Z á p i s n i c a č. 5/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2012 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Poslanci OZ:

Ing. Jozef KARDOŠ
Anton Biel, Dušan Dzurjaník, Ivan Hrkota, Ján Križan,
Jozef Križan, Jozef Lamžo
Pracovníci OcÚ: Eva Dzurjaníková, Viera Michálková

Program: 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Schválenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Zmena rozpočtu obce
5. Určenie miestnych daní a poplatok na rok 2012
6. R ô z n e :
a/ Prejednanie prevádzkovania miestnej knižnice v časti obce Tŕstie
b/ Prejednanie osláv Mikuláša
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 doplneným programom rokovania, ktorý bol
prítomnými členmi OZ prijatý v plnom rozsahu bez doplňujúcich pripomienok a návrhov.
Na základe Štatútu obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že sú prítomní
všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Ďalej boli prítomné pracovníčky obce: Eva Dzurjaníková, Viera Michálková
Bolo prijaté
uznesenie č. 33/2012, ktorým sa
schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Ivan Hrkota, Anton Biel, Ján Križan
- overovatelia zápisnice: Dušan Dzurjaník, Jozef Lamžo
- zapisovateľka: Eva Dzurjaníková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bol prijaté
uznesenie č. 34/2012, ktorým sa
schvaľuje
- návrhová komisia v zložení: Ivan Hrkota, Dušan Dzurjaník, Ján Križan
- overovatelia zápisnice:
Dušan DZURJANÍK, Jozef LAMŽO
- zapisovateľka zápisnice:
Eva Dzurjaníková
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
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Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 12. 9. 2012, pričom konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené
v plnom rozsahu.
Bolo prijaté
uznesenie č. 35/2012, ktorým sa
berie na vedomie kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 12. 9. 2012.
K bodu č. 4:
Starosta obce predložil prítomným členom OZ návrh na zmenu rozpočtu, a to
predovšetkým z dôvodu vykonávania revízií rozvodov elektrickej energie, rozvodov plynu,
komínov, ktorých zabezpečenie vyplynulo z protipožiarnej kontroly, vykonanej Okresným
riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru. Zároveň je potrebné upraviť rozpočet aj
v niektorých ďalších položkách ako stravovanie, poistenie, príspevok na činnosť spoločného
obecného úradu Jasenica, bežné výdavky na kultúrny dom, pohrebníctvo a čiastočnú opravu
strechy na budove starého obecného úradu. Podrobný návrh zmien je priložený k zápisnici.
Poslanci OZ po dôkladnom oboznámení sa s navrhovaným rozpočtovým opatrením zmenu
rozpočtu jednohlasne schválili.
Bolo prijaté uznesenie
uznesenie č. 36/2012, ktorým
s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu obce podľa prílohy zápisnice.
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Pracovníčka obce p. Michálková informovala prítomných o druhoch miestnych daní
a poplatkoch, ktoré môže obec vyrubovať v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov v roku 2013.
Boli prijaté
uznesenie č. 37/2012, ktorým
zavádza v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov na
rok 2013 tieto miestne dane a poplatky:
1/ miestna daň z nehnuteľností
2/ miestna daň za psov
3/ miestna daň za užívanie verejného priestranstva
4/ miestna daň za nevýherné hracie prístroje
5/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa 0
uznesenie č. 38/2012, ktorým
konštatuje, že všetky návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Dolný Lieskov budú
zverejnené na internetovej stránke obce, ako aj vo vývesných tabuliach v obci s tým, že
o nich bude obecné zastupiteľstvo rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci december
2012.
K bodu č. 6:
Rôzne:
a/ Bola prejednaná problematika prevádzkovania knižnice v miestnej časti obce Tŕstie,
nakoľko z dôvodu minimálneho záujmu občanov o výpožičku kníh je táto už niekoľko rokov
nefunkčná. Na základe vykonaného prieskumu záujmu o miestnu knižnicu bolo rozhodnuté,
že miestna knižnica bude opätovne otvorená. Knižnica bude inventúrne odovzdaná pôvodnou
knižničiarkou p. Tomáškovou v súlade so zákonníkom práce a dohodou o hmotnej zodpovednosti do 31.12.2012. Zároveň žiadame občanov, aby zapožičané knihy vrátili p. Tomáškovej,
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Bolo prijaté
uznesenie č. 39/2012, ktorým sa
s c h v a ľ u j e otvorenie miestnej knižnice v časti obce Tŕstie od 1.1.2013.
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
b/ Starosta obce predložil návrh na zorganizovanie osláv Mikuláša v oboch miestnych
častiach obce. Poslanci oslavy Mikuláša schválili na deň 8. 12. 2012. Oslava sa začne
o 12.30 hod. v Tŕstí a o 15.00 hod. v Dolnom Lieskove.
Bolo prijaté
uznesenie č. 40/2012, ktorým sa
1. s c h v a ľ u j e zorganizovanie osláv Mikuláša v oboch miestnych častiach obce.
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
2. s c h v a ľ u j e výdavky na uskutočnenie osláv Mikuláša do výšky 200,- EUR.
Za: 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 7:
Diskusia:
- p. Križan – požadoval upozorniť vlastníkov pozemkov pri cintoríne – Romana Jaroša a
Dušana Rezníčka na údržbu pozemkov ich pravidelným kosením a zároveň na
potrebu vyrezania vŕbia, ktoré ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, ako aj
spôsobuje prerušenie dodávky elektrickej energie pri veternom počasí.
- Ing. Kardoš – informoval o nespokojnosti občanov miestnej časti Tŕstie, že nie je funkčná
predajňa potravín. Zároveň konštatoval, že vlastník predmetnej budovy nemá
záujem o otvorenie takejto prevádzky z dôvodu nerentability, čo potvrdil aj
poslanec pán Hrkota, ktorý v minulosti prevádzkoval predajňu potravín.
Pán Hrkota poukázal na skutočnosť, že občania sa zásobujú potravinami nákupom potravín vo veľkých reťazcoch /Tesco, Hypernova, .../ a v obci nakupujú
minimálne, preto bol nútený prevádzku uzatvoriť. Starosta obce taktiež
konštatoval, že nikto z oslovených občanov a taktiež i tých, ktorí sa opätovne
sťažujú, nemá záujem o prevádzkovanie predmetnej predajne potravín.
K bodu č. 8:
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie pán Hrkota a jednotlivé
uznesenia sú súčasťou príslušných bodov rokovania OZ.
K bodu č. 9:
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: Dušan DZURJANÍK
Jozef LAMŽO
Dolný Lieskov 23. novembra 2012
Zapísala: Eva Dzurjaníková

