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Z á p i s n i c a č. 4/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24. júna 2015 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

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

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Informácia zástupcu firmy PEGO Slovakia o pokládke optického kábla v našej obci
5. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4/2015
6. Zmena rozpočtu obce
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Dolný Lieskov za rok 2014
8. Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2014
9. Prejednanie návrhu VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby (opatrovateľská služba)
10. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
11. Prejednanie návrhu Zmluvy o združení finančných prostriedkov na vzdelávací projekt pre pracovníkov samosprávy prostredníctvom Mikroregiónu Strážovské vrchy
12. Prehodnotenie „Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov“
13. Predloženie Správy ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014
14. Predloženie Zámeru o čerpaní finančných prostriedkov z Eurofondov a z Programu
rozvoja vidieka
15. Prejednanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k novostavbe rodinného domu
na parcele č. KNC 107/1 v k. ú. Dolný Lieskov pre účely územného konania
16. Rôzne:
a/ Informácia o realizovaných kultúrnych podujatiach obce v mesiaci máj a jún 2015
b/ Predloženie žiadosti o odpredaj pozemku v k. ú. Tŕstie – par.č. KNC 68 – záhrada
o výmere 219 m2
c/ Doplnená požiadavka poslanca p. Olšovského:
- žiadosť o predloženie analýzy platu bývalého starostu obce za roky 2011 až
2014 a informácia o výške jemu vyplatených náhrad po skončení funkčného
obdobia starostu.
Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Kardoš)
17. Názory občanov
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
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JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Križan, ktorý privítal
prítomných a zároveň ich oboznámil s doplneným 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 sú prítomní všetci
poslanci, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Bolo prijaté

uznesenie č. 36/2015, ktorým
s c h v a ľ u j e program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 5 poslancov, proti: 1 (Ing. Kardoš), zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 2:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8. 4. 2015, pričom konštatoval, že uznesenia boli
v plnom rozsahu splnené.
Bolo prijaté
uznesenie č. 37/2015, ktorým
berie na vedomie kontrou plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 8. 4. 2015.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 3:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Stanislav Novosad, Ing. Jozef Kardoš, Ing. Seková
- overovatelia zápisnice: Milan Majerík, Milan Olšovský
- zapisovateľka: Eva Dzurjaníková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté

uznesenie č. 38/2015, ktorým
schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení: Stanislav Novosad, Ing. Jozef Kardoš, Ing. Erika Seková
- overovatelia zápisnice:
Milan Majerík, Milan Olšovský
- zapisovateľka zápisnice:
Eva Dzurjaníková
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 4:
Zástupca firmy PEGO Slovakia, s.r.o. z Považskej Bystrice informoval poslancov o možnosti
zrealizovania pokládky optického kábla k zabezpečeniu digitalizácie miestneho rozhlasu a
celkovému zlepšeniu internetového príjmu.
Bolo prijaté
uznesenie č. 39/2015, ktorým
schvaľuje realizáciu pokládky optického kábla pre digitalizáciu miestneho rozhlasu firmou
PEGO Slovakia s.r.o., Pov. Bystrica po uzatvorení zmluvy o výpožičke podperných bodov.
Za: 5 poslancov, proti: 1 (p. .Novosad), zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č. 5:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková informovala prítomných poslancov o rozpočtovom opatrení č. 4/2015 zo dňa 2. 5. 2015 ktoré bolo vykonané z dôvodu úpravy príspevku z Recyklačného fondu a potreby úhrady faktúry za externý manažment projektu Verejné priestranstvá. Po
oboznámení sa s predloženým opatrením poslanci toto vzali na vedomie a je súčasťou zápisnice.
Bolo prijaté

uznesenie č. 40/2015, ktorým
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4/2015 zo dňa 2. 5. 2015.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila k schváleniu návrh zmeny rozpočtu obce
predovšetkým z dôvodu zmeny transferu poskytovaného z ÚPSV a R Považská Bystrica
na menšie obecné služby a použitia prijatých finančných prostriedkov za odpredaný pozemok na
čiastočné krytie nákladov investičnej akcie – výstavba verejného priestranstva.
Po podrobnom a dôkladnom oboznámení sa s predloženým návrhom prítomní poslanci tento
schválili bez pripomienok ako rozpočtové opatrenie č. 5/2015.
Bolo prijaté
uznesenie č. 41/2015, ktorým
schvaľuje predložený návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 5/2015.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 7:
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kušnierová predložila prítomným členom OZ Stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečnému účtu obce Dolný Lieskov za rok 2014, v ktorom
v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s poukázaním
na obsah tohto stanoviska v jednotlivých častiach odporučila uzatvoriť prerokovanie návrhu
Záverečného účtu obce Dolný Lieskov za rok 2014 s výrokom „celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“.
Bolo prijaté
uznesenie č. 42/2015, ktorým
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
Obce Dolný Lieskov za rok 2014.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 8:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila k schváleniu záverečný účet a celoročné
hospodárenie obce za rok 2014 tak, ako bol zverejnené vo vývesných tabuliach, webstránke
obce a ako bol poslancom zaslaný k podrobnému preštudovaniu. Predložený záverečný účet
a celoročné hospodárenie za rok 2014 bolo schválené bez výhrad.
Bolo prijaté

uznesenie č. 43/2015, ktorým
schvaľuje celoročné hospodárenie obce Dolný Lieskov za rok 2014
bez výhrad.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 9:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prejednaniu návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
(opatrovateľská služba) tak ako bol zverejnený vo vývesných tabuliach a na westránke obce.
Predložený návrh bol prítomnými poslancami schválený jednohlasne.
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Bolo prijaté
uznesenie č. 44/2015 ktorým
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 obce o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (opatrovateľská služba).
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 10:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila k prerokovaniu návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce tak ako bol zverejnený vo vývesných tabuliach a
webstránke obce. Predložený návrh bol prítomnými poslancami schválený jednohlasne.
Bolo prijaté
uznesenie č. 45/2015, ktorým
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 11:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na vzdelávací projekt pre pracovníkov samosprávy prostredníctvom Mikroregiónu Strážovské vrchy s tým, že združené prostriedky budú obci vrátené. Ide iba o časové preklenutie medzi
príjmom transferu z Eurofondov a výdavkami za vzdelávanie pracovníkov samosprávy. Po oboznámení sa s predloženou Zmluvou poslanci túto jednohlasne schválili.
Bolo prijaté
uznesenie č. 46/2015, ktorým
schvaľuje Zmluvu o združení finančných prostriedkov na vzdelávanie
pracovníkov samosprávy prostredníctvom projektu Programu Leader
„Rozvoj obcí prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie ich zamestnancov“ pre združovateľa
Mikroregión Strážovské vrchy, ako návratný finančný príspevok.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 12:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prehodnoteniu návrh zmien v doteraz platnom
Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov, ku ktorému sa mali vyjadriť poslanci. Poslanec p. Olšovský doručil pripomienky, ktoré boli predmetom prehodnotenia,
pričom sa poslanci dohodli, že nie je nutné meniť trojdňové predkladacie lehoty na 5 až 7-dňové
lehoty, takže v tejto oblasti zmena nenastala. Pracovníčka obce p. Michálková postupne
oboznámila s navrhovanými drobnými zmenami a úpravami a tieto boli prijaté.
Bolo prijaté
uznesenie č. 47/2015, ktorým
schvaľuje nový Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov, ktorým
sa ruší Rokovací poriadok OZ z 26. 8. 2010.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 13/
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila Správu Ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014.
Bolo prijaté
uznesenie č. 48/2015, ktorým
Berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2014.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č. 14/
Starosta predložil návrh Zámeru čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov a Programu
rozvoja vidieka v oblasti dostavby, prestavby a rekonštrukcie kultúrnych domov, materskej školy, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií a iné projekty v závislosti od vyhlásenia tém a
programov s tým, že obec by postupne spracovala projekty na jednotlivé stavby a následne podala žiadosti podľa určených podmienok vyhlasovateľom.
Bolo prijaté
uznesenie č. 49/2015, ktorým
1/ schvaľuje predložený Zámer čerpania finančných prostriedkov z Eurofondov
a Programu rozvoja vidieka na účely rozvoja obce v oblasti dostavby, prestavby
a rekonštrukcie kultúrnych domov, materskej školy, obnovu a výstavbu miestnych
komunikácií a iné projekty v závislosti od vyhlásenia programov.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
2/ schvaľuje postupné spracovanie projektov na jednotlivé stavby a
následne podávanie žiadostí, na ktorých sa bude môcť naša obec zúčastňovať
v závislosti od určených podmienok vyhlasovateľov.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 15/
Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prejednaniu žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k novostavbe rodinného domu na parc. č. KNC 107/1 v k. ú. Dolný Lieskov pre účely
územného konania. Po dôkladnom oboznámení sa s predloženou žiadosťou táto bola jednohlasne schválená.
Bolo prijaté
uznesenie č. 50/2015, ktorým
schvaľuje predloženú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k novostavbe rodinného domu na parc. č. KNC 107/1 v k. ú. Dolný Lieskov pre účely územného konania, nakoľko sa
jedná o pozemok, ktorý bezprostredne nadväzuje na zastavanú časť v obci, takže výstavbu
rodinného domu je možno realizovať.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 16/
Rôzne:
a/ Starosta informoval o uskutočnených kultúrnych akciách v mesiacoch máj a jún 2015, pričom
v máji bolo zorganizované vystúpenie hudobnej skupiny Duo Sonet a oslava Dňa matiek,
v júni oslava Dňa detí. Starosta vyjadril sklamanie z nízkej účasti občanov na kultúrnych
akciách, predovšetkým v miestnej časti obce Dolný Lieskov, nakoľko práve tu bola veľká
kritika na neorganizovanie kultúrnych akcií. Zároveň kritizoval oslavu Dňa detí v Dolnom
Lieskove s tým, že nebola na požadovanej a vzájomne dohodnutej úrovni i napriek opakovanému stretávaniu sa poslancov k zabezpečeniu tejto akcie dva týždne vopred. Jednotlivé súťažné disciplíny boli organizované chaoticky, viaceré prebiehali súčasne, a preto bolo veľmi
ťažké povzbudzovať jednotlivých súťažiach a taktiež neboli oficiálne vyhlasované výsledky
jednotlivých súťažných kategórii s odovzdaním cien. Vyjadril však poďakovanie sponzorom
za poskytnuté ceny do jednotlivých súťaží a tiež za zabezpečenie koláčov, torty, nealkonápojov, t. j. celkového občerstvenia, ktoré bolo skutočne na vysokej úrovni.
Bolo prijaté
uznesenie č. 51/2015, ktorým
berie na vedomie informáciu o realizovaných kultúrnych podujatiach
v obci v mesiaci máj a jún 2015 - 3. mája 2015 vystúpenie hudobnej skupiny Duo Sonet,
10. mája 2015 Deň matiek, 6. a 7. jún 2015 Deň detí
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
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b/ Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prejednaniu žiadosť o odpredaj pozemku
v k. ú. Tŕstie – záhrada parc. č. KNC 68 vo výmere 219 m2. Poslanci sa podrobne oboznámili
so žiadosťou a lokalitou, kde sa pozemok nachádza a k jeho odpredaju sa postupne vyjadrili.
Po celkovom zhodnotení možnosti jeho odpredaja rozhodli, že pozemok nie je určený
na predaj.
Bolo prijaté
uznesenie č. 52/2015, ktorým
neschvaľuje odpredaj pozemku parc. č. KNC 68 – záhrada o výmere 219 m2 v k. ú. Tŕstie.
Za: 1 poslanec (Ing.Kardoš), proti: 2 poslanci (p.Olšovský, p. Biel),
zdržali sa: 3 poslanci (Ing.Seková, p. Novosad, p. Majerik
c/ Pani Michálková sa vyjadrila k požiadavke poslanca p. Olšovského, pričom oznámila, že plat
starostu podľa jednotlivých rokov je zverejnený postupne v zápisniciach zo zasadnutí OZ
a tieto sú dostupné na webovej stránke obce. Zároveň informovala, že odchádzajúcemu
starostovi bolo vyplatené v súlade s § 5 ods. 1 zákona č, 253/1994 Z. z. odstupné vo výške
5 542,50 €. Zároveň podotkla, že v mesiacoch september až november 2014 bol starosta
práceneschopný a z toho dôvodu došlo k úspore na mzdových nákladoch vo výške 3 508,52 €
Z dôvodu PN si nemohol vyčerpať dovolenku a táto mu bola preplatená vo výške 2 743,13 €.
Bolo prijaté
uznesenie č. 53/2015, ktorým
berie na vedomie predloženú informáciu o platoch a finančných výdavkoch obce
spojených s ukončením volebného obdobia starostu obce.
Za: 6 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 17: N á z o r y o b č a n o v :
Pani Hlavatá informovala prítomných, že spolu s p. Raguľovou plánujú opraviť bývalé priestory,
na ktorých umiestnila detské hojdačky a preliezky nezisková organizácia Liesky. Opravu chcú
zabezpečiť s inými dobrovoľníkmi. Zároveň podotkla, že časť pozemku, na ktorom sa nachádza
zariadenie pre deti, je aj v jej osobnom vlastníctve (cca 18 m2).
Na vznesenú požiadavku reagoval starosta, ktorého doplnila pracovníčka p. Michálková:
- Uvedené priestory nie sú evidované ako detské ihrisko, nakoľko toto by muselo spĺňať normy
zodpovedajúce bezpečnosti a každé vybavenie na detskom ihrisku musí mať osobitný certifikát
o jeho funkčnosti a spoľahlivosti. V prípade riešenia úrazu dieťaťa je certifikát o bezpečnosti
zariadenia veľmi dôležitý. Každý občan si na vlastnom pozemku môže vybudovať akékoľvek
detské ihrisko a zariadenie, teda aj vlastnej výroby a nemusí zodpovedať bezpečnostným predpisom, je to však na jeho vlastnom uvážení a zodpovednosti. Nakoľko v oznámenej lokalite t. j.
pri futbalovom ihrisku sa má obnoviť a sfunkčniť zariadenie a priestory pre deti, toto bude
realizované len na vlastnú zodpovednosť iniciátorov
- Zároveň obaja podotkli, že v obci sa dokončuje realizácia verejného priestranstva, na ktorom
sa nachádza aj vybavenie a zariadenie pre deti. Toto zariadenie je potrebné udržiavať a zvelaďovať, predovšetkým chrániť tak, aby nedochádzalo k jeho devastácií. Sú to priestory určené pre občanov, deti a mládež, preto je dôležité, aby hlavne dospelí upozorňovali na vandalov,
ktorí už v súčasnosti devastujú tieto priestory. Vysadenú trávu a kríky je nutné nechať zakoreniť a podrásť, a preto treba s citom a zodpovednosťou využívať tieto priestranstvá.
K bodu č. 18:
Diskusia:
- starosta p. Križan upozornil p. Majeríka, ako predsedu DHZ, že vonkajšie i vnútorné priestory
požiarnej zbrojnice sú dlhodobo neudržiavané, znečistené a je nutné tieto zveľadiť členmi
DHZ formou brigády
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- p. Majerík – reagoval na vznesenú pripomienku starostu, kde oznámil, že nemal čistiace
prostriedky, avšak po zúčtovaní tanečnej zábavy tieto budú zakúpené zo zisku a uvedené
priestory budú vyčistené
- poslanec Ing. Kardoš konštatoval, že občania síce žiadajú kultúrne akcie v obci, avšak pri ich
zabezpečení a realizácie už záujem nie je.
K bodu č. 19:
Predseda návrhovej komisie p. Novosad predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 36 až 53 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu uvedených v tejto
zápisnici.
K bodu č. 20:
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
pán Križan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ján K R I Ž A N v. r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Milan Majerik v. r.
Milan Olšovský v. r.

Dolný Lieskov 26. júna 2015

Zapísala: Eva Dzurjaníková v. r.
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