Z á p i s n i c a č. 4/2016
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. septembra 2016 na Obecnom úrade Dolný Lieskov
Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
pp. Ing. Jozef Kardoš, Ing. Erika Seková, Milan Majerík, Stanislav
Novosad, Anton Biel, Milan Olšovský
Hl. kontrolórka: p. Ing. Kušnierová Jarmila
pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, p. Eva Dzurjaníková
1. občianka

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o rozpočtových opatreniach
5. Zmena rozpočtu obce k 30.9.2016
6. Stanovisko poslancov OZ k odpredaju časti pozemku parc. č. KNE 946 v k.ú. Tŕstie
na základe uznesenia č. 31/2016 z 15. 6. 2016
7. Oboznámenie so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj …. –
zavedenie
miestneho poplatku
8. Rôzne
- Žiadosť PlayMAX s. r. o., Považská Bystrica o povolenie na umiestnenie optického
kábla
9. Názory občanov
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Križan, ktorý privítal
prítomných a zároveň ich oboznámil s programom jednania zastupiteľstva. Predložený
program jednania bol poslancami OZ prijatý v plnom rozsahu bez ďalších doplňujúcich
pripomienok a návrhov.
Starosta obce konštatuje, že sú prítomní všetci 6-ti poslanci a tým je obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné.
Bolo prijaté
uznesenie č. 33/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 poslanec p. Olšovský
K bodu č. 2:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Ing. Erika Seková, Milan Majerík.
- overovatelia zápisnice: Anton Biel, Stanislav Novosad
- zapisovateľka: Viera Michálková

-2Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 34/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- návrhová komisia: Ing. Erika Seková, Milan Majerík.
- overovatelia zápisnice: Anton Biel, Stanislav Novosad
- zapisovateľka: Viera Michálková
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.6.2016, pričom konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho OZ boli splnené a uzn. č. 31/2016 bude prejednávané ako samostatný bod
č. 6/ na tomto zasadnutí.
Bolo prijaté
uznesenie č. 35/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lieskov zo dňa 15.6. 2016, s tým, že uzn. č. 31/2016 bude ako samostatný bod
jednania tohto zasadnutia.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
- Informácia o vykonaných zmenách rozpočtu predložila p. Dzurjaníková Eva
ekonómka obce a účtovníčka ako – opatrenie č. 9 a opatrenie č. 10, ktorým boli upravené
položky na úseku požiarnej ochrany a matriky ako aj na úseku kultúry – dotácia na hodové
slávnosti a na úseku výchovy a vzdelávania tak, ako sú uvedené v jednotlivých opatreniach č.
9 a č. 10.
Po predložení rozpočtových opatrení, bolo prijaté
uznesenie č. 36/2016, ktorým
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenia č. 9 a opatrenie č. 10.
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Ďalej p. Dzurjaníková, predložila prítomným návrh na zmenu rozpočtu, ktorý sa týka
predovšetkým zvýšeným rozpočtu na úseku poplatkov v Materskej škole a správnych
poplatkov a následné zvýšenie aj vo výdavkovej časti v podrobnom členení. Po oboznámení sa
s predloženou informáciou bolo prijaté
uznesenie č.37/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu rozpočtu k 30.9.2016 – rozpočtové opatrenie č. 11 tak, ako bolo predložené.
Hlasovanie: za: 6 poslancov, zdržal sa: 0, proti: 0
K bodu č. 6:
- Žiadosť o odpredaj časti pozemku KNE 946 – dokončenie zo zasad. Z 15.6.2016:
Starosta obce oboznámil prítomných, že je potrebné doriešiť otázku možného predaja časti
pozemku p.č. KNE 946 v k.ú. Tŕstie, /smer Podskalie/, žiadosť o odpredaj ktorá bola
predmetom jednania na predchádzajúcom OZ 15.6.2016 a uzn. č. 31/2016 bolo prijaté, že
poslanci sa s týmto pozemkom osobne oboznámia priamo v teréne, a tak zhodnotia jeho budúce
možné využitie pre obec a následné rozhodnú o tom, či je tento pozemok vhodný na odpredaj.
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oboznámila prítomných, za akých podmienok bude možný odpredaj pozemku v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 9a/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí s tým, že ak poslanci OZ odsúhlasia odpredaj pozemku, sú povinní schváliť
i formu a podmienky odpredaja.
Poslanci sa po oboznámení so zákonnými postupmi týkajúcimi sa odpredaja pozemkov
a následne s budúcim možným využitím pozemku pre potreby obce – možné rozšírenie
komunikácie v budúcnosti, prípadne budovanie cyklotrás, chodníkov a podobne, pričom za
odpredaj časti pozemku boli 2 poslanci, ďalší 2 poslanci boli proti odpredaju a 2 poslanci sa
zdržali hlasovania, preto bolo rozhodnuté, že pozemok nebude predmetom predaja a poslanci
prijali
uznesenie č. 38/2016, ktorým
nechvaľuje
odpredaj časti pozemku p.č. KNE 946 v k.ú. Tŕstie, z dôvodu, že tento pozemok nie je vhodný
na predaj a v budúcnosti je ho možné využiť pre účely verejného záujmu.
Hlasovanie: za: 2 poslanci: Milan Majerík, Stanislav Novosad
proti: 2: Ing. Erika Seková, Anton Biel,
zdržal sa: 2 – Ing. Kardoš Jozef, Olšovský Milan
K bodu č. 7
- Oboznámenie so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj …. – zavedenie
miestneho poplatku:

p. Michálková oboznámila prítomných s novým zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom
poplatku za rozvoj...Podľa tohto zákona, obec môže vyrubiť poplatok za rozvoj po prvýkrát na
stavbu,- na ktorú bolo vydané stavebné povolenie po účinnosti tohto zákona
Poplatok je možné vyrubiť za podmienky, že bude tento poplatok zavedený všeobecne
záväzným nariadením obce. Poplatok za rozvoj je príjmom rozpočtu obce.
Po oboznámení sa s možnosťami a podmienkami uvedeného zákona, bolo prijaté
uznesenie č. 39/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
nezavádza
miestny poplatok za rozvoj v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v p.z. v náväznosti na § 2
zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Rôzne
Starosta obce predložil prítomným žiadosť spoločnosti PlayMAX s.r.o. Stred 52, Považská
Bystrica, ktorou žiadajú o umiestnenie optického kábla na území našej obce, za účelom
vybudovania optického pripojenia do siete internet technológiou PN FTTH z dôvodu
poskytnutia kvalitných služieb optického internetu. Optický kábel má byť umiestnený na stĺpy
miestneho rozhlasu a následne k užívateľom rodinných domov. Starosta zároveň oboznámil,
že optický kábel v obci už začala umiestňovať spoločnosť PegoNET s.r.o.
Poslanci sa vyjadrili k umiestneniu optického kábla do siete internetu ďalšieho subjektu,
pričom za umiestnenie optického kábla boli celkom 2 poslanci a proti umiestneniu boli 4
poslanci, z čoho vyplýva, že s umiestnením optického kábla v obci, pre spoločnosť PlayMAX
s.r.o. poslanci nesúhlasia.
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uznesenie č. 40/2016 ktorým
obecné zastupiteľstvo
nesúhlasí
aby firma PlayMAX s.r.o. umiestnila na stĺpy miestneho rozhlasu optický kábel pripojenia
do siete internet v našej obci z dôvodu, že optický kábel v obci už umiestňuje spoločnosť
PegoNET s.r.o.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Anton Biel, Milan Majerík,
Stanislav Novosad, Milan Olšovský
proti: 2 poslanci – Ing. Kardoš, Ing. Seková Erika
zdržal sa: 0
K bodu č. 9

Názory

občanov:

Občan- p. Jaroslava Križanová
- zaujímala sa o kultúrnu komisiu v obci, ako funguje, kto sú jej členovia, o jej činnosti,
aktivity v priebehu roka, aké aktivity pripravuje kultúrna komisia ešte v tomto roku,
- ďalej žiadala, aby povedali poslanci za časť obce Tŕstie, čo urobili v tomto roku v obci,
p. Milan Majerík – poslanec
- ako predseda kultúrnej komisie v obci, vyjadril sa na otázky p. Križanovej, pričom oznámil,
že ďalším členom kultúrnej komisie je p. Stanislav Novosad a p. Angela Olšovská.
- ďalej oznámil, že plán práce na kalendárny rok nemajú, komisia pracuje priebežne podľa
potreby, zúčastňujú sa akcii poriadaných vedením obce,
- aké akcie má v pláne kultúrna komisia zabezpečiť do konca roka ešte nevie, ale poradí sa
s členmi komisie a výsledok oznámi starostovi obce
Ing. Erika Seková
Reagovala na otázku p. Križanovej týkajúcu sa aktivít poslancov v tomto roku, pričom
podotkla, že sa zúčastňuje aktivít v obci na požiadanie starostu obce.
K bodu č. 10

Diskusia:

Poslanec Milan Olšovský
- informoval sa o postupe prác týkajúce sa rozšírenia cintorína v časti obce Tŕstie
Poslankyňa Ing. Erika Seková
- Požadovala umiestnenie dopravných zrkadiel v časti obce Tŕstie a požadovala túto
otázku prekonzultovať na dopravnom inšpektoráte,
- Jedná sa o umiestnenie dopravných zrkadiel z miestnej komunikácie smer Lúčky
v blízkosti rodinného domu s.č. 102 odkiaľ sa vychádza na štátnu cestu.
Poslanec p. Stanislav Novosad
- požadoval zistiť možnosti zabudovania svetelných spomaľovačov /prípadne
retardérov/ na štátnej ceste v Dolnom Lieskove na úseku pri Domove soc. služieb,
prípadne pri moste. Jedná sa o skutočnosť, že na tomto úseku vodiči nedodržiavajú
prikázanú rýchlosť 50 km/hod. a prechádzajú týmto úsekom mimoriadne rýchlo
a hrozí nebezpečie.
starosta obce – p. Ján Križan
- odpovedal na otázku poslanca p. Olšovského a oboznámil prítomných o postupe
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rozšírenia miestneho cintorína v Tŕstí, o majetko-právnom usporiadaní pozemkov,
ktorých výmena je pripravená a zdokladovaná na š.p. LESY už viac ako 4 roky, avšak
doteraz nebola na tunajší úrad predložená Zámenná zmluva. Táto otázka výmeny
pozemkov je stále nedokončená zo strany LESY š.p., hoci obec už viac krát urgovala
predloženie a podpísanie zmluvy zo strany riaditeľstva Štátnych lesov, avšak zatiaľ
neúspešne. Ich zdôvodnením je stále množstvo práce, pre ktorú doteraz nepripravili
zmluvu k podpisu. Obec bude naďalej trvať na predložení Zámennej zmluvy na
výmenu pozemkov pre rozšírenie cintorína a na urýchlenom podpise zmluvy.
prisľúbil, že otázku umiestnenia dopravných zrkadiel v m.č. Tŕstie ako aj svetelné
spomaľovače /prípadne retardéry/ v časti obce Dolný Lieskov, prípadne aj svetelné
spomaľovače prekonzultuje na Dopravnom inšpektoráte v Považskej Bystrici.

Viera Michálková – pracovníčka obce
- Vyzvala poslancov a opakovane ich požiadala o trvalé predkladanie všetkých pracovnoprávnych zmien týkajúcich sa ich samých, a to hlavne z oblasti sociálneho zabezpečenia –
rozhodnutie o dôchodku /invalidného, predčasne starobného, starobného/, uznanie PN, OČR na
rodinného príslušníka a iné....
Tieto zmeny týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov je potrebné v súlade so zákonnými
predpismi hlásiť zamestnávateľovi t.j. obci najneskôr do 8 dní od ich uskutočnenia.
Opakovane pripomenula poslancom a členom komisii, že sú zároveň aj pracovníkmi obce,
pripomenula ich povinnosti na úseku sociálneho a zdravotného poistenia, aby v termíne do 8
dní oznámili všetky zmeny týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov, na ktoré nadväzujú
odvodové povinnosti zamestnávateľa. Zároveň opakovane požiadala poslancov, aby vždy
a všetky zmeny týkajúce sa pracovno-právnych údajov, oznamovali okrem svojich hlavných
zamestnávateľov, aj obci Dolný Lieskov, ktorá tiež plní úlohu ich zamestnávateľa.
Ďalej upozornila na pretrvávajúce podrobnosti a problémy týkajúce sa nášho poslanca p.
Olšovského, ktorý i napriek viacerým výzvam a upozorneniam nerešpektoval túto povinnosť
a doteraz obci Dolný Lieskov, teda zamestnávateľovi, nepredložil doklad, ktorý je rozhodujúci
pre zmenu sadzby poisteného podľa § 12 zákona č. 580/2004 Z.z. v p.z.. Uvedená problematika
nečinnosti poslanca bola konzultovaná na sociálnej i zdravotnej poisťovni. Následne boli
poslanci ešte podrobne oboznámení s tým, čo vyplýva z ich nečinnosti pri nahlasovaní
pracovno-právnych zmien ktoré majú vplyv na výšku odvodov do poisťovní.
Starosta obce – p. Ján Križan
- Upozornil poslancov, že bez predloženia dokladov, o ktorých informovala pani
Michálková, nie je možné zo strany zamestnávateľa vykonať tieto zmeny a úpravy sadzieb
poistného vo výkazoch poisťovní, preto vyzval poslanca, aby urýchlene predložil potrebný
doklad. Ak nebude predložený doklad, nemôžu byť vykonané zmeny-opravy vo výkazoch
poisťovní a nastanú pre obec problémy a to:
- poisťovne nemôžu vydať doklad, že obec má vysporiadané všetky vzťahy voči
poisťovni – takýto doklad budeme potrebovať k prijímaniu nových verejnoprospešných pracovníkov, ďalej taktiež k predloženiu žiadosti o finančné prostriedky
z eurofondov, k čerpaniu takýchto prostriedkov a iné.
Upozornil, že nami požadované kladné stanovisko o usporiadaní finančných vzťahov voči
poisťovni nám poisťovne nevydajú a zodpovednosť a následky bude znášať v tomto prípade
práve poslanec, ktorý si nesplnil zákonnú povinnosť, avšak obec príde o finančné prostriedky.
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uznesenie č. 41/2016, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu p. Michálkovej – personálnej pracovníčky obecného úradu, ktorá informuje
o povinnosti poslancov a členov jednotlivých komisii, že všetky ich zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch, sú povinní oznamovať a dokladovať aj na tunajší obecný úrad. Jedná sa
hlavne o oznámenie a predloženie dokladu o invalidite, starobnom, predčasnom starobnom
dôchodku, PN, OČR .....
Hlasovanie: za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 – Olšovský Milan
B/ ž i a d a
p. Olšovského – poslanca OZ, aby urýchlene najneskôr do 3 pracovných dní si splnil povinnosti
vyplývajúce so zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.
Hlasovanie: za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 – Olšovský Milan
K bodu č. 12:
Predseda návrhovej komisie p. Ing. Erika Seková predložila návrh na uznesenia, ktoré boli
prijaté pod čís. 33/2016 až 41/2016 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov
programu uvedených v tejto zápisnici.
K bodu č. 13
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
starosta obce v.r.
Overovatelia zápisnice: Stanislav Novosad v.r.
Anton Biel v.r.
Dolný Lieskov, 14.9.2016
Zapísala: Viera Michálková

