p. Michálková oboznámila prítomných o výsledku volieb Prezidenta SR 1 kolo, ktoré sa konali
dňa 15.3.2014, kde na 1. Mieste s najväčším počtom hlasov sa umiestnil p. Robert Fico a na 2.
mieste p. Radoslav Procházka.
Ďalej informovala, že 2.kolo volieb Prezidenta SR sa budú konať dňa 29. marca 2014 – v sobotu
v Kultúrnych domoch našej obce v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
uznesenie č. 22 /2014
ktorým Obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
a) predloženú správu o výsledkoch volieb Prezidenta SR - 1. kolo, ktoré sa konali dňa
15.3.2014
b) informáciu o nadchádzajúcich voľbách Prezidenta SR – 2 kolo, ktoré sa uskutočnia
29.3.2014
K bodu č. 13

DISKUSIA

Poslanci sa postupne vyjadrovali a diskutovali k jednotlivým bodom programu, pričom diskusia
v rozsahu iných informácii a požiadaviek bola v tomto rozsahu: .
p. Ján Križan
- dožadoval sa vybudovať a zabezpečiť osvetlenie na chodníku smerom od novostavieb v ulici pri
Ihrisku v Tŕstí až k autobusovej zastávke. Jedná sa o chodník, ktorý opakovane využívajú občania
a žiaci, ktorí potrebujú prísť na autobusovú zastávku pri cintoríne.
p. Seko Ľubomír – občan
- požiadal o dobudovanie miestnej komunikácie pri novej zástavbe rodinných domov v lokalite pri
Ihrisku v Tŕstí. Uviedol, že uvedená miestna komunikácia je počas sucha veľmi prašná a počas
nepriaznivého počasia veľmi znečistená nánosom blata. Pripomenul, že rodinné domy sú v tejto
lokalite už obývané 5-7 rokov avšak miestna komunikácia tam doteraz nebola dokončená.
p. Ivan Hrkota
- požiadal o opravu verejného osvetlenia, v ulici pri rodinnom dome s. č. 120.
Ing. Jozef Kardoš – starosta obce
a) Oboznámil prítomých s plánovaným zberom šatstva a odevov na deň 31. marca a
2. apríla 2014, ktoré sa bude konať v Kultúrnych domoch v obci
b) Predložil prítomným prípis, ktorý bol ním ako starostom obce zaslaný do redakcie „MY
Stredné Považie“ na základe podnetu nášho občana, ktorým sa v redakcii sťažoval na
hromadiacu sa skládku odpadu za bývalou budovou Potravín a Pohostinstva. Jedná a o
pozemok p.č. KNE 28/102, ktorý je v majetku obce.
Zároveň je v liste konštatované, že uvedenú skládku odpadu môžu tvoriť iba občania, ktorí
tam majú bezprostredný prístup k nej a nie je možné, aby ho tam navážali iní občania, ktorí
by boli stredobodom pozornosti občanov žijúcich v tesnej blízkosti pozemku.
ďalej starosta obce
reagoval na diskusné príspevky, ktoré boli nanesené, pričom vysvetlil, že :
a/ oprava VO pri rodinnom dome s.č. 120 v Tŕstí:

-8Od apríla sa má začať s rekonštrukciou VO v Obci z finančných prostriedkov „Programu
rozvoja vidieka“, pričom v tomto projekte je plánovaná i rekonštrukcia VO smerom
k rodinnému domu s. č. 120. Z ekonomických dôvodov sa obci neoplatí objednávať
plošinu na opravu verejného osvetlenia a len 1 lampy, ale táto bude vymenená za novú
a úspornejšiu pri rekonštrukcii VO v obci.
b/ zabezpečenie osvetlenia chodníka - prechodu od štátnej cesty III. triedy smer nová IBV pri
ihrisku v Tŕstí
- Pri rekonštrukcii VO v obci sa z demontovaných vyberie ešte vhodné svietidlo a bude
doplnené do tejto lokality.
c/ dobudovanie miestnej komunikácie pri ihrisku
- Uvedená lokalita bola schválená pre výstavbu IBV Doplnkom ÚPN-Z Tŕstie v r. 1997.
Obec pre túto lokalitu:
- odkúpila pozemok pod miestnu komunikáciu,
- pripravila projektovú dokumentáciu,
- zabezpečila premostenie dvoch potôčikov,
- zabezpečila odkop a vysypanie komunikácie tak, aby občania mohli začať s výstavbou
rodinných domov,
- zároveň do tejto lokality prefinancovala predĺženie NN siete,
- a vybudovala verejné osvetlenie.
Do dnešného dňa v tejto lokalite nebola ešte zahájená výstavba troch rodinných domov, takže
uvedená komunikácia sa bude ešte rozkopávať pre inžinierske siete – prípojky vody, plynu. Sú
i horšie lokality v Tŕstí, kde občania darovali do majetku obce svoj pozemok pod miestnou
komunikáciou a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov im komunikácia nebola doteraz
opravená.
Taktiež v m.č. Dolný Lieskov máme lokalitu, ktorá bola územným plánom schválená ešte pred
r. 1990 a v r. 1997 bola ÚPN-Z Dolný Lieskov opäť zahrnutá do územného plánu obce pre účely
IBV. Občania na túto lokalitu z vlastných prostriedkov uhradili náklady na geometrický plán
miestnej komunikácie, je pripravené - vybavené stavebné povolenie, avšak do dnešného dňa sa
ani nezačalo s budovaním žiadnej siete pre uvedenú lokalitu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, teda nie je tu možné zahájiť výstavbu rod. domov.
Nakoľko rozpočet obce na r. 2014 je schválený a nebolo v ňom uvažované s dokončením
miestnych komunikácii pri ihrisku, nie je možné dokončiť požadovanú miestnu komunikáciu
v roku 2014. Možno v ďalších rokoch.
Zároveň starosta obce podotkol, že finančné prostriedky z obce sa musia rozdeľovať na IBV i
pre ostatných občanov, ktorí taktiež platia dane v obci a trpezlivo čakajú.
-

K bodu č. 15
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie pán Jozef LAMŽO 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, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Dolný Lieskov, 31.3.2014
Overovatelia zápisnice: Ján KRIŽAN v.r.
Ivan HRKOTA v.r.
Zapísala: Viera Michálková

Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce v.r.

