Z á p i s n i c a č. 5/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2013 na Obecnom úrade
Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš
poslanci OZ: pp. .Anton Biel, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo, Jozef Križan
hlavná kontrolórka obce: Ing. Jarmila Kušnierová .
pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Neprítomný: p. Dušan Dzurjanik,

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Predloženie Rozboru hospodárenia k 30.6.2013 – I. polrok 2013
5. Návrh zmeny rozpočtu obce
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie august až
december 2013
7. Prerokovanie ponuky na odkúpenie pozemku p.č. KNE 28/102 v k.ú. Tŕstie, ktorý je
majetkom obce
8. Predloženie návrhu Zastavovacej štúdie lokality N 4 „Podlazy“ v k.ú. Tŕstie pre IBV –
výstavbu rodinných domov
9. Rôzne:
a) Informácia o plánovanej kultúrnej akcii s dôchodcami „Oktober – mesiac úcty k starším
b) Oprava a údržba Kultúrneho domu v Tŕstí – odvlhčenie KD
c) Informácia a pozvanie na pietnu akciu „Odhalenie obnoveného pamätníka obetiam
tragédie v osade Rietka dňa 1.10.1944
d) Informácia o nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa
9.11.2013
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

J E D N A NI E
K bodu č. 1 a 2
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal prítomných
poslancov
a oboznámil ich s doplneným programom jednania zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Program bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu schválený.
Rokovania OZ sa zúčastnili 5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov, čim je zasadnutie
poslancov OZ uznášania schopné.
Ďalej boli prítomní: hlavná kontrolórka obce Ing. Kušnierová Jarmila
a pracovníčky OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaniková
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návrhová komisia:
pp. Ivan Hrkota, Jozef Lamžo, Jozef Križan
overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan, Anton Biel
Zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 41/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
a/ Návrhovú komisiu, zapisovateľku zápisnice a overovateľov zápisnice
b/ Program zasadnutia OZ včetne jeho doplnenia
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
U z n e s e n i e č. 42 / 2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
K bodu č. 4
Ekonómka obce p. Eva Dzurjaníková predložila prítomným Rozbor hospodárenia obce
k 30.6.2013 – t.j. za I. polrok 2013, s ktorým sa oboznámili poslanci postupne podľa jednotlivých
položiek.
Po oboznámení bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 43 / 2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
Rozbor hospodárenia obce k 30.6.2013 t.j. za I. polrok 2013
K bodu č. 5
Ekonómka obce – p. Dzurjaníková, predložila prítomným Návrh zmeny rozpočtu obce na r.
2013. Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanými zmenami rozpočtu a zmeny jednohlasne
schválili.
Po prejednaní bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 44/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zmeny rozpočtu obce k 30.9.2013.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Hlavná kontrolórka obce Ing. Jarmila Kušnierová predložila prítomným na prerokovanie Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie august až december 2013. Po
oboznámení sa s predloženým materiálom, bolo prijaté
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ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie august až december 2013.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Starosta obce predložil prítomným na prerokovanie doručenú žiadosť na odkúpenie pozemku
p.č. KNE 28/102 vo výmere 628 m2 v k.ú. Tŕstie, ktorý je majetkom našej obce. Uvedený
pozemok sa nachádza v blízkosti Kultúrneho domu, za budovou bývalých obchodných prevádzok.
Starosta obce objasnil zámer využitia pozemku pre obecné účely, pričom konštatoval, že
predmetným pozemkom plánujeme rozšíriť lokalitu pri Kultúrnom dome teda p.č. KNC 1 a KNC
2, nakoľko budova Hasičskej zbrojnice stojí tesne na hranici pozemku a obec má zámer rozšíriť
uvedený pozemok formou zámeny pozemku s vlastníkom p.č. KNC 8 a tak lepšie umožniť prístup
k obecným budovám.
Na základe uvedených skutočností bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 46 / 2013
ktorým obecné zastupiteľstvo
a) K O N Š T A T U J E , že
pozemok p.č. KNE 28/102 vo výmere 628 m2 nie je určený na predaj.
b) N E S Ú H L A S Í
s predajom pozemku p.č. KNE 28/102 v k.ú. Tŕstie, z dôvodu plánovaného zámeru využitia
uvedenej parcely na účely rozšírenia pozemku priľahlého k budove Kultúrneho domu a Hasičskej
zbrojnici a to výmenou časti pozemku za časť susedného pozemku p.č. KNE 28/101. O zbytku
obecného pozemku bude rozhodnuté po majetko-právnom usporiadaní a zámeny časti pozemku za
p.č. KNE 28/101.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Starosta obce predložil prítomným návrh „Zastavovacej štúdie lokality N 4 „ Podlazy“ v k.ú.
Tŕstie pre IBV – výstavbu rodinných domov. Uvedená lokalita pre výstavbu rodinných domov
bola schválené v Doplnku Zastavovacieho plánu zóny Tŕstie.
Po oboznámení sa so zámerom plánovanej výstavby, bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 47/2013
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zastavovaciu štúdiu lokality N 4 „Podlazy“ v k.ú. Tŕstie pre IBV – výstavbu rodinných domov.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 9

ROZNE

a) Informácia o plánovanej kultúrnej akcii s dôchodcami „Október – mesiac úcty
k starším
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom na kultúrno-spoločenskú akciu v mesiaci oktober
- posednie s dôchodcami z príležitosti mesiaca úcty k starším. Po väčšej rozprave sa poslanci
dohodli, že v dňa 27.10.2013 bude zabezpečená akcia „Mesiac úcty k starším“, na ktorý bude
zabezpečený kultúrny program poslancami OZ, ďalej občerstvenie a drobné darčeky. Kultúrny
program v Dolnom Lieskove zabezpečí riaditeľka MŠ a v m.č. Tŕstie poslanec p. Ján Križan.
Po prediskutovaní a vzájomnej dohode, bolo prijaté
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ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ S C H V A Ľ U J E
a) Realizáciu kultúrnej akcie „posedenie s dôchodcami“ z dôvodu nadchádzajúceho mesiaca
Október – mesiac úcty k starším a to dňa 27.10.2013 v nedeľu:
- o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Tŕstí
- o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Dolnom Lieskove
b) Na posedenie s dôchodcami budú prizvaní občania vo veku 70 rokov a viac.
c) Materiálno-technické zabezpečenie akcie - občerstvenie a darčeky max. do 9,00 EUR/osoba
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
b/ Ž I A D A
Poslancov OZ, aby boli nápomocní pri príprave akcie a aktívne sa zúčastnili na realizácii
akcie posedenie s dôchodcami.
b) Oprava a údržba Kultúrneho domu v Tŕstí – odizolovanie KD
Starosta obce informoval prítomných o nutnosti realizovať opravu kultúrneho domu v Tŕsti
a to formou odizolovania múrov kultúrneho domu, nakoľko v stavbe opakovane vlhne, čím
postupne chátra a znehodnocuje sa. Poslanci sa k uvedenému návrhu postupne vyjadrovali, pričom
poslanec Ján Križan konštatoval, že najvhodnejšie by bolo KD zbúrať, nakoľko to je stará stavba
a na jeho mieste postaviť nový. Nakoniec s odizolovaním KD súhlasil. Starosta a ostatní poslanci
sa však jednoznačne postavili proti zbúraniu KD s tým, že na výstavbu nového kultúrneho domu
obec nemá finančné prostriedky, nakoľko by sa jednalo o niekoľko stotisícovú investičnú akciu
pričom nová výstavba by bola maximálne neekonomická.
Kultúrny dom je potrebné v rámci rekonštrukcie odvlhčiť a následne opraviť tak, aby čím skôr
slúžil svojmu účelu.
Na základe uvedených skutočnosti bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 49/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
izoláciu Kultúrneho domu v Tŕstí s rozpočtovaným nákladom do 4.000,00 EUR magnetofyzikálnou metódou AQUAPOL a po jeho odvlhčení následne ďalšie stavebné práce spojené s
údržbou a opravou budovy KD.
za. 5, proti:0, zdržal sa: 0
c) Informácia a pozvanie na pietnu akciu „Odhalenie obnoveného pamätníka obetiam
tragédie v osade Rietka dňa 1.10.1944
Pani Michálková oboznámila prítomných s plánovanou akciou a pozvaním na pietnu akciu
Odhalenie obnoveného pamätníka obetiam tragédie v osade Rietka dňa 1.10.1944,
ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra o 14.00 hod. v osade Rietka pri pôvodnom pamätníku.
Myšlienka obnoviť pamätník obetiam tragédie v osade Rietka sa zrodila z pohnútok u Dr.
Stanislava Mika a Ing. Ľubomíra Jánošku s rodinou ako syna priamej účastníčky tragických
udalosti v osade Rietka, čím naplnil sľub daný svojej matke, že sa nezabudne na tragédiu
a utrpenie obyvateľov osady, ktoré ich poznačilo na celý život.
Po oboznámení sa s plánovanou pietnou akciou, bolo prijaté
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ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
pozvanie občanov na pietnu akciu Odhalenie obnoveného pamätníka obetiam tragédie v osade
Rietka zo dňa 1.10.1944, ktoré sa uskutoční 28. 9. 2013 o 14.00 hod. priamo pred pamätníkom.
Pietna akcia bude spojená s kultúrnym programom.
d) Informácia o nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov, ktoré sa
uskutočnia dňa 9.11.2013
Informáciu o nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa
9.11.2013 predložila p. Michálková, zodpovedná za prípravu a priebeh volieb, pričom predložila
aj Harmonogram prác spojených v prípravami volieb a úlohami, ktoré je potrebné aby obec
zabezpečila.
Po oboznámení sa s plánovanými voľbami a úlohami na úseku príprav volieb do samosprávnych
krajov, bolo prijaté
U z n e s en i e č. 51/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
- Informáciu o príprave volieb do samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 9.11.2013
/ v sobotu/
- Harmonogram prípravy volieb a úlohy na úseku prípravy volieb do samosprávnych krajov,
ktoré je obec povinná postupne zabezpečiť
K bodu č. 10
DISKUSIA
Starosta obce:
Žiadal poslancov, aby sa dohodli na zodpovednosti týkajúcej sa prác káblovej televízie
v miestnej časti Dolný Lieskov.
Po prehodnotení a oboznámení sa s uvedenou problematikou sa poslanci dohodli, že
zodpovednými poslancami za KTR budú: Anton Biel a Jozef Lamžo, ktorí s povinnosťami
vyplývajúcimi z vedenia evidencie účastníkov KTR súhlasili.
p. Ivan Hrkota
- požadoval zrealizovať opravu cesty smerom z hlavnej cesty okolo rodinného domu s.č. 110
/rodiny Mikulcových/ po most pri bývalom obchode.
p. Ján Križan
- požadoval zrealizovať opravu cesty smerom na Podskalie od rodinného domu s.č. 5
/rodina Jantákových/ a to navezením a spevnením frézovanou obalovanou drťou.
p. Jozef Lamžo
- reagoval na diskusiu p. Jána Križana, že nesúhlasí so spevnením cesty k rodine Jantákových,
frézovanou obalovanou drťou, nakoľko táto komunikácia je vo svahu a pri zimnej údržbe by
frézovanú drť zhrnul s radlicou traktora.
p. Jozef Križan
- požadoval odstránenie starej autobusovej zastávky, nakoľko je stará, schátralá a neslúži už
svojmu účelu,
- upozornil na skutočnosť, že vandali v obci zničili dopravnú značku „STOP“ pri poštovom
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že túto dopravnú značku na svoje náklady opraví.
Ing. Kardoš-starosta
- na údržbu miestnych komunikácií máme v rozpočte vyčlenených 1 290 €, ktoré sú účelovo
viazané na tento účel, čo nebude ani zďaleka postačovať na uvedené požiadavky.
- čo sa týka starej autobusovej zástavky, schádza sa v nej mládež ako z našej obce, tak i zo
susedných obcí. Ak ju odstránime, budú sa schádzať v novej zastávke, ktorá bude rýchlejšie
zdevastovaná.
K bodu č. 11
N á v r h n a uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Ivan Hrkota predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté
pod číslom 41 až 51/2013 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu tejto
zápisnice.
K bodu č. 12

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu Obecného zastupiteľstva, starosta obce Ing.
Kardoš sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Dolný Lieskov, 27. septembra 2013
Zapísala: Michálková Viera v.r.

Overovatelia zápisnice: Ján Križan v.r
Anton Biel v.r.
Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

