Z á p i s n i c a č. 2/2016
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2016 na Obecnom úrade Dolný Lieskov
Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
pp. Ing. Erika Seková, Milan Majerík, Stanislav Novosad,
Anton Biel, Milan Olšovský
Hl. kontrolórka: p. Ing. Kušnierová Jarmila
pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková
4. občania
Neprítomní – ospravedlnení: : Ing. Jozef Kardoš
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu
5. Zmena rozpočtu obce
6. Návrh na zrušenie VZN č. 4/2014 o spôsobe a podmienkach prijímania detí do
Materskej školy z dôvodu legislatívnych zmien na úseku školstva
7. Prehodnotenie platu starostu obce a platu hlavnej kontrolórky obce v náväznosti na
nové legislatívne zmeny a informáciu Štatistického úradu SR
8. Rôzne
a) Prejednanie majetko-právneho vysporiadania pozemku p.č.158 (pozemok v
majetku SR- správa SPF/ pod komunikáciou v k.ú. Dolný Lieskov, v lokalite
Medziskladie.
b) Informácia o výsledku vykonanej kontroly Okresným úradom
– odbor
starostlivosti o životné prostredie v Pov. Bystrici, týkajúcej sa obhliadky
znečistenia toku odpadovými vodami smerom pri ihrisku a novej výstavbe v k .ú.
Dolný Lieskov a ďalšom postupe odstraňovania nedostatkov.
9. Názory občanov
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
JEDNA NIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Križan, ktorý privítal
prítomných a zároveň ich oboznámil s programom jednania zastupiteľstva, pričom navrhol
zrušiť z pôvodného programu z bodu 8 - Rôzne bod c/ nakoľko nie sú všetky podklady
k tomuto bodu programu. Predložený Program jednania bol poslancami 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. 11/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslanco

-2K bodu č. 2:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.2.2016, pričom konštatoval, že uzneseniami
z predchádzajúceho OZ neboli ukladané žiadne úlohy, ani povinnosti.
Bolo prijaté
obecné zastupiteľstvo

uznesenie č. 12/2016, ktorým

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lieskov zo dňa 24. februára 2016.
Za: 5 poslancov, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Ing. Erika Seková, Stanislav Novosad
- overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Kušnierová, Anton Biel
- zapisovateľka: Viera Michálková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
obecné zastupiteľstvo

uznesenie č. 13/2016, ktorým

schvaľuje
- návrhová komisia: Ing. Erika Seková, Stanislav Novosad
- overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Kušnierová, Anton Biel
- zapisovateľka: Viera Michálková
Za: 5 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
- Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kušnierová predložila Informáciu o vykonaných zmenách
rozpočtu – opatrenie č. 4 a opatrenie č. 5, ktoré bolo potrebné zrealizovať od posledného
zasadnutia OZ.
Po predložení tejto správy, bolo prijaté
uznesenie č. 14/2016, ktorým
berie na vedomie
Informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu obce – opatrenie č. 4 a opatrenie č. 5.
Za: 5 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Ďalej hlavná kontrolórka predložila prítomným Návrh na zmenu rozpočtu, ktorý sa týka
predovšetkým poskytnutej dotácie pre Dobrovoľné hasičské zbory, presun finančných
prostriedkov na deratizáciu objektov v majetku obce ........ Po oboznámení sa s predloženou
informáciou bolo prijaté
uznesenie č.15/2015,
ktorým obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu rozpočtu tak ako bola predložená.
Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0

-3K bodu č. 6:
Pracovníčka obce p. Michálková, predložila prítomným Návrh na zrušenie VZN č. 4/2014
o spôsobe a podmienkach prijímania detí do Materskej školy z dôvodu legislatívnych zmien
na úseku školstva. Uvedené VZN je v rozpore so súčasne platnými právnymi predpismi na
úseku školstva – hlavne v oblasti podmienok prijímania detí do Materskej školy.
Po podrobnom oboznámení s dôvodom návrhu za rušenie VZN, bolo prijaté
uznesenie č. 16/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2014, schválené uzn. č. 45/2014 zo dňa 6.8.2014
o spôsobe a podmienkach prijímania detí do Materskej školy z dôvodu legislatívnych zmien
na úseku školstva, nakoľko toto VZN je už v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Za: 4, zdržal sa:1 – Milan Majerík, proti: 0
K bodu č. 7
Prehodnotenie platu starostu obce:
p. Michálková oboznámila prítomných, že vzhľadom na zmenu legislatívy - zmena zákona č.
253/1994 Z.z. v platnom znení a Oznámenie Štatistického úradu SR o výške priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2015, je potrebné prerokovať plat
starostu obce a hlavnej kontrolórky obce.
Obecné zastupiteľstvo v Obci Dolný Lieskov na základe zákona č. 253/1994 Z.. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov prijalo
uznesenie č. 17/2016, ktorým
1. konštatuje, že
na základe uznesenia č. 29/2015 zo dňa 8.4.2015 bol plat starostu doposiaľ stanovený
rozhodnutím obecného zastupiteľstva podľa § 4 odst. 2 citovaného zákona so zvýšením o
45 %, pričom – na základe § 3 odst. 1 cit. zákona – starostovi od 1. januára príslušného
kalendárneho roka patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyhlásenej štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.
Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
2. s ch v a ľ u j e
plat starostu obce v súlade s § 4 odst. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2016 zvýšený
o 45 %.
Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0
3. u r č u j e
plat starostu obce Dolný Lieskov s účinnosťou od 1.1.2016 podľa § 3 odst. 1 zákona
o právnom postavení a platových pomeroch starostov a vyčíslenej priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v NH SR, na základe údajov Štatistického úradu SR, a od 1.4.2016 zvýšený
o 45 % podľa § 4 odst. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov
s následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky
Za: 5, zdržal sa: 0, proti: 0

-4Prehodnotenie platu hlavnej kontrolórky obce
Ďalej oboznámila, podľa § 11 odst. 4) písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určovať plat
hlavného kontrolóra obce, rozsah výkonu funkcie a schvaľovať mu odmenu.
Obecné zastupiteľstvo určilo pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce Dolný Lieskov
v rozsahu 3 hod. týždenne. Plat hlavného kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca národného hospodárstva SR vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok/ rok 2015, ktorý je vo výške 883,00 EUR /zverejnené
8.3.2016/ a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je 1,28 (/§ 18c) odst. 1, odsek b
skupina od 501 do 1000 obyv.) . Obecné zastupiteľstvo prerokovalo zákonné podmienky
určenia platu Hlavného kontrolóra obce od 1.4.2016 a prijalo
uznesenie č. 18/2016, ktorým
určuje
mesačný plat Hlavnej kontrolórky obce od 1.1.2016 vo výške 90,41 €, zvýšený od 1.4.2016
o 30 % t.j. o 27,12 € čo činí v celkovej výške 118,00 €, v súlade s § 18c odst.1 a 5 zákona
č. 369/1990 Zb. v p.z. , ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca NH SR (883,- €)
a koeficientu podľa počtu obyvateľov v obci /1,28/ , zvýšený o 30 % v náväznosti na jej
pracovný úväzok.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8 a/
Rôzne
a) Majetko-právne usporiadanie pozemku z majetku SR do správy SR – SPF
v k.ú. Dolný Lieskov
Pracovníčka obce p. Michálková, informovala prítomných, že naša obec má záujem majetkoprávne usporiadať pozemok v k.ú. Dolný Lieskov, p.č. KNE 158 – ostatné plochy vo výmere
1051 m2, vedený v majetku SR – správa SPF. Jedná sa o účelovú komunikáciu. Uvedený
pozemok by v budúcnosti slúžil ako prístupová komunikácia k budúcim stavebným
pozemkom na ktoré sa spracováva Doplnok ÚP zóna Dolný Lieskov. Predmetný pozemok sa
dlhé roky využíval ako poľná cesta – prístupová komunikácia k okolitým pozemkom.
Poslanci, ale aj prítomní občania žiadali, aby obec požiadala SPF ako správcu pozemkov vo
vlastníctve Slovenskej republiky o prevod aj ďalších pozemkov v lokalite Medziskladie, ktoré
tiež sú evidované ako ostatná plocha a tvoria prístupovú komunikáciu pozemkom – poľná
cesta.
Po oboznámení sa s účelom a cieľmi majetko-právneho usporiadania pozemku, bolo prijaté
uznesenie č. 19/2016,
ktorým obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
majetkovo-právne vysporiadanie pozemku – parcely KNE č. 158 – ostatné plochy vo výmere
1051 m2 - v k.ú. Dolný Lieskov pod účelovou komunikáciou – lokalita Medziskladie z
majetku SR – správa SPF do majetku obce Dolný Lieskov, z dôvodu jej dlhodobého užívania
a spravovania ako účelovej - prístupovej komunikácie k iným pozemkom.
za. 4, proti: 0, zdržal sa: 1- Ing. Seková Erika
žiada
starostu obce, aby osobitným listom a jednaním požiadal evidovaného správcu poľných
ciest v lokalite Medziskladie – Slovenský pozemkový fond o delimitáciu pozemkov v k.ú.
Dolný Lieskov, evidovaných ako p.č. KNE 159/11 a KNC 159/11 do majetku obce.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0

-5K bodu č. 8b/
Informácia o výsledku vykonanej kontroly Okresným úradom – odbor starostlivosti o životné
prostredie v Pov. Bystrici, týkajúcej sa obhliadky znečistenia toku odpadovými vodami
smerom pri ihrisku a novej výstavbe v k .ú. Dolný Lieskov a ďalšom postupe odstraňovania
nedostatkov.
- o výsledku kontroly na úseku životného prostredia informoval starosta obce, ktorý
konštatoval, že kontrola bola vykonaná z Okresného úradu – odbor starostlivosti o životné
prostredie v Pov. Bystrici, na podnet naších poslancov, ktorí žiadali zjednať nápravu
týkajúcu sa vypúšťania odpadových vôd do rygolu - smer ihrisko. Odpadové vody už
dlhé roky znečisťujú ovzdušie a celkovo životné prostredie obyvateľov v tejto časti obce.
Kontrola na úseku životného prostredia bola vykonaná dňa 7.4.2016 pracovníkmi
starostlivosti o životné prostredie a za prítomnosti pracovníkov nášho úradu.
Kontrolou boli zistené závažné nedostatky na úseku ŽP s tým, že:
- je predpoklad, že priľahlé nehnuteľnosti nie sú odkanalizované do vodotesných žúmp,
ale odpadové vody sú vypúšťané do vodného toku priamo, prípadne sú žumpy zle
utesnené a teda sú v zlom technickom stave,
vlastníci pozemkov a stavieb susediacich v bezprostrednej blízkosti zrealizovali
nelegálne prístupy na pozemky – premostenia, ktoré križujú vodný tok, čím porušili
zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení – stavebný zákon.
Na základe vykonanej kontroly na úseku životného prostredia, Okresný úrad v Pov.
Bystrici
určil opatrenia, ktorými má obec preveriť:
spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd z rodinných domov a vykonaním
stavebného dohľadu zistí nevyhovujúci stavebný stav jednotlivých žúmp (netesnosť,
obtok a p.) a nariadi nevyhnutné úpravy podľa § 87 stavebného zákona. Stavby musia
byť postavené tak, aby neohrozovali hygienu a zdravie obyvateľov a nemala
nepriaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia v dôsledku nesprávneho vypúšťania
odpadovej vody – a v tomto prípade stavby žúmp pri rodinných domoch ako aj stavby
nelegálneho premostenia, majú negatívny vplyv na životné prostredie.
- obec má preveriť dodržiavanie VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp občanmi,
- obec začne podľa § 88 a stavebného zákona konanie vo veci dodatočného povolenia
stavieb nelegálnych prístupov na pozemky – premostenia, ktoré križujú vodný tok.
Ďalej starosta konštatoval, že za účelom splnenia „opatrení“ uložených Okresným úradom
odbor ŽP, je povinnosťou obce v tejto veci konať a informovať občanov, preto navrhol
stretnutie s občanmi, ktorých sa týka otázka vypúšťania odpadových vôd do rygola ako aj
otázka nelegálneho premostenia pozemkov. Stretnutie s občanmi sa uskutoční dňa 15. mája
2016 t.j. v nedeľu o 16,00 hod. V Kultúrnom dome v Dolnom Lieskove.
Po oboznámení poslancov s prípisom Okresného úradu odbor starostlivosti o životné
prostredie v Pov. Bystrici, bolo prijaté
uznesenie č. 20/2016,
ktorým obecné zastupiteľstvom
a/ berie na vedomie
Informáciu o vykonanej kontrole Okresného úradu odbor starostlivosti o životné
prostredie v Pov. Bystrici, na úseku životného prostredia - vypúšťanie splaškových
odpadových vôd a znečisťovanie ovzdušia v k.ú. Dolný Lieskov /kontrola 7.4.2016/
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
b/ doporučuje
zabezpečiť stretnutie s občanmi za účelom realizácie navrhnutých opatrení a postupného
zjednania nápravy na úseku životného prostredia v obci.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0

-6c/ navrhuje
termín stretnutia s občanmi na 15. 5.2016 t.j. v nedeľu o 16.00 hod. v Kultúrnom dome
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
d/ ž i a d a
1. poslancov obecného zastupiteľstva, aby oslovili a požiadali o účasť na stretnutí
všetkých občanov, ktorých sa týka problematika znečisťovania ovzdušia odpadovými
vodami ako aj porušovania stavebného zákona.
2. starostu obce,
aby prostredníctvom miestneho rozhlasu a oznamom vo vývesnej tabuli obce
oboznámil občanov s konaním tohto stretnutia, na ktorom bude hlavným bodom
programu otázka ochrany životného prostredia /vypúšťanie splaškových odpadových
vôd/ v obci a dodržiavanie zákonných predpisov – dodatočné povolenie stavieb
nelegálnych prístupov na pozemky - premostenia.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 11

Názory

občanov:

p. Milan Majerík st.
- požadoval, aby obec požiadala správcu pozemkov – Slovenský pozemkový fond o prevod
ďalších dvoch pozemkov - delimitáciou. Jedná sa o pozemky – poľné cesty v lokalite
Drieňová, kde vlastníci pozemkov požiadali o spracovanie Dodatku ÚP – zóna Dolný Lieskov
pre novú IBV.
p. Jozef Cymrich
- taktiež žiadal, aby obec požiadala Slovenský pozemkový fond o delimitáciu pozemkov –
poľných ciest do majetku obce, za účelom vytvorenia prístupov k budúcim stavebným
pozemkom v lokalite Drieňová.
K bodu č. 12

Diskusia:

p. Michálková – ekonómka obce
- oboznámila prítomných s prípisom Okresného úradu , odbor pozemkový a lesný, ktorý sa
týka „odstraňovania zaburinenej poľnohospodárskej a ostatnej pôdy v obci“ a s tým spojené
povinnosti vlastníkov pozemkov, nakoľko vlastník pôdy je povinný si svoj pozemok kosiť
a tak odstraňovať burinu minimálne 2x ročne. V prípise je okrem iného uvedené, že
v prípade zistenia porušenia zákona, budú udelené vlastníkom zaburinenej pôdy finančné
sankcie. Uvedený prípis a jeho podrobnosti je zverejnený na vývesných tabuliach v obci.
poslanec – Milan Majerík ml.
- informoval ako člen DHZ, že z požiarneho hľadiska bol vydaný prísny zákaz
vypaľovania tráv jak na poľnohospodárskych pozemkoch, tak aj v zastavanom území
obcí, nakoľko hrozia požiare.
Starosta – Ján Križan
upozornil poslancov, že sa blíži sviatok „Deň matiek“ a je potrebné sa na
zabezpečení tejto akcii v obci aktívne podieľať a byť nápomocní pri celkovej
organizácii a zabezpečení programu na túto slávnosť. Program v časti obce Tŕstie
zabezpečuje p. Anželina Olšovská a Simona Križanová. V Dolnom Lieskove okrem
vedenia Materskej

-

-

-7školy, nikto neprejavil záujem byť nápomocní pri zabezpečení kultúrneho programu
na tento deň. Ak má niektorý občan záujem byť nápomocní pri organizovaní
kultúrneho programu, radi privítame jeho pomoc a podnet. Oslava dňa matiek bude
v obci v nedeľu popoludní, dňa 8.5.2016.
Zároveň požiadal p. Milana Majeríka – poslanca a predsedu DHZ, že nakoľko je
potrebné zabezpečiť opravu strechy na budove DHZ, je potrebné dohodnúť si termín
obhliadky poškodenej strechy, aby mohol dokúpiť stavebný materiál na jej opravu.
Žiadal ho, aby mu telefonicky oznámil deň a hodinu obhliadky, najneskôr však
v priebehu max. dvoch týždňov, nakoľko táto obhliadka sa plánuje už od
februárového zasadnutia OZ.
Ďalej požiadal poslancov, prípadne občanov, priateľov a známych o spoluprácu
a sponzorskú pomoc pri zabezpečení piesku do detského pieskoviska, ktoré sa v týchto
dňoch ukončuje a bude umiestnené v areáli verejného priestranstva – parku pri
detskom ihrisku. Jedná sa cca o 2- 2,5 q čistého piesku.

p. Stanislav Novosad
- informoval, že je ochotný sponzorsky prispieť na naplnenie pieskoviska, pričom požiadal
starostu, aby piesok zakúpil a doklad o zaplatení predložil jemu za účelom preplatenia –
sponzorský dar.
p. Milan Olšovský
- informoval sa o postupe v majetko-právnom usporiadaní miestneho cintorína v Tŕstí,
týkajúce sa výmeny pozemkov za účelom rozšírenia cintorína.
p. Ján Križan – starosta
- vyjadril sa k podnetu p. Olšovského a oboznámil prítomných, že výmena pozemkov medzi
SR – správca Štátne lesy a našou obcou za účelom rozšírenia miestneho cintorína v Tŕstí,
bude v krátkej dobe ukončená a je predpoklad, že v najbližších mesiacoch nám už bude
doručená Zámenná zmluva na podpis. Osobné stretnutie so zástupcami Štátnych lesov na
pozemkoch, ktoré sú predmetom zámeny, bolo v mesiaci marec 2016 spojené s obhliadkou
pozemkov.
K bodu č. 13:
Predseda návrhovej komisie p. Ing. Erika Seková predložila návrh na uznesenia, ktoré
boli prijaté pod čís. 11/2016 až 20/2016 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.
Anton Biel v.r.
Dolný Lieskov, 27.4.2016
Zapísala: Viera Michálková v.r.

