Z á p i s n i c a č. 4/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 6. augusta 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
pracovníci OcÚ: Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Nepritomní: poslanec p. Jozef Križan, Ing. Kušnierová – hl. kontrolórka

PROGRAM
1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
4. Informácia o zmene rozpočtu obce
5. Oboznámenie s termínom konania Komunálnych volieb do samosprávy – 15.11.2014
a úlohy s tým spojené
6. Určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy a určenie počtu
poslancov, ktorí budú volení v jednotlivých volebných obvodoch
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie - úväzku starostu obce pre nové volebné obdobie
rokov 2014 až 2018
8. Predloženie zverejneného NÁVRHU všeobecne záväzného nariadenie, ktorým sa určuje
spôsob prijímania detí na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole Dolný Lieskov, ktorej
zriaďovateľom je Obec Dolný Lieskov.
9. Predloženie NÁVRHU všeobecného záväzného nariadenia obce, ktorým sa určuje
výška príspevkov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Dolný Lieskov
10. D i s k u s i a
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
JEDNANIE
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal všetkých
prítomných a oboznámil ich s upraveným programom jednania zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Upravený program jednania OZ bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu
schválený.
Rokovania OZ sa zúčastnili 5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov. Kontrolórka obce
Ing. Jarmila Kušnierová bola ospravedlnená a poslanec p. Jozef Križan bol z dôvodu
práceneschopnosti taktiež ospravedlnený.
Ďalej boli prítomní: pracovníčka OcÚ: p. Viera Michálková a p. Eva Dzurjaníková.
K bodu č. 2
Starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, rozhodovanie
poslancov je uzášania-schopné, preto navrhol:
návrhová komisia:
pp. Ivan Hrkota, Ján Križan, Anton Biel
overovatelia zápisnice: pp. Ivan Hrkota, Róbert Kučera,
Zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
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uznesenie č. 39/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a)
b)
c)
d)

SCHVAĽUJ E
Program jednania zasadnutia OZ
návrhovú komisiu:
pp. Ivan Hrkota, Ján Križan, Anton Biel
overovatelia zápisnice: pp. Ivan Hrkota, Róbert Kučera
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. 40./2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K bodu č. 4
Ekonómka obce p. Eva Dzurjaníková informovala prítomných o zmene rozpočtu obce,
z dôvodu úpravy finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určeného na matričnú agendu.
Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 41/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o zmene rozpočtu obce v sume 30,88 EUR na úseku matričnej agendy a to jak
v časti príjmov, tak i výdavkov.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
K bodu č. 5
Pracovníčka obce p. Michálková, oboznámila prítomných s termínom konania volieb do
samosprávy obci - komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia na základe Rozhodnutia predsedu
NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí /č. 191/2014 Z.z/ na deň 15.11.2014
t.j. v sobotu a zároveň aj oboznámila prítomných s povinnosťami , ktoré vyplývajú pre obec.
Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 42/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Oboznámenie s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia dňa
15.11.2014 – v sobotu
K bodu č. 6
Starosta obce informoval, že v súlade s § 1 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najneskôr 65 dní
pred konaním komunálnych volieb určiť volebné obvody a počty poslancov na celé volebné
obdobie r. 2014-2018. Bližšie so zákonom o obecnom zriadení oboznámila p,. Michálková. ,
pričom podrobne vysvetlila, že počet poslancov sa určuje podľa cit. zákona v závislosti od
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obyvateľov od 501 do 1000, kde je možnosť voliť 5 až 7 poslancov.
Poslanci sa oboznámili s podmienkami a dohodli sa že poslanci OZ sa budú voliť naďalej
v dvoch volebných obvodoch v počte 6 poslancov.
Po oboznámení sa s povinnosťami vyplývajúcimi z nadchádzajúcich volieb, bolo prijaté
uznesenie číslo 43/2014
ktorým obecné zastupiteľstvo
URČUJE
V súlade so zákonom č. 369/ 1990 Zb. zákon o obecnom zriadení v platnom znení zákona
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v platnom znení
a) počet volebných obvodov pre volebné obdobie rokov 2014 až 2018 takto:
1. Poslanci do obecného zastupiteľstva sa budú voliť v dvoch mandátových volebných
obvodoch :
- volebný obvod č. 1 Dolný Lieskov
- volebný obvod č. 2 Tŕstie
2. Pre voľbu starostu obce bude vytvorený jednomandátový volebný obvod.
/za..5, proti.0, zdržal sa: 0/
b) určuje počet poslancov celkom 6 v dvoch volebných obvodoch, z toho:
- vo volebnom obvode č. 1 Dolný Lieskov sa budú voliť celkom 4 poslanci
- vo volebnom obvode č. 2 Tŕstie sa budú voliť celkom 2 poslanci
/za 5., proti.0., zdržal sa: 0/
c) Dva volebné obvody tvoria dva volebné okrsky.
- Okrsok č. 1 Dolný Lieskov,
- Okrsok č. 2 Tŕstie
/za 5, proti.0., zdržal sa: 0/
K bodu č. 7
Ďalej p. Michálková oboznámil prítomných s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona
č. 369/1990 Zb. v platnom znení - zákona o obecnom zriadení, kde podľa § 11 odst. 4 písm.
i) vyplýva povinnosť obecnému zastupiteľstvu najneskôr 90 dní pred voľbami určiť na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie – úväzku starostu obce na nové volebné obdobie.
Po oboznámení sa so zákonnými predpismi, bol rozsah výkonu funkcie – úväzok starostu
obce Dolný Lieskov schválený v plnom rozsahu t.j. úväzok: 1,0.
Po oboznámení sa s povinnosťami vyplývajúcimi z nadchádzajúcich volieb, bolo prijaté
uznesenie číslo 44/2014
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE

Rozsah výkonu funkcie starostu Obce Dolný Lieskov na funkčné obdobie 2014 – 2018 takto:
- plný pracovný úväzok – 1,0
- rozsah výkonu prác funkcie starostu obce v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení a podľa ostatných právnych predpisov,
vzťahujúcich sa na činnosť najvyššieho výkonného orgánu obce a štatutárneho orgánu
obce.
Za: 5, .proti 0, .zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Pracovníčka obce p. Michálková oboznámila prítomných so zverejneným Návrhom
Všeobecno-záväzného nariadenia obce, ktorým sa určuje spôsob prijímania detí na
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Dolný Lieskov. Návrh tohto VZN nebol občanmi pripomienkovaný.
Po oboznámení sa s uvedeným návrhom VZN obce a jeho prehodnotení, bolo prijaté
Uznesenie číslo 45/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2014, ktorým sa určuje spôsob a podmienky
prijímania detí na výchovu a vzdelávanie v Materskej škole Dolný Lieskov, ktorej
zriaďovateľom je Obec Dolný Lieskov, s účinnosťou od 1.9. 2014.
Za: 5, .proti 0, .zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Pracovníčka obce p. Michálková ďalej predložila prítomným aj zverejnený Návrh Všeobecno-záväzného nariadenia obce, ktorým sa určuje výška príspevkov materskej škole
a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Lieskov. Návrh tohto VZN
nebol občanmi pripomienkovaný.
Po oboznámení sa s uvedeným návrhom VZN obce a po jeho prehodnotení, bolo prijaté
Uznesenie číslo 46/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2014, ktorým sa určuje výška príspevkov
v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Lieskov
s účinnosťou od 1.9.2014.
Za: 5, .proti 0, .zdržal sa: 0
K bodu č. 10
DISKUSIA
Starosta obce
- informoval prítomných, že stále pretrvávajú problémy a sťažnosti občanov na káblovú
televíziu v Tŕstí, ktorá je opakovane poruchová, preto navrhol zvolať zhromaždenie
občanov, ktorí majú aktívny záujem o zachovanie káblovej televízii v obci a zároveň je
potrebné vzájomne sa dohodnúť na poplatkoch a opravách súvisiacich s touto KTR, na
čom a budú finančne podieľať títo občania.
p. Hrkota Ivan
- taktiež pripomienkoval problémy s KTR v obci, ktoré je nutné riešiť a tiež doporučil
zvolať občianske zhromaždenie za účelom vyriešenia problémov s KTR.
V náväznosti na tieto diskusné príspevky bolo prijaté
Uznesenie číslo 47/2014
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ SCHVAĽUJE
z v o l a ť na deň 17. augusta 2014 o 17,00 hod. do Kultúrneho domu v Tŕstí,
občianske zhromaždenie občanov, ktorí majú zapojenú káblovú televíziu, za účelom
riešenia opakovaných problémov pri údržbe a jej financovaní.
Zodpovední poslanci: p. Hrkota Ivan, Križan Ján
Za: 5, .proti 0, .zdržal sa: 0
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poslanca p. Hrkotu Ivana
aby opakovane o termíne a účele konania občianskeho zhromaždenia na deň 17.8.2014
informoval občanov, a to vyhlasovaním a oznamovaním prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
Za: 5, .proti 0, .zdržal sa: 0
Starosta obce
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných poslancov s prípisom, ktorý bol doručený na
obec, obsahom ktorého sa pisateľ zaoberal sociálnou rodinou z našej obce, ktorá je
viacdetná a v týchto dňoch aj prišla dražbou o byt.
Poslanci sa podrobne oboznámili s doručeným listom, pričom konštatovali, že nakoľko sa
jedná o anonymného pisateľa, nie je komu odpísať a vysvetliť okolnosti, za ktorých rodina
prišla o byt a okolnosti, prečo je rodina sociálne odkázaná. Pokiaľ má pisateľ skutočný
záujem o túto rodinu, chce jej pomôcť, je potrebné aby vystúpil z anonymity a aby
sa k svojim názorom a postrehom v sociálnej oblasti rodiny angažoval otvorene.
S anonymnými prípismi nie je obec povinná sa zaoberať a riešiť obsah takýchto podaní.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o anonym (občan sa nedá identifikovať), poslanci
sa s obsahom tohto listu oboznámili a prípis je odložený ako bezpredmetný.
K bodu č. 11
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie pán Ivan Hrkota a jednotlivé
uznesenia č. 39 až .47/2014, a tieto sú súčasťou príslušných bodov rokovania obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 12
Na základe Štatútu Obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a to celkom 5 poslancov zo šiestich.
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta
obce Ing. Kardoš, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Dolný Lieskov, 6.8.2014
Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce v.r.
Overovatelia zápisnice: Ivan HRKOTA v.r.
Róbert KUČERA v.r.

Zapísala: Viera Michálková v.r

