Z á p i s n i c a č. 3/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2016 na Obecnom úrade Dolný Lieskov
Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
Anton Biel, Ing. Jozef Kardoš, Milan Majerík, Ing. Erika Seková
Stanislav Novosad, Milan Olšovský
hlavná kontrolórka obce: Ing. Jarmila Kušnierová
pracovníci OcÚ: Eva Dzurjaníková, Viera Michálková

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 7 a 8/2016
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2015
6. Prejednanie Záverečného účtu obce za rok 2015 a Výročnej správy obce za rok 2015
7. Prejednanie výsledkov dokladovej inventarizácie majetku k 31. 12. 2015
8. Prejednanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
9. Prejednanie návrhu VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lieskov
10. Prejednanie Správy komisie na ochranu verejného záujmu..., ktorá preverila
„Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2015 – predkladá predseda komisie
11. R ô z n e
a/ informácia o prípise SPF – pracovisko Považská Bystrica k usporiadaniu pozemku parc. č. KNE 158 v k. ú. Dolný Lieskov
b/ informácia o doručenej žiadosti vo veci odpredaja časti pozemku parc. č. KNE
946 v k. ú. Tŕstie
c/ žiadosť o predloženie informácie o prípravách osláv 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru predsedom DHZ Dolný Lieskov
12. Názory občanov
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver

JEDNANIE:
K bodu č. 1 a 2:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Križan, ktorý privítal prítomných
a zároveň ich oboznámil s doplneným programom rokovania o bod 11 b/ a c/, ktorý bol v plnom
rozsahu bez ďalších doplňujúcich pripomienok a návrhov prijatý 5 členmi obecného zastupiteľstva, 1 člen – p. Olšovský sa zdržal hlasovania.
Na základe Štatútu obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní všetci
poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Ďalej starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Milan Majerík a Anton Biel
- overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Kardoš, Ing. Jarmila Kušnierová
- zapisovateľka: Eva Dzurjaníková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
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Bolo prijaté
uznesenie č. 21/2016, ktorým
a/ s c h v a ľ u j e predložený doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 1 –p. Olšovský
b/ s c h v a ľ u j e :
- návrhovú komisiu v zložení: Milan Majerík, Anton Biel
- overovateľov zápisnice:
Ing. Jozef Kardoš, Ing. Jarmila Kušnierová
- zapisovateľku zápisnice:
Eva Dzurjaníková
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 3:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 4. 2016, pričom konštatoval, že uznesenia boli
v plnom rozsahu splnené.
Bolo prijaté
uznesenie č. 22/2016, ktorým
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 27. 4. 2016.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 4:
Ekonómka obce p. Dzurjaníková informovala o vykonaných rozpočtových opatreniach č.
7/2016 zo dňa 2. 5. 2016 a č. 8/2016 dňa 14. 6. 2016. Rozpočtové opatrenia boli vykonané
na základe novej dohody uzatvorenej z ÚPSV a R Považská Bystrica o právach a povinnostiach
pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, pričom
príspevok pozostáva z prostriedkov EÚ (85 %) a prostriedkov ŠR (15 %) a z dôvodu zvýšenia
transferu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky.
Bolo prijaté

uznesenie č. 23/2016, ktorým
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2016 zo dňa 2. 5. 2016 a
č. 8/2016 zo dňa 14. 6. 2016.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5:
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kušnierová predložila prítomným poslancom Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Dolný Lieskov za rok 2015 so zameraním na východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu a podrobným prehľadom zostavenia
záverečného účtu.
Bolo prijaté
uznesenie č. 24/2016, ktorým
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 6:
Pani Dzurjaníková predložila k prejednaniu Záverečný účet obce za rok 2015 ako aj Výročnú
správu obce za rok 2015 tak, ako boli zverejnené na webstránke obce, vo vývesných skriniach
v oboch miestnych častiach obce a ako boli doručené všetkým členom OZ. Po dôkladnom oboznámení s predloženými dokumentmi prítomní poslanci Záverečný účet schválili bez výhrad a
Výročnú správu za rok 2015 vzali na vedomie.
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Bolo prijaté
uznesenie č. 25/2015, ktorým
a/ schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b/ berie na vedomie Výročnú správu obce za rok 2015.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 7:
Ekonómka obce p. Dzurjaníková predložila obecnému zastupiteľstvu k prejednaniu výsledky
dokladovej inventarizácie v roku 2015 tak, ako boli doručené všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. Po oboznámení sa s predloženým materiálom bol tento vzatý na vedomie.
Bolo prijaté

uznesenie č. 26/2016, ktorým
berie na vedomie výsledky dokladovej inventarizácie za rok 2015.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8:
Ing. Kušnierová, hlavná kontrolórka obce, predložila Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 s tým, že podľa požiadavok poslancov obecného zastupiteľstva hlavná kontrolórka
vykoná i mimoriadne kontroly.
Bolo prijaté
uznesenie č. 27/2016, ktorým
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 9:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prejednaniu a následnému schváleniu návrh
VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Dolný Lieskov. Zároveň informovala, že zo strany poslancov ani občanov neboli k zverejnenému návrhu podané žiadne pripomienky a návrhy.
Na základe týchto skutočností bol návrh tohto VZN po jeho úpravách predložený na schválenie
s tým, že následne bude VZN zverejnené vo vývesných tabuliach a na webstránke obce.
Bolo prijaté
uznesenie č. 28/2016, ktorým
schvaľuje VZN č. 6/2016 obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 10:
Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Ing. Seková informovala prítomných poslancov o preverení oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce p. Jána Križana, Ing. Jarmily Kušnierovej – hlavnej kontrolórky obce a Ing. Jozefa Kardoša – bývalého starostu obce Dolný Lieskov.
Bolo prijaté
uznesenie č. 29/2016, ktorým
berie na vedomie informáciu o podaných oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov verejných funkcionárov.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č. 11:
Rôzne:
a) Pracovníčka p. Michálková informovala o doručenom prípise zo SPF – pracovisko Považská
Bystrica k usporiadaniu pozemku KNE 158 v k. ú. Dolný Lieskov zo dňa 17. 5. 2016, týkajúci
sa žiadosti obce Dolný Lieskov o delimitáciu predmetného pozemku. Na základe tohto prípisu je obec povinná predložiť na Slovenský pozemkový fond v termíne do 31. 7. 2016 všetky podklady tak ako je uvedené v prípise, včetne územnoplánovacej informácie k pozemku.
Táto účelová komunikácia, ktorá je spojnicou medzi jednotlivými pozemkami, známa pod názvom cesta na Medziskladie.
Bolo prijaté
uznesenie č. 30/2016, ktorým
a/ schvaľuje majetko-právne usporiadanie pozemku – parc. KNE č. 158 – ostatné plochy
vo výmere 1 051 m2 v k. ú. Dolný Lieskov– lokalita Medziskladie – prevod pozemku
z majetku SR – správa SPF do majetku obce Dolný Lieskov, z dôvodu jej dlhodobého
užívania a spravovania ako prístupovej účelovej komunikácie k iným pozemkom.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b/ prijíma Čestné vyhlásenie poslancov Obecného zastupiteľstva, týkajúce sa pozemku –
- parc. KNE č. 158 – ostatné plochy v k. ú. Dolný Lieskov, ktorý je užívaný ako účelová
komunikácia, jej užívanie je dlhodobé, pred rokom 1991.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b) Pracovníčka p. Michálková informovala o doručenej žiadosti občianky z miestnej časti obce
Tŕstie vo veci odpredaja časti pozemku KNE 946 v k. ú. Tŕstie. Nakoľko poslanci mali záujem sa oboznámiť s predmetným pozemkom priamo na tvare miesta samom, táto žiadosť
bude opätovne prejednávaná na najbližšom zasadnutí OZ, kde sa rozhodne o tom, či je pozemok vhodný na predaj prípadne či s týmto pozemkom nebude iný verejný záujem.
Bolo prijaté
uznesenie č. 31/2016, ktorým
berie na vedomie žiadosť občianky o odpredaj časti pozemku KNE 946 v k. ú. Tŕstie s tým,
že poslanci OZ sa oboznámia s pozemkom priamo v teréne, pričom o žiadosti bude rozhodnuté na najbližšom zasadnutí OZ.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
c) Starosta obce vyzval poslanca Milana Majeríka, predsedu DHZ, aby informoval o prípravách
osláv 90. výročia založenia DHZ Dolný Lieskov. Pán Majerík informoval, že DHZ zvažuje
oslavy urobiť na tanečnej zábave v mesiaci september, na ktorom budú ocenení zaslúžilí členovia DHZ. K príprave osláv sa vyjadrili niektorí prítomní poslanci a navrhli, aby táto slávnosť bola spojená s hodovými oslavami v Dolnom Lieskove. Na oslave 90. výročia založenia
DHZ by mali byť okrem iného ocenení aj zaslúžilí členovia, prípadne zosnulí členovia – In memoriam.
Bolo prijaté
uznesenie č. 32/2016, ktorým
schvaľuje zakúpenie vecného daru pre jedného zaslúžilého člena DHZ
vo výške 30,-- € z rozpočtu obce.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
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Názory občanov
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní dvaja občania z Dolného Lieskova:
Mgr. Dagmar Ostradická
- stotožnila sa s myšlienkou zorganizovať oslavy 90.výročia DHZ v rámci hodových osláv v obci
- chýba organizovanie akcie uvítania detí do života, aby občania cítili, že úrad je tu pre nich
- kritizovala oneskorené kosenie tráv pri hasičskej zbrojnici, v budúcnosti je potrebné kosiť skôr,
aby sa predišlo potrebe jej následného hrabania
- navrhla, aby boli občania formou osvety upozorňovaní na nutnosť separovania odpadu
- navrhla zriadiť kompostovisko a zberný dvor v obci
- informovala sa o postupe prác, týkajúcich sa znečisteného kanála pri futbalovom ihrisku
v Dolnom Lieskove
- požadovala vyhlasovať v miestnom rozhlase dátum a hodinu zasadania obecného zastupiteľstva
K bodu č. 13:

Diskusia:

Ing. Kardoš
- reagoval na návrh zriadiť verejné kompostovisko a zberný dvor, pričom konštatoval,že ich
vybudovanie je finančne náročné, občania nemajú záujem riadne triediť odpad, nakoľko podľa
skúseností z minulých rokov, občania by tu odkladali všetok odpad bez jeho separácie, čo by
skomplikovalo následnú likvidáciu zo strany odberateľa. Je nutné, aby sa naši občania naučili
najskôr komunálny odpad triediť.
p. Majerík
- žiadal o povolenie na výjazd požiarnej ávie dňa 19. 6. 2016 z dôvodu účasti na hasičskej súťaži
v Malých Ledniciach, ktorej sa zúčastní mužské i ženské družstvo
- žiadal o súhlas na zakúpenie pohonných hmôt do motorového vozidla a požiarnickej striekačky
- p. Križan – starosta obce
- súhlasil s výjazdom požiarnej ávie na súťaž s tým, aby pred uskutočnením výjazdu predložil
k podpisu príslušné povolenie a zároveň vyzval p. Majeríka o kontrolu stavu PHM a nahlásení
potreby zakúpenia týchto hmôt.
- vyjadril sa navrhnutej akcii uvítania detí do života v obci, kde konštatoval, že mládež nemá
záujem o prípravu kultúrneho programu na verejné akcie a takúto akciu je potrebné spestriť
práve kultúrnym porgramom
- vyjadril sa k plánovanej akcii – 90. výročie založenia DHZ Dolný Lieskov s tým, že je potrebné
zabezpečiť dôstojnú oslavu tohto výročia a preto vyzval predsedu DHZ p. Milana Majeríka,
aby predložil menovitý zoznam zaslúžilých členov DHZ, ktorí by mohli byť pri týchto oslavách ocenení. Zo strany výrobu DHZ je nutné, aby oslovili firmy a podnikateľov za účelom
získania sponzorských darov na zabezpečenie dôstojného priebehu osláv. Sám prisľúbil aktívnu pomoc pri jej zabezpečovaní a realizácií.
- znečistenie kanála pozdĺž futbalového ihriska sa rieši postupne s vlastníkmi priľahlých pozemkov, od ktorých očakávame stanovisko.
K bodu č. 14:
Predseda návrhovej komisie p. Majerík predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 21 až 32/2016 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu uvedených
v tejto zápisnici.

-6K bodu č. 15:
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
pán Križan poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Ján K R I Ž A N
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Kardoš v. r.
Ing. Jarmila Kušnierová v. r.

Dolný Lieskov 17. júna 2016

Zapísala: Eva Dzurjaníková v. r.

v. r.

