Z á p i s n i c a č. 3/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. júna 2012 na Obecnom úrade

Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš.
poslanci OZ: pp. .Anton Biel, Jozef Križan, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,
Ján Križan,
Pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, p. Eva Dzurjaníková

Ospravedlnený: p. Dušan Dzurjanik
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Predloženie záverečného účtu obce za r. 2011
5. Zmena rozpočtu obce k 30.6.2012
6. Prejednanie ÚPN-T Dolný Lieskov, Doplnok a zmena č. 1
7. Prejednanie návrhu VZN obe o záväzných častiach schváleného ÚPN-Z Dolný Lieskov,
Doplnok a zmena č. 1
8. Rôzne:
a/ Informácia o výsledkoch inventarizácie
b/ Informácia o zabezpečení akcii Deň matiek a Deň detí v obci
c/ Informácia o predpokladanom zrušení káblovej televízie /KTR/ v obci
9/ Diskusia
10/ Záver
J E D N A NI E
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal prítomných
poslancov a oboznámil ich s programom jednania zasadnutia zastupiteľstva.
Rokovania OZ sa zúčastnili 5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov.
Ospravedlnený: 1 poslanec /p. Dušan Dzurjanik/
Na základe Štatútu Obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že bola prítomná
nadpolovičná väčšina z počtu poslancov t.j. 5 prítomných z celkového počtu 6 poslancov.
Ďalej boli prítomní: pracovníčky OcÚ p. Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Bolo prijaté
Uznesenie č. 18/2012, ktorým sa
SCHVAĽUJE
Upravený a doplnený program jednania zasadnutia OZ
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Starosta obce pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhol:
návrhová komisia:
pp. Križan Jozef, Anton Biel, Jozef Lamžo
overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan a Ivan Hrkota
p. Michálková Viera
Zapisovateľka:
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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Uznesenie č. 19/2012, ktorým sa
SCHVAĽUJE
návrhová komisia:
pp. Križan Jozef, Anton Biel, Jozef Lamžo
overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan a Ivan Hrkota
Zapisovateľka:
p. Michálková Viera
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.
K bodu č. 4
Ekonómka obce p. Dzurjaníková predložila prítomným Záverečný účet obce za rok 2011,
s ktorým sa poslanci postupne oboznámili a po jeho prehodnotení, tento schválili prijatím
Uznesenia č. 20/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
Záverečný účet obce za rok 2011 bez výhrad.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ďalej ekonómka obce p. Dzurjaníková predložila prítomným návrh Zmeny rozpočtu obce
k 30.6.2012, v ktorom oblo potrebné upraviť niektoré položky:
Po oboznámení sa s potrebnými zmenami a ich doplnení,
bolo prijaté
Uznesenie č. 21/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
Zmenu rozpočtu obce k 30.6.2012 tak, ako bola predložená a doplnená.
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Starosta obce oboznámil prítomných s pripraveným zámerom rozšírenia Územného plánu
/ÚPN/ -zóny Dolný Lieskov, Doplnok a zmena č.1, ktorý rozširuje zastavané
územie o lokalitu pre IBV a lokalitu podnikateľskú – vstup k podnikateľským objektom.
Po oboznámení sa s navrhovanými zmenami a doplnkami, bolo prijaté
Uznesenie č. 22/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
Územný plán zóny /ÚPN/ Dolný Lieskov, Doplnok a zmena č. 1
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Starosta obce predložil prítomným zverejnený Návrh Všeobecno-záväzného nariadenia obce
o záväzných častiach Územného /ÚPN/ zóny Dolný Lieskov, Doplnok a zmena č.1, ktorý
rozširuje zastavané územie o lokalitu pre IBV a lokalitu podnikateľskú – vstup k podnikateľským
objektom.
Po oboznámení so zverejneným návrhom VZN bolo prijaté
Uznesenie č. 23/2012, ktorým OZ
SCHVAĽUJE
Všeobecno-záväzné nariadenie obce o záväzných častiach schváleného ÚPN-Zóna Dolný
Lieskov – Doplnok a zmena č. 1
za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0

-3K bodu č. 8
Rôzne
a) informácia o výsledkoch inventarizácie majetku obce k 31.12.2011
- p. Dzurjaníková informovala prítomných o výsledkoch inventarizácie majetku obce
k 31.12.2011 s tým, že k vyradeniu došlo iba toho majetku obce, ktorý bol navrhnutý
inventarizačnými komisiami.
Po oboznámení sa s výsledkami inventarizácie bolo prijaté
Uznesenie č. 24/2012, ktorým OZ
BERIE NA VEDOMIE
Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2011
b) Informácia o zabezpečení akcii Deň matiek a Deň detí v obci
. starosta obce informoval prítomných o zrealizovanej akcii Deň matiek sa Deň detí v obci,
pričom:
- Deň matiek sa konal 13. mája 2012 – v nedeľu v oboch miestnych častiach obce
v Kultúrnych domoch za účasti matiek z obce, pričom ako kultúrny program bol program
detí MŠ, ZŠ a mládeže. Táto akcia mala zdarný priebeh a mamičky vyjadrili vďačnosť
a uznanie.
- Deň detí sa konal dňa 3. júna 2012 v nedeľu na miestnych ihriskách. Tohto podujatia sa
zúčastnilo veľa detí mladších aj starších, ktoré sa zapojili do rôznych súťaží a hier. Na túto
akciu prispeli sponzorsky i podnikatelia na území našej obce: EKOBAL s.r.o. Belavý Ján,
Agroslužby-Križan, Zaťko, p. Čepelová, DESAL, KUCO s.r.o., Biely potok a.s., za čo
patrí všetkým sponzorom veľká vďaka.
Po oboznámení sa s konaním dňa matiek a detí bolo prijaté
Uznesenie č. 25/2012, ktorým OZ
BERIE NA VEDOMIE
Informácia o zabezpečení akcii Deň matiek – 13.5.2012 a Deň detí – 3.6.2012 v obci
c/ Informácia o predpokladanom zrušení káblovej televízie /KTR/ v obci
- Starosta obce informoval poslancov o pravdepodobnom zrušení káblovej televízie v obci,
nakoľko poplatky za nájom elektrických stĺpov na ktorých je káblová televízia uchytená
zvyšujú SEZ a.s. o viac ako 100 % (ročný poplatok za nájom stĺpov už činí viac ako
500,00 EUR) a taktiež sa opakovane zvyšujú všetky poplatky spojené s KTR.
- vzhľadom na uvedené prudké zvyšovanie poplatkov spojených s nájmom stĺpov pre
káblovú televíziu ale aj ostatných poplatkov, doporučujem, aby občania postupne
zvažovali možnosť zakúpenia vlastného satelitného prijímača, ktorý bude umožňovať širší
výber jednotlivých programov a jednorázová investícia do inštalácie satelitného prijímača
bude v krátkej dobe vrátená, pričom spokojnosť občanov bude lepšia ako pri vysielaní
prostredníctvom KTR, kde sa opakovane hromadia poruchy a rastú náklady na správu
a údržbu KTR.
- Z dôvodu uvedených skutočností budeme upozorňovať občanov, že postupne príde
pravdepodobne k zrušeniu prípojok na KTR z dôvodu jej vysokých prevádzkových
nákladov, ale hlavne z dôvodu nepodpísania zmluvy o nájme podperných bodov s SSE a.s.,
ktorá nám káblovú televíziu odstráni z elektrických stĺpov a nové rozvody KTR by boli
vysoko nákladné a neekonomické.
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Uznesenie č. 26/2012, ktorým OZ
A/ DOPORUČUJE,
Z dôvodu prudkého nárastu cien prevádzkovania káblovej televízie, aby si občania v celej obci
Dolný Lieskov postupne dali nainštalovať do svojich domácností satelitný televízny prijímač.
Na základe uvedených skutočností
B/ SCHVAĽUJE
zrušenie káblového televízneho rozvodu v celej obci
z dôvodu prudkého nárastu cien KTR za podmienky, že vedenie Stredoslovenskej energetiky a.s.
naďalej odmietne podpísať pôvodnú cenu nájmu elektrických stĺpov, po ktorých je ťahaný káblový
televízny rozvod.
za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 9/
D ISKUSIA
p. Viera Michálková
Budova Dobrovoľného hasičského zboru – Hasičská zbrojnica
- informovala, že občania opakovane nanášajú pripomienky na zanedbanú budovu DHZ
v Dolnom Lieskove , kde sú viac rokov neumývané okná, neporiadok po okolí, je potrebné
vykonať nátery oplotenia, oprava komína a podobne. Skutočnosťou je, že členovia DHZ v Dolnom
Lieskove už viac rokov sa nezapojili do žiadnych brigádnických prác týkajúcich sa údržby
a renovácie budovy Požiarnej zbrojnice, hoci túto spravujú. Je nutné, aby jednotliví dobrovoľníci
hasičského zboru svojou prácou prispeli k údržbe, čistote a ochrane budovy, ktorú majú v správe.
- zároveň informovala, že ak bude Dobrovoľný hasičský zbor realizovať tanečnú zábavu v obci,
bude povinný písomne informovať o výške zisku z tejto akcie, ktorý bude využitý výlučne na
činnosť a práce spojené s dobrovoľným hasičským zborom.
Podľa písomného oznámenia DHZ Dolný Lieskov bol zisk z májovej tanečnej produkcie z
19.5.2012 vo výške 76,50 EUR, čo je veľmi nízky priznaný zisk.
p. Ján Križan
Kontrola hydrantov
- požadoval, aby sa z dôvodu bezpečnosti celej obce zabezpečila v spolupráci so správcom
Vodárni a kanalizácii a jednotlivých Dobrovoľných hasičských družstiev kontrola funkčnosti
hydrantov v celej obci. /Dolný Lieskov aj Tŕstie/
Budova DHZ Tŕstie
- informoval, že na porovnanie s dobrovoľnými hasičmi v Dolnom Lieskove je treba pochváliť
dobrovoľných hasičov v Tŕstí, ktorí si opakovane svojpomocne modernizujú a udržujú hasičskú
budovu a to tým, že vykonávajú v nej postupne nátery, zabezpečili nové plastové okná včetne ich
osadenia a to všetko svojpomocne a zo zisku z tanečných zábav a brigád.
- ďalej požadoval zabezpečiť opravu oplotenia miestneho cintorína v Trstí a následne aj jeho náter.
p. Ivan Hrkota
- požadoval, aby sa do Kultúrneho domu v Tŕstí zakúpilo nové CD rádio k miestnemu rozhlasu,
nakoľko rozhlasová ústredňa na doterajší nosič- magnetofónové pásky je nepostačujúca
a opakovane poruchová.
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- upozornil na šíriaci sa vandalizmus v obci, preto je potrebné všímať si čo robí mládež,
upozorňovať ju na chyby a nedostatky a v prípade, že nenastane náprava, toto nahlásiť na tunajší
úrad, za účelom zjednania nápravy.
- taktiež upozornil na odtrhnuté spätné zrkadlo v obci, ktoré vodičom zabezpečovalo prehľad
v križovatke a to je tiež dôsledok vandalizmu našej mládeže.
- požadoval z dôvodu využitia priestorov kultúrneho domu v Dolnom Lieskove, hlavne na účely
karu a oslavy životných jubileí, zakúpiť aspoň základný servis na stolovanie.
(starosta obce informoval, že tento základný servis na uvedené akcie: kar, rodinné oslavy
v Kultúrnom dome, je už zakúpený a je k dispozícii občanom na zapožičanie)/
- taktiež požadoval pri pošte zabezpečiť a osadiť dopravnú tabulu „Daj prednosť v jazde“, za
účelom lepšej bezpečnosti vodičov motorových vozidiel, ale aj detí a starších občanov,
- žiadal starostu, aby prijal väčší počet verejno-prospešných pracovníkov z Úradu práce na za
účelom výkonu práce verejných služieb, najmä kosenie tráv v obci
Starosta obce
odpovedal na aktuálnu diskusnú pripomienku poslanca p. Jozefa Križana týkajúcu sa prijatia
ďalších pracovníkov na verejné služby v obci, pričom oboznámil prítomných, že:
- na menších obecných službách v obci teraz pracujú 4 ženy a 1 muž,
- v našej obci je súčasne evidovaných 35 nezamestnaných, z toho 15-ti občania sú v hmotnej
núdzi, ktorí poberajú príspevok a dávky v hmotnej núdzi. Z týchto 15-tich nezamestnaných
občanov žiaden nový nemá záujem ísť pracovať na menšie obecné služby, hoci ich práca
pozostáva z odpracovania na verejných službách dva dni v týždni, za čo dostanú ďalší
finančný príspevok.
- zo strany nezamestnaných občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, nie je záujem pracovať,
oslovení nezamestnaní odmietajú pracovať!
- do rozhlasovej ústredne Kultúrneho domu v Tŕstí bude zakúpený CD prehrávač, na základe
vykonanej zmeny v rozpočte obce.
- na opravu a náter oplotenia v Tŕstí budú v zmene rozpočtu obce vyčlenené finančné
prostriedky za účelom nákupu potrebného materiálu.

K bodu č. 10

Záver

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

Overovatelia zápisnice: Ján Križan v.r.
Ivan Hrkota v.r.
Zapísala: Viera Michálková v.r.
Dolný Lieskov, 29. júna 2012

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

