Z á p i s n i c a č. 4/2013
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. augusta 2013 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
Prítomní poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Lamžo
Ospravedlnení poslanci OZ: Dušan Dzurjaník, Jozef Križan
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. 6. 2013
4. Prejednanie Zmluvy o nájme časti pozemku v k.ú. Dolný Lieskov za účelom
výstavby, inštalácie a montáže informačnej tabule
5. Prejednanie vysušenia zavlhnutého muriva v kultúrnom dome Tŕstie technológiou
AQUAPOL
6. Návrh zmeny rozpočtu
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Kardoš, ktorý privítal
prítomných a zároveň ich oboznámil s 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.
Bolo prijaté

uznesenie č. 36/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 4 poslanci, 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, Anton Biel
- overovatelia zápisnice: Anton Biel, Jozef Lamžo
- zapisovateľ: Ing. Jozef Kardoš
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 37/2013, ktorým
schvaľuje
- návrhová komisia v zložení: Ivan Hrkota, Ján Križan, Anton Biel
- overovatelia zápisnice
: Anton Biel, Jozef Lamžo
- zapisovateľ zápisnice
: Ing. Jozef Kardoš
Za: 4 poslanci, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Starosta obce Ing. Kardoš vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 6. 2013, pričom konštatoval, že uznesenia sa
priebežne plnia, nakoľko niektoré majú dlhodobejší charakter plnenia.
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uznesenie č. 38/2013, ktorým
berie na vedomie kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 27. 6. 2013.
K bodu č. 4:
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s možnosťou umiestnenia informačnej tabule
o rozmeroch 2000 x 1500 mm Miestnou akčnou skupinou Naše Považie, na ktorej by mala byť
turistická mapa regiónu a informácie o obci. Nakoľko výstavba a zhotovenie informačnej tabule
je bezplatné, na umiestnenie tejto tabule musí byť obecným zastupiteľstvom schválená Nájomná
zmluva na časť pozemku pod informačnou tabulou.
Bolo prijaté
uznesenie č. 39/2013, ktorým
schvaľuje
a/ nájom časti pozemku parcele KNE č. 14/2 v k.ú. Dolný Lieskov zapísanej na LV č. 582
pre umiestnenie informačnej tabule o rozmeroch 2000 x 1500 mm pre nájomcu :
MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 Púchov. Jedná sa o nájom majetku obce
z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko na informačnej tabuli budú zverejnené informácie
o obci Dolný Lieskov.
b/ nájom pozemku sa dojednáva bezodplatný vzhľadom na neziskový účel využitia
pozemku
c/ nájom pozemku sa dojednáva na dobu určitú od 1.9.2013 do 31.12.2020
Za: 4 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 5:
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ponukou firmy AQUAPOL na vysušenie
zavlhnutých múrov vzlínajúcou vlhkosťou kultúrneho domu v Tŕstí. Po obhliadke technika z
firmy AQUAPOL bola daná ponuka na plochu 260 m2 kultúrneho domu 4 090,- € s DPH
s možnosťou zľavy 15 % z ceny pri podpise zmluvy do 31.8.2013. Záruka na uvedenú
technológiu vysušenia od firmy AQUAPOL je 20 rokov, ktorú dávajú na každý realizovaný
objekt. Po presnejšom oboznámení s fungovaním uvedenej technológie nastala búrlivá debata.
- Ján Križan – odmietol akékoľvek úpravy, ale požadoval zbúrať kultúrny dom a postaviť nový,
zároveň podotkol, že za toľko Eur nakúpi materiál na nový kultúrny dom.
-Ivan Hrkota – po obvolaní niektorých známych konštatoval, že jeden kamarát má túto technológiu vysušovania už 6 rokov a je s ňou spokojný. Zároveň konštatoval, že môžu sa
preveriť i niektoré iné technológie vysušovania múrov.
Po dlhšej výmene názorov
Bolo prijaté
uznesenie č. 40/2013, ktorým
neschvaľuje
vysušovanie vlhkých múrov KD Tŕstie technológiou AQUAPOL s tým, že s uvedenou
problematikou sa budeme zaoberať na budúcom zasadaní OZ
Za: 4 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 6:
Starosta obce konštatoval, že pokiaľ nebolo schválené žiadne riešenie v bode č. 5 nie je
potrebné schvaľovať ani zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala uvedeného bodu.
K bodu č. 7:
Nakoľko búrlivá diskusia bola pri bode č. 5, v diskusí nevystúpil už žiadny poslanec.
K bodu č. 8:
Predseda návrhovej komisie p. Hrkota predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 36 až 40 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednaných bodov programu uvedených v tejto
zápisnici.
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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. augusta 2013

Zapísala: Ing. Jozef Kardoš

