Z á p i s n i c a č. 4/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. septembra 2012 na Obecnom úrade

Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš.
poslanci OZ: pp. Anton Biel, Jozef Križan, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,
Ján Križan, Dušan Dzurjanik
Pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková,
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh zmeny rozpočtu obce
5 Predloženie žiadosti riaditeľky Materskej školy o navýšenie počtu detí v Materskej škole
Dolný Lieskov pre šk. rok 2012/2013
6. Prerokovanie zastavovacieho plánu zóny Dolný Lieskov , lokalita „Vstup do obce“
7. Návrh nových Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
8. R ô z n e
9. D i s k u s i a
10. Návrh na uznesenie
11. 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 6-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov.
Na základe Štatútu Obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že boli prítomní všetci
poslanci obce Dolný Lieskov.
Ďalej boli prítomní: pracovníčky OcÚ p. Viera Michálková,
Po oboznámení bolo prijaté
Uznesenie č. 27/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Program jednania zasadnutia OZ
Za. 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Starosta obce pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhol:
návrhová komisia:
pp. Križan Ján, Križan Jozef, Ivan Hrkota
overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel a Jozef Lamžo
Zapisovateľka:
p. Michálková Viera
Po návrhu starostu bolo prijaté
Uznesenie č. 28/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
návrhová komisia:
pp. Križan Ján, Križan Jozef, Ivan Hrkota
overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel a Jozef Lamžo
p. Michálková Viera
Zapisovateľka:
za. 6, proti: 0, zdržal sa: 0
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Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde
konštatoval, že uznesenia boli priebežne splnené.
K bodu č. 4
Ďalej ekonómka obce p. Michálková predložila prítomným návrh Zmeny rozpočtu obce
k 30.9.2012, v ktorom bolo potrebné upraviť niektoré položky.
Po oboznámení sa s potrebnými zmenami, ich doplnení, bolo prijaté
Uznesenie č. 29/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zmenu rozpočtu obce k 30.9.2012 tak, ako bola predložená a doplnená.
za. 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Starosta obce oboznámil prítomných s požiadavkou riaditeľky Materskej školy o navýšenie počtu
detí v Materskej škole Dolný Lieskov z pôvodne schváleného počtu 21 detí na počet zvýšený o 3
deti, teda na počet detí 24.
Vzhľadom na skutočnosť, že je veľký záujem rodičov detí o ich umiestnenie v materskej škole a
kapacita zariadenia a vybavenia materskej škole je postačujúca na uvedený počet, poslanci
obecného zastupiteľstva súhlasili so zvýšeným počtom detí v materskej škole na celkom 24 detí
pre školský rok 2012/2013.
Po oboznámení sa s podmienkami a vybavením materskej školy a zariadenia školského
stravovania pri MŠ, bolo prijaté
Uznesenie č. 30/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
zvýšenie počtu umiestnenia detí do Materskej školy v Dolnom Lieskove o tri deti a to
z pôvodného počtu 21 detí na počet detí 24 pre školský rok 2012/2013.
za. 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Starosta obce predložil prítomným Návrh Zastavovacieho plánu zóny Dolný Lieskov, lokalita
„Vstup do obce“, ktorým bude rozšírené zastavané územie o lokalitu pre IBV .
Po oboznámení sa s návrhom „zastavovacieho plánu lokality „vstup do obce“ v k,ú. Dolný
Lieskov, bolo prijaté
Uznesenie č. 31/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zastavovací plán zóny Dolný Lieskov, lokalita „vstup do obce“, ktorý je súčasťou Doplnku
Územného plánu obce Dolný Lieskov - zmena č. 1
za. 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 7
p. Michálková, - ekonómka obce predložila prítomným návrh „Odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a členov orgánov a komisii obce, ktorý je v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a predpisov a náväznosti na zákon č.
253/1994 Z.z.. o platových pomerov starostov obcí a primátorov miest a.....
Po oboznámení so zverejneným návrhom odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
bolo prijaté
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ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov.
za. 6, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Rôzne
Nebolo doplnené
K bodu č. 9/

D ISKUSIA

p. Ján Križan a Ivan Hrkota
Kultúrny dom v Tŕstí
- Informovali o skutočnosti, že Kultúrny dom v Tŕstí je značne poškodený, rovnako aj jeho
vnútorné vybavenie, čo je spôsobené nekontrolovaným užívaním mládežou.
Za účelom zamedzenia poškodzovania vybavenia kultúrneho domu ako aj interiéru
budovy, je potrebné vytvoriť iný priestor pre stretávanie mládeže, napríklad v terajšom
priestore „knižnice“, ktorá sa už viac ako 4 roky nevyužíva z dôvodu nezáujmu občanov .
Možnosť zrušenia „knižnice“ bude predmetom diskusie aj na schôdzke neziskovej
organizácie pre Tŕstie. Po vyjadrení občanov, predložíme stanovisko o zrušení knižnice
a vytvorení nových priestorov pre mládež na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
p. Križan Ján
- Informoval, že nezisková organizácia v obci má záujem na vybudovaní detského ihriska
v Tŕstí, pri futbalovom ihrisku náväznosti na pripravený projekt v rámci MAS –
z Programu rozvoja vidieka, ktorého zámer je predpoklad realizovať v r. 2013.
- V prípade, že aj po následnom upozornení mládeže užívajúcej priestory Kultúrneho domu
v obci nenastane náprava, budeme nútení kultúrny dom uzamknúť výmenou zámkov,
pretože
doteraz je v obci nekontrolovaný počet kľúčov od Kultúrneho domu
a zodpovednosť občanov žiadna. Iba tak bude možné zabezpečiť kontrolu v užívaní
priestorov kultúrneho domu a ochranu jeho zriadenia /stoly, stoličky/.
p. Jozef Lamžo
- zaujímal sa o možnosť prestrešenia strechy skladu v Dolnom Lieskove, nakoľko jej
technický stav je nevyhovujúci. Zaujímal sa o možnosť získania financií na tento účel
z dotácii.
Starosta obce
- Vyjadril sa k možnosti získania finančných prostriedkov z vyhlásenej dotácie RAVEN pre
Slovensko, kde sa však jednalo o možnosť získania len stavebnej ocele a nie profilov
a hotových nosníkov na prestrešenie objektu.
- Vyjadril sa k návrhu poslancov na zrušenie knižnice, pričom konštatoval, že túto
problematiku je potrebné dať na vyjadrenie občanom avšak je pravdou, že miestna
knižnica sa vôbec nevyužíva lebo občania nemajú o to záujem a knihy v nej sa
budú postupne znehodnocovať.

-4-

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: Anton Biel v.r.
Jozef Lamžo v.r.

Zapísala: Viera Michálková
Dolný Lieskov, 12. septembra 2012

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

