Z á p i s n i c a č. 3/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. júna 2014 na Obecnom úrade Dolný Lieskov
Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
Prítomní: poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Lamžo,
Róbert Kučera
hlavný kontrolór obce: Ing. Jarmila Kušnierová
pracovníci OcÚ: Viera Michálková,
Nepritomný: poslanec p. Jozef Križan
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Predloženie záverečného účtu obce za r. 2013
5. Predloženie Výročnej správy obce za rok 2013
6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu r. 2013
7. Správa o výsledku dokladovej inventarizácie na r. 2013
8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
9. Predloženie zmeny rozpočtu obce na r. 2014
10. Oboznámenie o škodovej udalosti – krádež na Obecnom úrade (z 27.5. na 28.5.2014)
a s rozsahom vzniknutej škody
11. Prejednanie žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov,
ktorých predaj bol zverejnený na web stránke v obci a vo vývesných tabuliach
p.č. KNC 86/3 vo výmere 3 m2
žiadatelia: Ing. Dušan Kučera a manželka Jana Dolný Lieskov č. 50
12. Prejednanie návrhu o zámenu a odpredaj zvyšku obecných pozemkov v k.ú. Tŕstie
KNE 28/102 – 628 m2 – zastavaná plocha prevodu a KNE 948 – 19 m2, ost. plocha,
časť KNE 1 – zastavaná plocha
13.Prejednanie návrhu prevodu pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov a pozemkov v k.ú. Dolný
Lieskov a v k.ú. Tŕstie (miestne komunikácie) z majetku štátu do majetku obce.
14. Prejednanie prípisu Okresnej prokuratúry v Pov. Bystrici z 27.5.2014 „Upozornenie
prokurátora“
15. Predloženie zverejneného návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného zneškodňovania obsahu žúmp
16. Predloženie Dodatku č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní a uložení odpadu na skládke
odpadu zo dňa 30.12.2011 a Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze odpadu zo dňa
30.12.2011, so spoločnosťou Chudovský a.s. Pov. Bystrica, s platnosťou od 1.7.2014.
17. Predloženie návrhu „Smernice o verejnom obstarávaní...“.
18. Rôzne: Informácia o správe a financovaní káblových televízii v obci
19. Diskusia
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
JEDNANIE:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal všetkých
prítomných a oboznámil ich s upraveným programom jednania zasadnutia obecného
zastupiteľstva z dôvodu zrušenia žiadosti občanov. Upravený program jednania OZ bol
prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu schválený.
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Jarmila Kušnierová. Poslanec p. Jozef Križan bol z dôvodu práceneschopnosti ospravedlnený.
Ďalej boli prítomní: pracovníčka OcÚ: p. Michálková
K bodu č. 2
Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Ivan Hrkota, Jozef Lamžo, Róbert Kučera
overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel a Ján Križan,
p. Viera Michálková
Zapisovateľka:
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
uznesenie č. 23/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJ E
a) Program jednania zasadnutia OZ
b) návrhovú komisiu:
pp. Ivan Hrkota, Jozef Lamžo, Róbert Kučera
c) overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel, Ján Križan,
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. 24/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K bodu č. 4
Ekonómka obce p. Michálková, predložila „Záverečný účet obce za rok 2013“. Po oboznámení sa
so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 25/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Záverečný účet obce za r. 2013 a celoročné hospodárenie obce, bez výhrad.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 5
Ekonómka obce p. Michálková predložila prítomným „Výročnú správu obce za r. 2013“,
s ktorou sa poslanci podrobne oboznámili.
Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie č. 26/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Výročnú správu obce Dolný Lieskov za r. 2013
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
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Hlavná kontrolórka obce predložila správu „Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému
účtu za r. 2013“ . Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 27/2014,
ktorým sa
BERIE NA VEDOMIE
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za r. 2013.
K bodu č. 7
Ekonómka obce p. Michálková predložila správu „Správu o výsledku dokladovej inventarizácie za
r. 2013“, kde konštatovala, že inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2013 sa uskutočnila
v zmysle zákona č. 413/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a inventarizáciou
neboli zistené žiadne nedostatky.
Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 28/2014,
ktorým sa
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku dokladovej inventarizácie za r. 2013.
K bodu č. 8
Hlavná kontrolórka predložila prítomným „Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2014“. Po
oboznámení a s týmto dokumentom, bolo prijaté
uznesenie č. 29/2014,
ktorým sa
SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 9
Ekonómka obce p. Michálková predložila návrh na vykonanie zmeny rozpočtu obce, ako opatrenie
č. 5/2014, v ktorom je potrebné vykonať zmeny finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu –
týka sa to výdavkov na Euro parlamentné voľby a výdavky na matričnú činnosť, ďalej opatrenie č.
6/2014, v ktorom sú obsiahnuté nutné výdavky na opravu strechy skladu v Dolnom Lieskove,
ďalej finančná spoluúčasť na opravu verejného osvetlenia v obci, výdavky na geometrické plány
zamerania obecných stavieb a pozemkov .... Po oboznámení sa s jednotlivými nutnými výdavkami,
bolo prijaté
uznesenie č. 30/2014
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 zo dňa 23.6.2014, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu týkajúca
sa finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
B/ SCHVAĽUJE
Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 zo dňa 25.6.2014, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce
podľa prílohy.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č.10
Ing. Kardoš – starosta obce a p. Michálková – ekonómka a pokladníčka obce, oboznámili
So škodovou udalosťou – krádežou na Obecnom úrade z 27. mája na 28.5.2014 /z utorka na
stredu/ pravdepodobne v nočných hodinách. Krádežou bola spôsobená škoda na majetku obce
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obecného úradu /vylámanie zámkov/ a následne krádežou finančnej hotovosti vo výške 1.019,71
€ z pokladne obecného úradu. Poškodením majetku vznikla škoda, ktorá bude musieť byť
následne odstránená a poškodený majetok bude opravený a doplnený tak, aby mohol byť riadne
využívaný.
Ďalej konštatovali, že obec nemá zabezpečené žiadne kontrolné a bezpečnostné zariadenia
v budove obecného úradu, preto je nutné toto zabezpečiť a namontovať tak, aby sa predišlo
krádežiam v budove obecného úradu. Krádež bola oznámená na Okresné riaditeľstvo PZ SR,
Stanovisko
odbor poriadkovej polície, ktorej pracovníci sa zaoberali jej objasňovaním.
vyšetrovateľov PZ SR č.j. ČVS: ORP 536/PB-PB-2014, tvorí súčasť účtovnej dokumentácii
v obci. S objasnením krádeže sa OR PZ SR stále zaoberá.
Po podrobnom oboznámení sa s krádežou, bolo prijaté
uznesenie číslo 31/2014,
ktorým OZ
a/ BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o škodovej udalosti – krádež na Obecnom úrade z 27.5. na 28.5.2014 v rozsahu
vzniknutej škody tak, ako bolo predložené
b/ SCHVAĽUJE
zníženie pokladničnej hotovosti o 1.019,71 EUR /výška vzniknutej škody z pokladne obce /
a preúčtovanie na pohľadávku voči neznámemu páchateľovi.
c/ KONŠTATUJE, že
s výsledkom objasnenia krádeže bude obecného zastupiteľstvo ešte informované
K bodu č. 11
p. Michálková predložila prítomným na prejednanie žiadosť Ing. Dušan Kučeru a manželky Jany
Kučerovej a bytom Dolný Lieskov č. 50, o zakúpenie pozemku z majetku obce v k.ú. Dolný
Lieskov a to p.č, KNC 86/3 vo výmere 3 m2, ktorý vznikol z pôvodného pozemku p.č. KNE 140
- ostatné plochy /LV 582/, zameraním GO plánom č. 8 /2014.
Po oboznámení sa s podkladmi, bolo prijaté
uznesenie číslo 32/2014
ktorým OZ
A/ SCHVAĽUJE
1) Prevod – odpredaj pozemku v kú. Dolný Lieskov - p.č. KNC 86/3 vo výmere 3 m2 – ostatná plocha
z majetku obce Kúpnou zmluvou žiadateľovi Ing. Dušan Kučera a manželka Jana Kučerová
bytom Dolný Lieskov č. 50 v podiele 1/1 , BSM.
Pozemok bude odpredajný podľa §-u 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odst.8 písm. e)
formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
2) Cenu predávaného pozemku „dohodou“ vo výške 9,39 EUR/m2, čo je cena pozemku pričom
náklady týkajúce sa kúpnej zmluvy hradí žiadateľ
schválené 3/5- tiny všetkých poslancov, / za.5, proti:0, zdržal sa:0./

B/ KONŠTATUJE, že
Prevod majetku obce - predaj pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov,
- Žiadateľovi Ing. Dušan Kučera a manželka Jana Kučerová bytom Dolný Lieskov č. 50 takto:
- p.č. KNC 86/3 vo výmere 3 m2, ostatné plochy , je časťou pôvodnej p.č. KNE 140,
z ktorej bola utvorená novým GO plánom č. 8/2014. Jedná sa o prevod časti
pozemku z pôvodného pozemku č. KNE 140 – ostatná plocha vo výmere 4 481 m2,
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ako p.č, KNE 86/1, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti garáže a rodinného domu
žiadateľov, pozemok je zastavaný garážou ako priľahlá plocha, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou - garážou, ktorú si vlastníci majú záujem
usporiadať z hľadiska stavebného zákona. Obec nemá možnosť ani záujem uvedený
pozemok využiť pre svoje účely, preto uzn. č.17/2014 zo dňa 29.3.2014 schválila odpredaj
pozemku podľa §-u 9a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odst.8
písm. e) formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri rozhodovaní o predaji
pozemkov boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia s majetkom
obce a verejné záujmy.
K bodu č. 12
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti Biely potok a.s. Bratislava
o zámenu a odpredaj obecných pozemkov v k.ú Tŕstie: p.č. KNE 28/102, zastavaná plocha, KNE
949 vo výmere 19 m2, ostatná plocha a časť z p.č. KNC 1, čo je z hľadiska majetko-právneho
usporiadania pozemkov v blízkosti Kultúrneho domu a Hasičskej zbrojnice aj pre obec prijateľné,
nakoľko v tejto lokalite nie je majetko-právne vysporiadaná miestna komunikácia pri Kultúrnom
dome. P. Michálková predložila prítomným mapové podklady týkajúce sa pozemkov, ktoré majú
byť predmetom prevodu a po dôkladnom oboznámení sa poslancov s premetom prevodu
pozemkov a so zámer využitia pozemkov, taktiež s možnosťami a formami možného odpredaja
z majetku obce, bolo prijaté
uznesenie č. 33/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
1) BERIE NA VEDOMIE
- žiadosť spoločnosti Biely potok a.s. Bratislava a návrh obce o majetko-právne usporiadanie
pozemkov k.ú. Tŕstie, ktoré majú slúžiť verejnosti v tomto rozsahu:
a) výmena pozemku p.č. KNE 28/102 v majetku obce za p.č. KNC 2 v majetku spoločnosti
Biely potok a.s.,
b) výmena časti pozemku p.č. KNC 1 v majetku obce za časť pozemku p.č. KNC 8/1
v majetku spoločnosti Biely potok a.s.
c) odpredaj zostávajúceho obecného pozemku KNE 28/102 spoločnosti Biely potok a.s.
d) odpredaj obecného pozemku KNE 949, vo výmere 19 m2, spoločnosti Biely potok a.s.
pričom výmera zamieňaných a prevádzaných častí pozemkov bude zameraná novým
geometrickým plánom.
3) HODNOTÍ
- zámer výmeny a predaja zvyšku pozemkov p.č. KNE 28/102, KNE 949, KNC 1 takto:
Predmetom prevodu pozemkov sú obecné pozemky, ktoré sú pre obec nevyužiteľné,
nakoľko sa nachádzajú v tesnej blízkosti stavieb vo vlastníctve spoločnosti Biely potok a.s.,
ako priľahlé plochy, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria celok s pozemkami
a stavbami na nich stojacich z týchto dôvodov obec nemá možnosť uvedené pozemky
využiť pre svoje účely, preto má naliehavý záujem ich predovšetkým vymeniť za pozemky,
ktoré budú bezprostredne slúžiť obecným záujmom, teda výmenu za pozemok pod
miestnu komunikáciu a priľahlý pozemok k budove Hasičskej zbrojnice. Vzhľadom na tieto
skutočnosti je výmena a odpredaj pozemkov aj pre obec prospešná a ich prevod bude v
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa, teda s výnimkou. Pri rozhodovaní o zámene a
predaji pozemkov boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia
s majetkom obce a verejné záujmy. Jedná sa o prevod pozemkov do vlastníctva obce
Dolný Lieskov a spoločnosti Biely potok a.s., Bratislava, IČO: 36 322 962.
schválené 3/5- tiny všetkých poslancov, /za.5, proti:0, zdržal sa:0./
3) SCHVAĽUJE
A/ Prevod majetku obce – zámena a predaj pozemkov v k.ú. Tŕstie takto:
a) výmena časti pozemku p.č. KNE 28/102 v majetku obce za p.č. KNC 2 v majetku
spoločnosti Biely potok a.s.,
b) výmena časti pozemku p.č. KNC 1 v majetku obce za časť pozemku p.č. KNC 8/1
v majetku spoločnosti Biely potok a.s.,
c) odpredaj zostávajúceho obecného pozemku KNE 28/102 spoločnosti Biely potok a.s.,
d) odpredaj obecného pozemku KNE 949, vo výmere 19 m2 spoločnosti Biely potok a.s.,
pričom výmera zamieňaných a predávaných častí pozemkov bude zameraná novým Geometrickým
plánom.
Schválené0 3/5- tiny všetkých poslancov, /za.5, proti:0, zdržal sa:0
B/ Kúpnu cenu za predaj obecných pozemkov vo výške 15,00 EUR/m2.
schválené 3/5- tiny všetkých poslancov, /za.5, proti:0, zdržal sa:0./
4) ŽIADA
starostu obce,
aby bol zámer prevodu pozemkov v k.ú. Tŕstie zverejnený na web stránke obce a vo vývesných
tabuliach v obci:
a) výmena časti pozemku p.č. KNE 28/102 vo výmere cca 200 m2 v majetku obce za p.č.
KNC 2 v majetku spoločnosti Biely potok a.s.,
b) výmena časti pozemku p.č. KNC 1 vo výmere cca 5m2, v majetku obce za časť
pozemku p.č. KNC 8/1 v majetku spoločnosti Biely potok a.s.,
c) odpredaj zostávajúceho obecného pozemku KNE 28/102 vo výmere cca 400 m2
v majetku obce,
d) odpredaj pozemku KNE 949, vo výmere 19 m2, v majetku obce
Zámena pozemkov a odpredaj zvyšku pozemkov bude v prospech spoločnosti Biely potok a.s.
Bratislava, IČO: 36 322 962
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
5) KONŠTATUJE, že
s prevodom uvedených pozemkov sa bude obecné zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom zasadnutí
OZ po zverejnení zámeru zámeny a predaja pozemkov na web stránke obce a vo vývesných
tabuliach obce po uplynutí najmenej 15 dňovej lehoty pred samotným schválením prevodu
majetku obecným zastupiteľstvom.
K bodu č. 13
Starosta obce predložil prítomným návrh a požiadavku obce na prevod pozemkov v k.ú. Dolný
Lieskov a k.ú. Tŕstie z majetku štátu do majetku obce. Jedná sa o pozemky pod miestnymi
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v k.ú. Dolný Lieskov, p.č. :
KNC 157/4, zastavané plochy vo výmere 329 m2,
KNC 224/3, zastavané plochy o výmere 197 m2,
KNE 3/4, orná pôda, vo výmere 489 m2
KNE 3/5, orná pôda vo výmere 539 m2,
zapísané na LV č. 657 v podiele 1/1 SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava
v k.ú. Tŕstie
p.č. KNE 72/23, ostatné plochy o výmere 438 m2,
zapísané na LV č. 430 vo vlastníctve SR - Slovenský pozemkový fond Bratislava
a tieto pozemky neslúžia ako stavby cesty II. a III. triedy
Po oboznámení a s návrhom a cieľom majetko-právne usporiadať pozemky pod miestnymi
komunikáciami v obci, bolo prijaté
uznesenie č. 34 /2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Majetko-právne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v obci od vlastníka
pozemkov SR – správa Slovenský pozemkový fond na Obec Dolný Lieskov v tomto rozsahu:
v k.ú. Dolný Lieskov, p.č. :
KNC 157/4, zastavané plochy vo výmere 329 m2,
KNC 224/3, zastavané plochy o výmere 197 m2,
KNE 3/4, orná pôda, vo výmere 489 m2
KNE 3/5, orná pôda vo výmere 539 m2,
zapísané na LV č. 657 v podiele 1/1, vo vlastníctve SR, správa Slovenský pozemkový fond
Bratislava
v k.ú. Tŕstie
p.č. KNE 72/23, ostatné plochy o výmere 438 m2,
zapísané na LV č. 430 v podiele 1/1. vo vlastníctve SR, správa Slovenský pozemkový fond
Bratislava
schválené 3/5- tiny všetkých poslancov, /za.5, proti:0, zdržal sa:0./
K bodu č. 14 a č. 15
p. Michálková -. ekonómka obce predložila prítomným prípis Okresnej prokuratúry v Pov Bystrica
z 27.5.2014 – Upozornenie prokurátora, ktorým prokurátorka navrhuje bezodkladne vydať
všeobecno-záväzné nariadenie obce podľa § 36 odst. 7 písm. c/ zák. č. 442/2002 Z.z.
a informovať okresného prokurátora o prijatých opatreniach obce, vyplývajúce z povinnosti
zákona č. 442/2002 Z.z. v p.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákonov.... v oblasti náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a oblasť zneškodňovania obsahu žúmp. Všetky oblasti uvedené v splnomocnení
zákona je potrebné upraviť podľa miestnych podmienok. V náväznosti na toto upozornenie bol
spracovaný Návrh VZN obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
zneškodňovaní obsahu žúmp, ktoré bolo zverejnené od 9.6.2014 k pripomienkovaniu. Vzhľadom
nato, že neboli vznesené žiadne nové návrhy ani pripomienky, tento návrh VZN sa upravil
a dopracoval, tak, aby bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákonov a následne bol
predložený poslancom na prehodnotenie a schválenie.
Po oboznámení sa s právami a povinnosťami na úseku náhradného zásobovania vodou
a náhradného zneškodňovania obsahu žúmp, bolo prijaté

-8uznesenie č. 35/2014
ktorým
1/ BERIE NA VEDOMIE
prípis Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici – „Upozornenie prokurátora“ zo dňa 27.5.2014
pod č. Pd 88/14/3006-4, v ktorom okresný prokurátor upozorňuje a navrhuje splniť povinnosti
vyplývajúce z § 36 odst. 7 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z.z. v p.z.
2/ SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Dolný Lieskov.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 16
Starosta obce predložil prítomným na prehodnotenie Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní
a uložení odpadu na skládke odpadu zo dňa 30.12.2011 a Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze
odpadu zo dňa 30.12.2011, so spoločnosťou Chudovský a.s. Pov. Bystrica, s platnosťou od
1.7.2014. Poslanci sa podrobne oboznámili s pôvodnými zmluvami, ich Dodatkami č. 1
a konštatovali, že pre obec je uzatvorenie uvedených Dodatkov č. 2 prínosom, nakoľko ide
o zníženie pôvodnej ceny poplatkov, pričom tieto dodatky budú s platnosťou od 1.7.2014 do
30.6.2018. Na základe uvedených podkladov, bolo prijaté
uznesenie č. 36/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
1/ Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní a uložení odpadu na skládke odpadu zo dňa
30.12.2011 so spoločnosťou Chudovský a.s., Pov. Bystrica, s platnosťou od 1.7.2014 do 30.6.2018
2/ Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze odpadu zo dňa 30.12.2011, so spoločnosťou Chudovský, a.s.,
Pov. Bystrica, s platnosťou od 1.7.2014 do 30.6.2018
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 17
p. Michálková – ekonómka obce predložila návrh „Smernice o verejnom obstarávaní, ktorou sa
upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese
verejného obstarávania. Jedná sa o záväznú smernicu pre konania v oblasti verejného obstarávania
a to pre verejné obstarávanie obecného úradu, materskej školy a školskej jedálne. Povinnosť
aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na
zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov a to uplatnenia povinností
v plnom rozsahu. Táto smernica upravuje jednotný postup verejného obstarávania pri zadávaní
zákaziek.
Po podrobnom oboznámení poslancov s touto smernicou, bolo prijaté
uznesenie č. 37/2014
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
„Smernicu o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri
nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 18 R ô z n e
Káblová televízia v Tŕstí /ďalej len KTR/ :
Starosta obce informoval prítomných o pretrvávajúcich problémoch s káblovou televíziou v Tŕstí,
hlavne v oblasti financovania jej opráv a údržby, preto navrhuje poslancom zvolať verejnú

-9schôdzu občanov, aby im bol vysvetlený spôsob a rozsah spravovania KTR, potrebu zvoliť
zodpovedného občana za správu KTR. Na takomto zhromaždení občanov bude možnosť
prehodnotiť a prediskutovať túto problematiku a následne sa prijmú opatrenia na riešenie
ďalšieho zotrvania KTR v obci.
Káblová televízia v Dolnom Lieskove
- starosta vyzval poslancov, aby prehodnotili stav a správu káblovej televízie v Dolnom
Lieskove, hlavne čo sa týka zosilňovačov umiestnených v jednotlivých rodinných domoch
Po oboznámení sa so stavom káblových televízii v jednotlivých miestnych častiach obce, bolo
prijaté
uznesenie číslo 38/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
1) SCHVAĽUJE
zvolať verejné zhromaždenie občanov – verejnú občiansku schôdzu v m.č. Tŕstie, za účelom
prehodnotenia správy, údržby a zotrvania káblovej televízie v obci
Termín: mesiac júl 2014
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
2) ŽIADA
poslancov obecného zastupiteľstva za miestnu časť Tŕstie, aby určili presný termín konania
verejného zhromaždenia a následne, aby prostredníctvom opakovaných oznamov v miestnom
rozhlase pozvali všetkých občanov, ktorí sú napojení na rozvody káblovej televízie v Tŕstí, na
stretnutie vo veci je správy, údržby a zotrvania.
/za.5, proti:0, zdržal sa:0/
K bodu č. 19
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
- požiadal o zabezpečenie náteru všetkých autobusových zastávok, ktoré boli vybudované v
predchádzajúcich rokoch, nakoľko pôvodný náter vplyvom počasia je už popraskaný a bez
náteru sa zastávky znehodnocujú, odporučil zastávky natrieť UV náterom, /BORI/
- požadoval vyzvať správcu toku rieky Pružinka – vlastníka rieky, aby vykonal čistenie rieky,
nakoľko tento je veľmi zarastený krovím a drobnými náletovými porastami, ktoré bránia
riadnemu prietoku vody a hrozí, že z dôvodu znečistenia rieky, bude odtok vody aj
zastavený a pri dlhotrvajúcich dažďoch môžu nastať aj záplavy (jedná sa o tok smerom
k občanovi Tabačárovi)
- žiadal, aby príjem z predaja obecných pozemkov v k.ú. Tŕstie, bol investovaný na aktivity
v m.č. Tŕstie,
p. Ivan Hrkota
- informoval, že za miestnym kultúrnym domom v Tŕstí na nachádza elektro odpad, ktorý je
potrebné odviesť na riadenú skládku,
- podporil potrebu a nutnosť zvolať občiansku schôdzu, za účelom prehodnotenia správy,
údržby a financovania KTR.

-10p. Ing. Kardoš – starosta obce
- sa vyjadril a k správe, údržbe a financovaniu opráv káblovej televízie v Tŕstí, že je nutné zvolať
poslancami za m.č. Tŕstie verejné zhromaždenie občanov ktorí užívajú KTR, určiť zodpovedného
za jej prevádzku, odpojiť rodinné domy ktoré nevyužívajú KTR /majú namontované satelity/
a taktiež odpojiť občanov, ktorí užívajú KTR a neplnia si povinnosti.
- k problematike elektro odpadu v Tŕstí / monitor, televízor za kultúrnym domom/ uviedol, že
zber elektro odpadu bol uskutočnený v plánovanom termíne, ktorý bol vyhlásený v obecnom
rozhlase. Tento odpad bol vyhodený občanmi po termíne zvozu, takže musíme počkať na ďalší
zber podľa harmonogramu, ktorý bude opäť vyhlásený v obecnom rozhlase. Zároveň je potrebné
upozorniť občanov miestnym rozhlasom, že firma, ktorá zberá elektro odpad neodoberie elektro
odpad rozobratý a ani opätovne nebude zberať odpad po termíne zvozu kvôli neprispôsobivým
občanom.
- prisľúbil, že finančné prostriedky z predaja pozemkov v k.ú. Tŕstí, budú preinvestované do
aktivít v Tŕstí,
- ďalej informoval prítomných o postupoch prác pri realizácii investičných prác v obci na
úseku:
- rekonštrukcia verejného osvetlenia a výstavba verejných priestranstiev v m.č. Dolný Lieskov
a m.č. Tŕstie,
- postup prác spojených s odizolovaním budovy Kultúrneho domu v Tŕstí – osekanie muriva,
- prístavba sály Kultúrneho domu v Dolnom Lieskove /výsledky výberového konania/,
- problematika na úseku rozšírenia miestneho cintorína v Tŕstí, je už na dobrej ceste, keďže
návrh zámeny pozemkov s obcou Dolný Lieskov, je zverejnený na web stránke Štátnych
lesov SR Banská Bystrica.
K bodu č. 20
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie pán Ivan Hrkota a jednotlivé
uznesenia č. 23 až 38, sú súčasťou príslušných bodov rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 21
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
Ing. Kardoš, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Dolný Lieskov, 25.6.2014
Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce v.r.
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