Z á p i s n i c a č. 3/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. júna 2013 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
Prítomní poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Križan, Jozef Lamžo
Ospravedlnený poslanec OZ: Dušan Dzurjaník
Pracovníci OcÚ: Eva Dzurjaníková
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 zo dňa 27. 4. 2013
4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012 a prejednanie Výročnej správy
Obce za rok 2012
5. Návrh zmeny rozpočtu
6. Prejednanie zverejneného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o odpadoch
7. Výberové konanie na funkciu „hlavný kontrolór obce“
8. Informácia o plánovanom rozšírení cintorína v m. č. Tŕstie formou zámeny pozemkov p. č. KNC 565/2 – lesný pozemok a následne ďalšieho pozemku vo vlastníctve
obce za pozemok p. č. KNC 564/2 – ostatná plocha vo vlastníctve Lesov SR
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Kardoš, 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 OZ.
Ďalej bola prítomná pracovníčka obce: Eva Dzurjaníková
Bolo prijaté
uznesenie č. 22/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e 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: Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Križan
- overovatelia zápisnice: Anton Biel, Jozef Lamžo
- zapisovateľka: Eva Dzurjaníková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 23/2013, ktorým
schvaľuje
- návrhová komisia v zložení: Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Križan
- overovatelia zápisnice:
Anton Biel, Jozef Lamžo
Eva Dzurjaníková
- zapisovateľka zápisnice:
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
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K bodu č. 3:
Starosta obce Ing. Kardoš vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 4. 2013, pričom konštatoval, že uznesenia boli
v plnom rozsahu splnené.
Bolo prijaté
uznesenie č. 24/2013, ktorým
berie na vedomie kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 27. 4. 2013.
K bodu č. 4:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila prítomným členom OZ k schváleniu
Záverečný účet obce za rok 2012 a Výročnú správu obce za rok 2012. Poslanci miestneho
zastupiteľstva sa podrobne oboznámili s celoročným hospodárením obce – súvaha, výkaz
ziskov a strát, poznámky a taktiež s plnením rozpočtu za uvedené obdobie. Zároveň sa dôkladne
oboznámili s vypracovanou Výročnou správou obce za rok 2012. Po oboznámení a prejednaní
predložených dokladov prítomní poslanci schválili Záverečný účet obce bez pripomienok a Výročnú správu vzali na vedomie.
Bolo prijaté
uznesenie č. 25/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e Záverečný účet obce za rok 2012 bez pripomienok.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 5:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila poslancom Obecného zastupiteľstva obce
návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2013. Po podrobnom oboznámení bol
predložený návrh k zmene rozpočtu jednohlasne schválený bez pripomienok.
Bolo prijaté
uznesenie č. 26/2013, ktorým sa
s c h v a ľ u j e zmena rozpočtu obce.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 6:
Starosta obce Ing. Kardoš predložil k prejednaniu a schváleniu Všeobecne záväzného nariadenia obce o odpadoch /ďalej len VZN/, ktoré bolo zverejnené vo vývesných tabuliach v oboch
miestnych častiach obce a na webovej stránke obce. Poslanci miestneho zastupiteľstva sa oboznámili s predloženým VZN o odpadoch a toto jednohlasne schválili.
Bolo prijaté
uznesenie č. 27/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce o odpadoch.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 7:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková, ako predsedníčka komisie posudzujúcej náležitosti a súčasti písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Dolný Lieskov, informovala o výsledku pracovného rokovania, za účelom vykonania správnej a vecnej kontroly
doručených podkladov k výberovému konaniu na uvedenú funkciu. V termíne do 9. 5. 2013 boli
doručené dve prihlášky včetne príloh od uchádzačov: Ing. Juraj Kočiško a Ing. Jarmila Kušnierová. Po podrobnom a dôslednom posúdení doručených písomných prihlášok bolo konštatované,
že:
- Ing. Kušnierová predložila všetky požadované doklady. Menovaná spĺňa požadované vzdelanie
a má dlhoročnú prax v oblasti ekonomiky a samosprávy.
- Ing. Kočiško predložil všetky potrebné doklady, avšak nespĺňa požadované vzdelanie, nakoľko
má ukončenú Vysokú školu technickú, odbor strojárska technológia. Menovaný zároveň nemá
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praktické skúsenosti z oblasti ekonomiky a samosprávy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti
prihláška Ing. Kočiška bola vylúčená.
Ing. Kušnierová bola prizvaná, aby sa zúčastnila voľby hlavného kontrolóra na dnešnom zasadnutí OZ. Menovaná sa teda osobne predstavila poslancom miestneho zastupiteľstva, ktorí ju
zvolili za hlavnú kontrolórku obce od 1. 8. 2013.
Pracovníčka p. Dzurjaníková zároveň informovala o potrebe určenia platu hlavného kontrolóra
podľa § 11 ods. 4/ písm. j/ zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Spôsob výpočtu a výšky platu kontrolóra obce sa určuje v zmysle ustanovenia § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu určeného zákonom podľa
počtu obyvateľov obce Dolný Lieskov. Priemerná mzda v národnom hospodárstve SR za kalendárny rok 2012 je 805,-- €. Pre našu obec s počtom obyvateľov od 500 – 1000 – je určený koeficient 1,28. Úväzok hlavného kontrolóra je 0,08 hod./týždeň t.j. 3 hodiny/týždeň.
Na základe vyššie uvedeného je plat hlavného kontrolóra Obce Dolný Lieskov podľa citovaného
zákona 83,-- €/mesiac /805,-- € x 1,28 = 1030,402 € x 0,08 úväzok = 82,43 € = 83,-- €/.
Prítomní poslanci predložený návrh na určenie úväzku a platu schválili bez pripomienok.
Boli prijaté
uznesenie č. 28/2013, ktorým
berie na vedomie predloženú Zápisnicu z pracovného rokovania zo dňa 12. 6. 2013,
týkajúceho sa posúdenia náležitostí a súčastí písomných prihlášok kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolný Lieskov
uznesenie č. 29/2013, ktorým
v o l í v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Ing. Jarmilu Kušnierovú do funkcie hlavnej kontrolórky
Obce Dolný Lieskov od 1. 8. 2013 na obdobie 6 rokov s pracovným úväzkom 0,08
t. j. 3 hod./týždeň
uznesenie č. 30/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavnej kontrolórky Obce Dolný Lieskov vo výške 83,-- €.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
uznesenie č. 31/2013, ktorým
berie na vedomie, že plat hlavného kontrolóra Obce Dolný Lieskov upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.
K bodu č. 8:
Starosta obce Ing. Kardoš informoval o plánovanom rozšírení cintorína v miestnej časti obce
Tŕstie, a to formou zámeny pozemkov s Lesmi SR, š. p., a to tak, že dôjde k zámene parcely č.
KNC 565/2 – lesný pozemok a následne ďalší pozemok, ktoré sú vo vlastníctve obce za parcelu č. KNC 564/2 – ostatná plocha, ktorá je vo vlastníctve Štátnych lesov SR. Po podrobnom
oboznámení sa so zámenou pozemkov všetci prítomní poslanci schválili túto zámenu za účelom
rozšírenia cintorína v Tŕstí.
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Bolo prijaté
uznesenie č. 32/2013, ktorým
s ch v a ľ u j e zámenu pozemkov p. č. KNC 565/2 – lesný pozemok a následne ďalšieho
lesného pozemku vo vlastníctve obce zameraného geometrickým plánom za pozemok p. č.
KNC 564/2 – ostatná plocha vo vlastníctve Lesov SR z dôvodu rozšírenia cintorína
v miestnej časti obce Tŕstie v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a Smernice
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2422/2012-720.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 9:
Diskusia:
- Jozef Križan – požadoval pokračovať v investičnej akcii – prístavba sály kultúrneho domu
v Dolnom Lieskove s tým, že bude maximálne nápomocný pri realizácií
tejto stavby – sponzorsky zabezpečí výkopové práce.
- Ján Križan – poukázal, že je viac potrebné zabezpečiť opravu kultúrneho domu v miestnej
časti obce Tŕstie, kde opadáva murivo, predovšetkým v časti kancelárie tejto
budovy. Požadoval odstrániť drevený obklad zo stien v kultúrnom dome. Zároveň
informoval o poškodzovaní interiérového vybavenia KD mládežou, ktorá má
neobmedzený prístup do KD.
Zároveň poukázal na potrebu zabezpečenia kuchynky KD Tŕstie kuchynským
servisom /taniere, príbory, poháre, šálky a pod./.
- Jozef Lamžo – požadoval zabezpečiť pokosenie obce.
- Ing. Kardoš – reagoval na vznesené diskusné príspevky:
- nemá námietky voči začatiu prístavby KD v Dolnom Lieskove, nakoľko by sa využila i časť
kvádrov PORFIX, ktoré má obec, avšak poukázal na nedostatok finančných prostriedkov
na dobudovanie tejto akcie. Zároveň konštatoval, že vypracovaná pôvodná projektová dokumentácia už nespĺňa všetky podmienky súčasnej legislatívy a upravených STN z dôvodu
vstupu SR do EÚ. Uvedenú projektovú dokumentáciu je potrebné prepracovať na nové legislatívne požiadavky a až následne pristúpiť k vybaveniu stavebného povolenia a realizácii
stavby. Upozornil, že je potrebné, v prípade schválenia prístavby KD, opätovne upraviť a
preschváliť už predloženú zmenu rozpočtu obce.
- nesúhlasí s odstránením dreveného obkladu v KD Tŕstie. Je to starý KD, ktorý bol postavený
v rokoch 1950 – 1960, obdobne ako v Dolnom Lieskove. V roku 1994-98 bol čiastočne zrekonštruovaný, pristavená časť knižnice, skladu, WC a kuchyne, opravená fasáda. Opadávanie
omietok je spôsobené zlou izoláciou nosných múrov v časti od vstupu do KD a jestvujúcej
kancelárie, a toto spôsobuje vzlínajúca vlhkosť zo základov do múrov a zároveň odúvanie
obkladu z tatranského profilu. V tejto časti KD je potrebné steny podrezať a odizolovať,
prípadne navŕtať diery do muriva a následne naliať špeciálnu emulziu, ktorá by zabránila
vzlínaniu vlhkosti do múrov. Až po vykonaní týchto činností bude možné pristúpiť k oprave
opadajúcich omietok.
Čo sa týka poškodzovania interiéru a vybavenia KD v Tŕstí starosta apeloval na poslancov
za miestnu časť Tŕstie, aby zamedzili voľného prístupu predovšetkým mládeže do KD, pretože
takmer polovica mládežníkov z Tŕstia má kľúče z týchto priestorov, pričom nemajú hmotnú
zodpovednosť za interiérové vybavenie KD.
Zakúpenie kuchynského servisu /riad, poháre, šálky atď./ je závislé od finančných prostriedkov a schválenia obecným zastupiteľstvom.
- kosenie obce zabezpečoval jeden pracovník z ÚPSVaR, s ktorým však bola dohoda zrušená z dôvodu porušovania pracovnej disciplíny. Kosenie bude v najbližších dňoch zabezpečené študentmi z jednotlivých miestnych časti, s ktorými však musia byť uzatvorené dohody.
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Po ukončení diskusie boli prijaté :
uznesenie č. 33/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e prístavbu sály KD Dolný Lieskov s použitým prostriedkov rezervného
fondu podľa finančnej situácie obce s následnou úpravou schváleného rozpočtového
opatrenia pod uznesením č. 26/2013.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
uznesenie č. 34/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e opravu KD v miestnej časti obce Tŕstie s následnou úpravou schváleného
rozpočtového opatrenia pod uznesením č. 26/213.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
uznesenie č. 35/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e nákup servisu do kuchynky KD miestnej časti Tŕstie s následnou úpravou
schváleného rozpočtového opatrenia pod uznesením č. 26/2013.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 10:
Predseda návrhovej komisie p. Hrkota predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 22 až 35 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednaných bodov programu uvedených v tejto
zápisnici.
K bodu č. 11:
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
Ing. Kardoš poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

Overovatelia zápisnice: Anton BIEL
Jozef LAMŽO

Dolný Lieskov 28. júna 2013

Zapísala: Eva Dzurjaníková

