Z á p i s n i c a č. 2/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. januára 2015 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
Anton Biel, Ing. Jozef Kardoš, Stanislav Novosad, Milan Olšovský,
Ing. Erika Seková
hlavná kontrolórka obce: Ing. Jarmila Kušnierová
pracovníci OcÚ: Eva Dzurjaníková, Viera Michálková
Neprítomný: poslanec OZ: Milan Majerík
Program: 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, ich predsedov a členov
5. Predloženie volebného programu starostu obce na roky 2015 - 2018
6. Rôzne:
a) Prejednanie návrhu na schválenie používania súkromného osobného
motorového vozidla starostu obce na služobné účely
b) Návrh na schválenie pokladničnej hotovosti pokladne obecného úradu
c) Návrh na schválenie právomoci starostu obce k vykonávaniu rozpočtových
opatrení
d) Návrh na schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015
e) Návrh na schválenie Krízového štátu obce
f) Návrh člena Rady školy pri Materskej škole Dolný Lieskov
g) Prejednanie zabezpečenia stravovania starostu obce
7. Názory občanov
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce pán Ján 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. Neprítomný poslanec p. Milan Majerík bol z dôvodu práceneschopnosti ospravedlnený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 10/2015, ktorým
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 2:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Milan Olšovský, Anton Biel, Stanislav Novosad
- overovatelia zápisnice: Ing. Erika Seková, Ing. Jozef Kardoš
- zapisovateľka: Eva Dzurjaníková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
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uznesenie č. 11/2015, ktorým
schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení: Milan Olšovský, Anton Biel, Stanislav Novosad
- overovatelia zápisnice:
Ing. Erika Seková, Ing. Jozef Kardoš
- zapisovateľka zápisnice:
Eva Dzurjaníková
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
Bolo prijaté

K bodu č. 3:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 2. 1. 2015, pričom konštatoval, že uznesenia boli
v plnom rozsahu splnené.
Bolo prijaté
uznesenie č. 12/2015, ktorým
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 2. 1. 2015.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 4:
Starosta obce vyzval členov OZ k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva a následne
k voľbe predsedov a členov komisií. Pracovníčka obce p. Michálková informovala, že zo zákona
musí byť zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov s tým, že v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých
funkcionárov vysvetlenie. Po dôkladnom oboznámení sa možnosťou uzatvorenia komisií
prítomní poslanci zriadili dve komisie:
- komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku
7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: predseda - Ing. Erika Seková, členovia - Ing. Jozef Kardoš, Milan
Olšovský
- komisia pre kultúru, šport, školstvo a prácu s mládežou v zložení: predseda – Milan Majerík,
členovia – Stanislav Novosad, Anželina Olšovská, Mgr. Dagmar Ostradická
Bolo prijaté
uznesenie č. 13/2015 , ktorým
a) z r i a ď u j e komisie pri OZ:
- komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorá prijíma oznámenia v rozsahu článku 7
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
- komisiu pre kultúru, šport, školstvo a prácu s mládežou
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
b) v o l í zloženie komisií takto:
- komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: Ing. Erika Seková
členovia: Ing. Jozef Kardoš, p. Milan Olšovský
- komisia pre kultúru, šport, školstvo a prácu s mládežou – predseda: Milan Majerík
členovia: Stanislav Novosad, Anželina Olšovská, Mgr. Dagmar Ostradická
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 5:
Starosta obce p. Križan predložil prítomným členom svoj volebný program na volebné obdobie rokov 2015 – 2018. Zároveň podotkol, že splnenie tohto programu je závislé predovšetkým od výšky finančných prostriedkov. Volebný program starostu obce je prílohou tejto zápisnice.
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uznesenie č. 14/2015, ktorým
berie na vedomie
volebný program starostu obce na volebné obdobie 2015 – 2018,
ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6:
Rôzne:
a) Starosta obce informoval, že k zabezpečovaniu jednotlivých úloh a potrieb obce používa
súkromné motorové vozidlo. Po dôkladnom oboznámení sa s danou problematiku prítomní
poslanci jednohlasne schválili používanie súkromného motorového vozidla starostu obce
na služobné účely s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť.
Bolo prijaté
uznesenie č. 15/2015, ktorým
schvaľuje
používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely v súlade
s platným zákonom o cestovných náhradách s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b) Pokladníčka obce p. Michálková informovala členov OZ o potrebe schválenia pokladničnej
hotovosti s tým, že obec má v súčasnosti schválený denný pokladničný limit 1 200,-- €.
Zároveň vysvetlila dôvod určenia a následného schválenia pokladničného limitu, ktorý doporučila ponechať v súčasnej výške t. j. 1 200,-- €.
Bolo prijaté
uznesenie č. 16/2015, ktorým
schvaľuje
denný pokladničný limit vo výške 1 200,-- €.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
c) Starosta obce informoval, že podľa novely č. 334/2007 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. § 11
ods. 4, písm. b/ môže starosta obce robiť úpravy v rozpočte na základe schválenia obecným
zastupiteľstvom pričom navrhol právomoc do výšky 3 000,-- € v rámci jedného rozpočtového
opatrenia s tým, že nedôjde k celkovej zmene výšky schváleného rozpočtu v príjmoch ani vo výdavkoch.
Bolo prijaté
uznesenie č. 17/2015, ktorým
schvaľuje
právomoc starostu obce vykonávať úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením
do výšky 3 000,-- € v jednom rozpočtovom opatrení za podmienky nezmenenia celkovej
výšky schváleného rozpočtu.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
d) Starosta obce predložil návrh termínovníka zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015
takto: 8. 4., 24.6., 23.9. a 9. 12. 2015. Zasadnutia sa budú konať v zasadačke obecného úradu
o 16.00 hod. Zároveň informoval, že v prípade potreby môže byť zvolané aj mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Bolo prijaté
uznesenie č. 18/2015, ktorým
schvaľuje
termínovník zasadnutí OZ takto: 8. 4., 24.6., 23.9. a 9.12.2015 t. j. v stredu
o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Dolný Lieskov.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
e) Starosta obce informoval, že je potrebné zriadiť Krízový štáb obce. Po oboznámení sa s prejednávanou otázkou obecné zastupiteľstvo zriadilo Krízový štáb obce, ktorého členmi budú
všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Bolo prijaté
uznesenie č. 19/2015, ktorým
a) z r i a ď u j e Krízový štáb obce Dolný Lieskov
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b) v o l í členov Krízového štábu takto:
- predseda – Ján Križan
- členovia – Anton Biel, Ing. Jozef Kardoš, Stanislav Novosad, Milan Olšovský,
Ing. Erika Seková.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
f) Pracovníčka obce p. Michálková predložila požiadavku na schválenie člena Rady školy
pri MŠ Dolný Lieskov s tým, že doposiaľ túto funkciu zastával poslanec Anton Biel. Prítomní
poslanci súhlasili, aby naďalej členom Rady školy pri MŠ zostal poslanec Anton Biel.
Bolo prijaté
uznesenie č. 20/2015, ktorým
volí
poslanca Anton Biela za člena Rady školy pri MŠ Dolný Lieskov.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
g) Starosta predložil návrh na zabezpečenie jeho stravovania formou stravných poukážok. Po oboznámení sa s otázkou stravovania pracovníkov obecného úradu, prítomní poslanci schválili
zabezpečenie stravovania starostu obce na úrovni ostatných pracovníkov obce.
Bolo prijaté
uznesenie č. 21/2015, ktorým
schvaľuje
spôsob a formu stravovania starostu obce na úrovni ostatných pracovníkov obce
v súlade so Zákonníkom práce.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu 7:
- Mgr. Ostradická - zaujímala sa o výšku finančných prostriedkov, ktoré sú rozpočtované
na kultúrne akcie v obci
- informovala, že ako členka komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie a prácu
s mládežou predloží návrh na uskutočnenie kultúrnych akcií v obci
- žiadala, aby zápisnice z OZ boli písané podrobnejšie a zrozumiteľnejšie
- p. Hrkota - na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia, s ktorou sa podrobne oboznámil, žiadal vysvetlenie, prečo nebol na tomto zasadnutí predložený volebný
program starostu
- žiadal vysvetlenie, prečo bol plat starostu navýšený o 30 %, keďže starosta
do funkcie ešte len nastúpil, či k zvýšeniu nemalo dôjsť až po určitej dobe tak, ako
je to v iných organizáciach či firmách.
- vyjadril názor, že je pre neho nepochopiteľné, prečo bola rozsiahla diskusia
k preplateniu nevyčerpanej dovolenky predchádzajúceho starostu obce, na ktorú
má právny nárok
- prečo bola veľká kritika webovej stránky obce, či sa bude robiť nová stránka,
kto ju bude robiť a kto sa bude o ňu starať a či za túto prácu bude vyplácaná
finančná odmena
- požadoval vykonať drenáž na miestnej komunikácii z lokality Hôrka s vpustom
do miestneho potoka, nakoľko v čase silných dažďov je celá cesta zaliata a voda
vteká do dvorov rodinných domov
p. Kvasnicová – vyjadrila svoj názor, že lavičky v budovanom detskom ihrisku v Tŕstí sú
nevhodne osadené a naviac v ich blízkosti sú odpadové koše, z ktorých
osy či včely môžu v letnom období ohrozovať rodičov i deti. Na vznesenú
pripomienku reagoval poslanec Ing. Kardoš, bývalý starosta obce tak, že
osadenie lavičiek vrátane umiestnenia odpadových košov bolo naprojektované odborníkom – projektantom, akcia je financovaná z prostriedkov EÚ
aj štátneho rozpočtu, preto nemôžu byť vykonávané žiadne zmeny ani úpravy
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oproti vypracovanému projektu. V prípade zmeny by obec musela vrátiť
celú výšku poskytnutých finančných prostriedkov.
K bodu č. 8 D I S K U S I A
p. Novosad
- reagoval na príspevok p. Hrkotu, kde zdôraznil, že plat bol navýšený z dôvodu, aby sa mohol v plnom rozsahu venovať funkcií starostu obce, zabezpečovať jednotlivé úlohy a nebol
odkázaný privyrábať si stolárskou činnosťou, aby zabezpečil svoju rodinu
starosta obce – Ján Križan
- reagoval na pripomienky p. Hrkotu – volebný program predložil na dnešnom zasadnutí OZ
- schválenie výšky platu starostu je vo výlučnej kompetencií obecného zastupiteľstva, ktoré
rozhodlo o jeho výške bez vplyvu starostu obce a zároveň zdôraznil, že nemá o nič menšie
povinnosti ako predchádzajúci starosta
- webstránku bude viesť Ing. Kardoš, s ktorým sa starosta osobne stretne,
- informoval, že navštívil spoločnosť EUROFORMES a. s. Žilina, kde sa zaujímal o získanie
finančných prostriedkov z „operačných programov“ na rekonštrukciu a modernizáciu materskej
školy, investície do zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, investície do miestnej infraštruktúry a úpravu verejných priestranstiev, športovísk a nevyužívaných objektov
v obci
- informoval o zámere prijať z ÚPSV a R absolventku školy na absolventskú prax, ktorá by bola
nápomocná pri administratívnych prácach. Podmienkou je, že prax musí trvať minimálne 1,5
roka, pričom rok je absolventka platená z ÚPSV a R a polroka ju musí platiť obec s tým, že
výška odmeny za túto prax je 166,-- € mesačne
- ďalej informoval, že na stretnutí starostov obcí PBRZMO s primátorom Považskej Bystrice
bola prejednávaná otázka odpredaja cenných papierov Považskej vodárenskej spoločnosti,
mestu Považská Bystriaca, ktorých vlastníkmi sú obce
- informoval, že p. Valášková požadovala vyčistenie kanála vedľa futbalového ihriska.
K riešeniu tejto problematiky vyčistením uvedeného kanála sa pripojil aj poslanec p. Novosad. Ing. Kardoš však informoval, že predmetný kanál je vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a obec nemôže vynakladať finančné prostriedky na údržbu cudzieho majetku.
Viera Michálková
- reagovala na pripomienku p. Ostradickej, ktorá žiadala, aby zápisnice z OZ boli písané podrobnejšie a zrozumiteľnejšie. Zdôraznila je, že naše zápisnice sú písané v porovnaní so zápisnicami v iných obciach veľmi podrobne a prehľadne. Skutočnosťou je, že zápisnice môže
písať každý poslanec a pracovníci obecného úradu nemajú ani povinnosť sa na zasadnutí
obecného zastupiteľstva zúčastňovať.
Ing. Seková
- žiadala vysvetlenie, prečo nie sú dokončené práce na oprave a údržbe v kultúrnom dome
v Tŕstí, hoci faktúra za tieto práce už bola uhradená.
Na túto pripomienku reagoval Ing. Kardoš, bývalý starosta, že faktúra bola uhradená, nakoľko
dodávateľ p. Hrkota vykonal i práce naviac mimo rozpočtu a zmluvy ako stropný sadrokartón,
kompletná elektroinštalácia, špalety, zásuvky, ističe... a dodávateľ sa zaviazal práce dokončiť
v súlade s uzatvorenou zmluvou.
Na pripomienku p. Sekovej reagoval aj prítomný p. Hrkota, že skutočne vykonal práce naviac,
je si vedomý, že všetky práce nie sú ukončené, ale zaviazal sa, že tieto dokončí najneskôr
do termínu konania referenda.
- ďalej sa informovala, že prečo občania z Tŕstia nedostali v minulom roku požadované
informácie týkajúce sa prehľadu daní za časť obce Tŕstie. Pracovníčka obce p. Dzurjaníková
opakovane informovala, že dane a poplatky sa evidujú súhrnne za celú obec a vyčíslenie
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pričom túto skutočnosť nerozlíši ani variabilný symbol rozhodnutia.
p. Novosad
- požadoval osadenie lámp verejného osvetlenia pri IBV v Dolnom Lieskove
- vyjadril nespokojnosť s prácou firmy, ktorá zabezpečuje vybudovanie detského ihriska pri
pošte v Dolnom Lieskove, práce sú zabezpečované veľmi pomaly
Ing. Kardoš,
- reagoval na pripomienku p. Novosada s tým, že v predzáhradkách vlastníci rodinných domov
IBV zasypali káble pre verejné osvetlenie, ktoré je však nutné uvoľniť a umožniť osadenie stĺpov. Lampy pre toto verejné osvetlenie má obec zakúpené už niekoľko rokov. Je potrebné, aby
sa vlastníci rodinných domov IBV dohodli a svojpomocne osadili stĺpy na tých miestach, kde
majú byť umiestnené
Ján Križan
- reagoval na pripomienku p. Novosada o pomalom a zdĺhavom budovaní verejného priestranstva v Dolnom Lieskove s tým, že dnes sa stretol so zástupcom dodávateľa, ktorý chce už
akciu odovzdať. Nakoľko však nie sú práce ukončené tak, ako je to uvedené v zmluve,
nesúhlasil s odovzdaním a prevzatím stavby. Termín odovzdania akcie v zmysle zmluvy je
marec 2015.
K bodu č. 9:
Predseda návrhovej komisie p. Olšovský predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 10 až 21/2015 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednaných bodov programu uvedených
v tejto zápisnici.
K bodu č. 10:
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
p. Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ján K R I Ž A N v. r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Erika Seková v. r.
Ing. Jozef Kardoš v. r.

Dolný Lieskov 15. januára 2015

Zapísala: Eva Dzurjaníková v.r.

