Z á p i s n i c a č. 5/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24. septembra 2014 na Obecnom úrade Dolný Lieskov
Prítomní: starosta obce: Ing. Jozef KARDOŠ
poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Lamžo,
hlavný kontrolór obce: Ing. Jarmila Kušnierová
pracovníci OcÚ: Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
občania: p. Mária Čepelová a p. Jana Tomášková
Neprítomní poslanci: p. Jozef Križan, Róbert Kučera
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. Predloženie zmeny rozpočtu a informácia o rozpočtových opatreniach
5. Inventarizácia majetku obce k 31.10.2014
6. Prejednanie správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce
za r. 2013
7. Návrh na prejednanie nájmu pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov - orná pôda na
poľnohospodárske účely v tomto rozsahu:
- parc. KNE 72, orná pôda, výmera 1 005 m2
- parc. KNE 86, orná pôda, výmera 4 911 m2,
- parc. KNE 92, orná pôda, výmera 1 884 m2,
- parc. KNE 105, orná pôda, výmera 1 014 m2,
- parc. KNE 108, orná pôda, výmera 15 796 m2,
o celkovej výmere 2,4610 ha , k. ú. Dolný Lieskov, zapísaných na LV č. 520.
8. Prejednanie žiadosti občanov: Robert Kučera a manželka a Jaroslav Brezničan a manželka
o odkúpenie obecných pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov, ako časť z pôvodnej p.č. KNC 64
a p.č. KNE 136/1 zamerané GO plánom č. 71/2010 z 8.12.2010
9. Prejednanie zámeny pozemkov a odpredaja zvyšku obecných pozemkov v k.ú. Tŕstie pri
Kultúrnom dome a budove Hasičskej zbrojnice
10. Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2014
11. R ô z n e
a/ oboznámenie sa s požiadavkou občianky z m.č. Tŕstie p. Márie Čepelovej
b/ návrh na schválenie zámeny pozemkov za účelom rozšírenia miestneho cintorína
v Tŕstí /obecné pozemky/, p.č. KNC 565/2, lesný pozemok vo výmere 668 m2 a pč.
KNC 565/1, lesný pozemok vo výmere 859 m2 za pozemok vo vl. Štátu – správa
LESY SR p.č. 564/2, ostatné plochy o výmere 668 m2 .
12. D i s k u s i a
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
JEDNANIE:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal všetkých
prítomných a oboznámil ich s upraveným a doplneným programom jednania zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktorý bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu schválený.
Rokovania OZ sa zúčastnili 4 poslanci z celkového počtu 6 poslancov a kontrolórka obce
Ing. Jarmila Kušnierová.
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a poslanec Róbert Kučera sa ospravedlnil z pracovných dôvodov .
Ďalej boli prítomní: pracovníčka OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaníková a
občania z časti obce Tŕstie.
K bodu č. 2
Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Jozef Lamžo, Ivan Hrkota, Ján Križan
overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel a Jozef Lamžo
Zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
uznesenie č. 48/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJ E
a) Doplnený a upravený „Program“ jednania zasadnutia OZ
b) návrhovú komisiu:
pp. Jozef Lamžo, Ivan Hrkota, Ján Križan
c) overovatelia zápisnice: pp. Anton Biel, Jozef Križan,
p. Viera Michálková
d) zapisovateľka:
Za: 4, 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. 49/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ BERIE NA VEDOMIE
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
b/ KONŠTATUJE, že
Uznesenie OZ č. 47 /2014 z 6.8.2014 týkajúce sa zvolania a realizácie verejnej občianskej
schôdze /ďalej VOS/ na deň 17.8.2014, ktorej účelom bolo okrem bežných záležitostí hlavne
vyriešiť spravovanie a financovanie káblovej televízie v m.č. Tŕstie, nebolo splnené z dôvodu
ktorý uviedli zodpovední poslanci, a to , že v sále Kultúrneho domu v Tŕstí bol uskladnený
stavebný materiál – drevo na výstavbu „altánu pri Ihrisku“ a tento materiál nebolo možné
presunúť ani uskladniť do iných priestorov. VOS sa bude konať v náhradný termín.
c/ SCHVAĽUJE
nový termín konania Verejnej občianskej schôdze v m. č. Tŕstie na deň 12.10.2014 /nedeľa/,
ktorej účelom bude okrem iného vyriešiť spôsob správy a údržby káblovej televízie v časti
obce Tŕstie ako aj jej financovanie.
Zodpovední: poslanci OZ za m. č. Tŕstie
Termín: 12. 10.2014
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
d/ ŽIADA
poslancov obecného zastupiteľstva za miestnu časť Tŕstie, aby zabezpečili v určenom
termíne konanie verejnej občianskej schôdzky a následne, aby prostredníctvom opakovaných
oznamov v miestnom rozhlase pozvali všetkých občanov, ktorí sú napojení na rozvody
káblovej televízie v Tŕstí, na stretnutie vo veci správy, údržby a zotrvania KTR v obci.
Zodpovední: poslanci OZ. p. Ivan Hrkota,
p. Ján Križan. Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
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Ekonómka obce p. Dzurjaníková informovala prítomných o rozpočtových opatreniach
č.8 a 9/2014, ktoré bolo potrebné vykonať v mesiaci august 2014 a predložila návrh zmeny
rozpočtu obce.
Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 50/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ BERIE NA VEDOMIE
Rozpočtové opatrenia č. 8 a 9/2014, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu týkajúca sa
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a zmenu rozpočtu obce vykonanú starostom
obce, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
b/ SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu obce - zmenu účelu plánovaného použitia rezervného fondu, ktorá tvorí
prílohu zápisnice.
Za:4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ekonómka obce p. Dzurjaníková, predložila prítomným „Príkaz starostu obce" na
vykonanie inventarizácie majetku obce a to z dôvodu nastávajúcich volieb do samosprávy
obcí a s tým spojených zmien vo vedení obce.
Po oboznámení sa s úlohami a povinnosťami bolo prijaté
uznesenie č. 51/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ KONŠTATUJE, že
z dôvodu nastávajúcich volieb je zákonnou povinnosťou vykonať fyzickú inventúru majetku
obce a to so stavom ku dňu 31.10.2014
b/ BERIE NA VEDOMIE
Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku v súlade so zákonom č. 431/2002
v platnom znení – zákon o účtovníctve
c/ POVERUJE
komisie na vykonanie inventúr majetku obce v zložení podľa prílohy k tomuto uzneseniu
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
d/ UKLADÁ
predsedom inventarizačných komisii, povinnosť vykonať inventúry a odovzdať inventúrne
zoznamy a skontrolovaný stav majetku obce do kancelárie obecného úradu.
Termín: do 31.10.2014
Zodpovední: predsedovia inventarizačných komisií
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 6
P. Dzurjaníková Eva zároveň predložila prítomným, „Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky a hospodárenia obce za r. 2013“.
Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 52/2014,
ktorým sa
BERIE NA VEDOMIE
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce za r. 2013
K bodu č. 7
Ekonómka obce p. Michálková predložila návrh využitia obecných pozemkov v k. ú. Dolný
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Jedná sa o pozemky evidované v majetku obce a to:
- parc. KNE 72, orná pôda, výmera 1 005 m2
- parc. KNE 86, orná pôda, výmera 4 911 m2,
- parc. KNE 92, orná pôda, výmera 1 884 m2,
- parc. KNE 105, orná pôda, výmera 1 014 m2,
- parc. KNE 108, orná pôda, výmera 15 796 m2,
ktoré sú nevyužívané a obec v najbližších rokoch nemá žiadny zámer ich využitia, preto je
vhodné tieto využívať formou prenájmu na poľnohospodárske účely.
Po oboznámení sa so správou, bolo prijaté
uznesenie č. 53/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ BERIE NA VEDOMIE
návrh na využitie obecných pozemkov v k. ú. Dolný Lieskov, evidovaných v majetku obce
/LV č. 520/ formou prenájmu poľnohospodárskym subjektom, z dôvodu, že tieto obec nemá
možnosť využiť pre obecné účely. Jedná sa o pozemky:
- parc. KNE 72, orná pôda, výmera 1 005 m2
- parc. KNE 86, orná pôda, výmera 4 911 m2,
- parc. KNE 92, orná pôda, výmera 1 884 m2,
- parc. KNE 105, orná pôda, výmera 1 014 m2,
- parc. KNE 108, orná pôda, výmera 15 796 m2.
b/ SCHVAĽUJE
Zámer nakladania s majetkom obce, je využitie poľnohospodárskej pôdy v k. ú.
Dolný Lieskov, a to spôsobom nájmu poľnohospodárskym subjektom v tomto rozsahu:
- parc. KNE 72, orná pôda, výmera 1 005 m2,
- parc. KNE 86, orná pôda, výmera 4 911 m2,
- parc. KNE 92, orná pôda, výmera 1 884 m2,
- parc. KNE 105, orná pôda, výmera 1 014 m2,
- parc. KNE 108, orná pôda, výmera 15 796 m2.
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
c/ URČUJE
1. že využitie pozemkov - nájom nehnuteľného majetku sa bude realizovať spôsobom
obchodnej verejnej súťaže.
2. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nehnuteľného majetku – pozemkov vo
vlastníctve obce v k. ú. Dolný Lieskov a to :
- parc. KNE 72, orná pôda, výmera 1 005 m2
- parc. KNE 86, orná pôda, výmera 4 911 m2,
- parc. KNE 92, orná pôda, výmera 1 884 m2,
- parc. KNE 105, orná pôda, výmera 1 014 m2,
- parc. KNE 108, orná pôda, výmera 15 796 m2 /spolu 2, 461 ha/
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

d/ SCHVAĽUJE
1. Podmienky verejnej obchodnej súťaže, kde súťažiaci – uchádzač o nájom
pozemkov predloží „ Návrh nájomnej zmluvy“ a splní ostatné podmienky uvedené
v prílohe tejto zápisnice.
2. Časový plán súťaže: podľa prílohy
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0

-5K bodu č. 8
P. Michálková Viera – predložila k následnému jednaniu žiadosti občanov Róbert Kučera
a manželka Stella a Jaroslav Brezničan a manželka Mária, ktorými žiadajú odpredať pre obec
nevyužiteľné pozemky v k. ú. Dolný Lieskov, ktoré sú zamerané GO plánom č. 71/10 zo dňa
8.12.2010. Jedná sa o prevod „hodný osobitného zreteľa“ v súlade s §-om 9a, odst. 8, písm. e/
a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Predmetom prevodu sú pozemky:
- p.č. KNC 65/1 , záhrada vo výmere 7 m2 – do BSM žiadateľov Róbert Kučera
a manželka Stella, bytom Dolný Lieskov č. 36 ,
- p.č. KNC 65/2, záhrada vo výmere 196 m2,
- p.č. KNC 65/5, záhrada vo výmere 199 m2,
- časť z pôvodnej p.č. KNC 64 ako diel č. 2 vo výmere 7 m2 do p. č. KNC 65/3
- časť z p.č. KNC 65/3 vo výmere 2 m2, ako diel č. 7 do p. č. KNC 65/3
do BSM žiadateľov Jaroslav Brezničan a Mária, bytom Dolný Lieskov č. 39
Po oboznámení sa s predloženými žiadosťami o kúpu pozemkov z majetku obce, bolo prijaté
uznesenie číslo 54/2014,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ SCHVAĽUJE

a) predaj pozemkov z majetku obce v k. ú. Dolný Lieskov podľa §-u 9a, odst. 8, pism. e/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. formou predaja z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v tomto rozsahu:
1) do BSM Róberta Kučeru a manželky Stelly Kučerovej bytom Dolný Lieskov
č. 36, pozemok p. č. KNC 65/1, záhrada, vo výmere 7 m2, ktorý vznikol
z pôvodného pozemku p. č. KNE 136/1 /LV 442/, zameraním GO plánom č.
71/2010
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
2) do BSM Jaroslava Brezničana st. a manželky Márie Brezničanovej bytom
Dolný Lieskov č. 39, pozemky z majetku obce v k. ú. Dolný Lieskov a to:
- p.č, KNC 65/2, záhrada, vo výmere 196 m2, ktorý vznikol z pôvodného pozemku
p.č. KNE 136/1 ako diel č. 6 - 192 m2 v GO pláne a KNC 64 ako diel č. 1 v GO
pláne /4 m2/ /LV 442/, zameraním GO plánom č. 71/2010,
- p. č. 65/5 vo výmere 199 m2, záhrada, ako diel č. 8 (198 m2) pôvodnej p. č. KNE
136/1 a diel č. 3 (1 m2) z pôvodnej p. č. KNC 64
- časť z pôvodnej p.č. KNC 64 ako diel č. 2 vo výmere 7 m2 do p. č. KNC 65/3, ktorá
je vo vlastníctve žiadateľov,
- časť z p. č. KNC 65/3 vo výmere 2 m2, ako diel č. 7 do p .č. KNC 65/3, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľov
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
Schválené 3/5- tinami všetkých poslancov, z počtu 6 poslancov OZ
b/ cenu predávaných pozemkov vo výške 4,02 € /m2, ktorá je určená podľa „Znaleckého
posudku zo dňa 17.7.2014“ , pričom náklady týkajúce sa kúpnej zmluvy hradia žiadatelia.
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
b/ KONŠTATUJE, že
Horeuvedené pozemky v k.ú. Dolný Lieskov sa prevádzajú žiadateľom :

-

Róbert Kučera a manželka Stella bytom Dolný Lieskov č. 36
a Jaroslav Brezničan st. a manželka Mária bytom Dolný Lieskov č. 39
podľa zamerania GO plánom č. 71/10, ktorého zameraním boli vytvorené jednotlivé
diely a nové parcely z pôvodných p. č. KNE 136/1 a KNC 64 evidovaných v majetku
obce, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinných domov žiadateľov, pozemky
tvoria súčasť dvorov ako priľahlá plocha, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
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uvedené pozemoky využiť pre svoje účely, preto uzn. č.17/2014 zo dňa 26.3.2014
schválila odpredaj pozemku podľa §-u 9a, odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri rozhodovaní
o predaji pozemkov boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia
s majetkom obce a verejné záujmy. Zámer predaja pozemkov bol zverejnený
v zákonom stanovenej lehote na web stránke obce, ako aj v oznamovacích tabuliach
obce.
K bodu č. 9
Pracovníčka obce predložila prítomným podklady a žiadosť spoločnosti Biely potok a.s.
o zámenu pozemkov a odpredaja zvyšku obecných pozemkov v k. ú. Tŕstie v tomto rozsahu:
časť p.č. KNC 1, p. č. KNE 28/201 evidované na LV č. 1 a KNE 949, evidovaná na LV č.
482. Prevod pozemkov v k. ú. Tŕstie formou - predaja a výmeny pozemkov bol schválený na
zasadnutí OZ dňa 25.6.2014 pod č. uznesenia 33/2014.
Po predložení podkladov a oboznámení sa so žiadosťou, bolo prijaté
uznesenie číslo 55//2014
ktorým Obecné zastupiteľstvo
a/ S C H V A Ľ U J E
1) Prevod pozemkov v k. ú. Tŕstie formou zámeny pozemkov so spoločnosťou Biely
potok a.s. a odpredaj zvyšku pozemkov z majetku obce do majetku spoločnosti Biely
potok a.s. Bratislava, takto:
a/ v ý m e n u pozemkov v celkovej výmere 217 m2 v tomto rozsahu:
- časť obecných pozemkov z p.č. KNE 28/102 vo výmere 216 m2 /z ktorého zostáva 412m2/ a časť z pôvodnej p.č. KNC 1, z ktorej je novovytvorená p. č. KNC 1/4
vo výmere 1 m2, za časť pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Biely potok a.s.
evidovaných ako KNC 8/1 a KNC 2, z ktorých je novo zameraná p. č. KNC 2 vo
výmere 217 m2
b/ p r e d a j zvyšku pozemku a ostatných obecných pozemkov do majetku
spoločnosti Biely potok a.s., v tomto rozsahu:
- zvyšok p. č. KNE 28/102, zast. plochy vo výmere 412 m2
- pozemok KNE 949 m2, zast. plocha vo výmere 19 m2
GO plánom č. 39/2014 z 3.7.2014, overeným Okresným úradom Považská Bystrica,
katastrálny odbor pod č. 373/2014 zo dňa 14.7.2014, sú určené zmeny hraníc a zameranie
pozemkov geodetom Ing. Petrom Líškom.
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0.
Schválené 3/5- tinami všetkých poslancov, z počtu 6 poslancov OZ
2) cenu predávaných pozemkov vo výške 15,00 EUR/m2, čo je obvyklou cenou
pozemkov v k. ú. Tŕstie.
b/ KONŠTATUJE, že
zámenou pozemkov nadobudnutý nový pozemok v k. ú. Tŕstie p. č. KNC 2, doteraz
evidovaný ako zastavaná plocha, sa bude naďalej využívať výlučne ako miestna komunikácia
v obci, teda v prospech občanov obce, ostatných fyzických osôb, ako aj právnických
a podnikajúcich fyzických osôb.
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Hlavná kontrolórka Ing. Jarmila Kušnierová predložila prítomným „Správu o výsledku
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie I. polrok 2014“.
Po oboznámení sa s týmto dokumentom, bolo prijaté
uznesenie č. 56/2014,
ktorým sa
BERIE NA VEDOMIE
Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie za I. polrok 2014.
K bodu č. 11 a/
Rôzne
a) Starosta obce oboznámil prítomných s prípisom občianky z m. č. Tŕstie p. Márie
Čepelovej, v ktorom sa zaujímala o prehľad finančných prostriedkov a hospodárenie
obce na prepočet obyvateľov miestnej časti Tŕstie z hľadiska ich využitia pre účely a
rozvoj časti obce Tŕstie.
- Starosta obce postupne vysvetlil jednotlivé dotazy p. Čepelovej týkajúce sa financovania rôznych aktivít v jednotlivých miestnych častiach obce, pričom upozornil na
skutočnosť, že počet obyvateľov v časti obce Tŕstie je neúmerne nižšia a to v počte
251 obyvateľov t.j. 30,84 % z celkového počtu obyvateľov v porovnaní s počtom
obyvateľov v časti obce Dolný Lieskov – kde je počet 563 obyvateľov t.j. 69,16 %
z celkového počtu obyvateľov Obce Dolný Lieskov. I napriek tejto skutočnosti sú
vynaložené finančné prostriedky ku dnešnému dňu za jednotlivé akcie realizované
v m. č. Tŕstie vyššie, ako mali byť pri prepočte na obyvateľov, takže časť obce Tŕstie
nie je vôbec finančne ukrivdená na realizácii aktivít.
- Ďalej informoval, že obec účtuje v podvojnom účtovníctve a účtovne sa síce evidujú
investície pre m. č. Dolný Lieskov a osobitne pre m. č. Tŕstie, avšak účtovne nie je
možné odčleniť, iba informačne vysvetliť financovanie niektorých aktivít, a preto nie
je možné rozčleniť napr. výšku daní z nehnuteľností a poplatkov za časť obce Tŕstie
a časť Dolný Lieskov, nakoľko takéto členenie a účtovanie sa v obci nerealizuje.
Občianka p. Čepelová Mária
- prítomná občianka p. Čepelová sa postupne ďalej informovala o realizovaných
akciách v časti obce Tŕstie, porovnávala financovanie jednotlivých častí obcí vo
finančnom prepočte ako aj v prepočte vynaložených finančných prostriedkov úmerne
podľa počtu obyvateľov, čo jej starosta obce zdokladoval a vysvetlil na konkrétnych
financovaných akciách. Ďalej zdôraznil, že financovanie v jednotlivých m. č. obce si
môže napočítať každý občan, nakoľko všetky údaje sú zverejnené na internete.
- ďalej p. Čepelová informovala, že má záujem zabezpečovať kultúrne aktivity v obci,
avšak nie sú na to vhodné požadované priestory v Kultúrnom dome, ktorý je súčasne
v rekonštrukcii,
- taktiež žiadala, aby obec svoje pozemky nepredávala, a v prípade, že sú pre obec
niektoré pozemky nevyužiteľné, aby tieto len zamieňala za iné pre obec vhodnejšie
pozemky
K bodu č. 11 b/
Starosta obce predložil prítomným návrh na schválenie zámeny pozemkov v k. ú. Tŕstie za
účelom rozšírenia miestneho cintorína v Tŕstí. Ide o zámenu obecných pozemkov p. č. KNC
565/2 – lesný pozemok vo výmere 668 m2 a p. č. KNC 565/1, lesný pozemok vo výmere 859
m2 za pozemok vo vlastníctve štátu – správy LESY SR a to za p. č. KNC 564/2, ostatné
plochy vo výmere 668 m2. Skutočnosťou je, že obec mala záujem o zámenu týchto pozemkov

-8už pred rokom 2009, avšak z dôvodov legislatívnych a taktiež nie rovnakej kultúry pozemkov
toto nebolo možné. Prípisom zo dňa 18.9.2014 nám bolo oznámené, že Ministerstvo
pôdohospodárstva SR udelilo predchádzajúci súhlas na zámenou uvedených pozemkov, preto
je potrebné , aby obecné zastupiteľstvo svojím uznesením schválilo zámenu uvedených
pozemkov.
Po oboznámení sa s uvedenými skutočnosťami, bolo prijaté
Uznesenie číslo 57 /2014,
ktorým obecné zastupiteľstvom
SCHVAĽUJE
1) z á m e n u pozemkov v k. ú. Tŕstie v tomto rozsahu: zámenu obecných pozemkov
p.č. KNC 565/2, lesný pozemok vo výmere 668 m2 a p. č KNC 565/1, lesný pozemok
vo výmere 859 m2 za pozemok p. č. KNC 564/2, ostatné plochy vo výmere 668 m2,
ktorý je vo vlastníctve štátu – správa LESY SR .
2) z á m e r o m zámeny pozemkov v k. ú. Tŕstie je skutočnosť, že novonadobudnutý
majetok bude využitý pre obecné účely t.j. rozšírenia miestneho cintorína v Tŕstí,
pričom tento pozemok získaný zámenou je najvhodnejším pozemkom na jeho
rozšírenie.
Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
Schválené 3/5- tinami všetkých poslancov, z počtu 6 poslancov OZ
K bodu č. 12
DISKUSIA
Starosta obce
- opakovane vysvetlil dôvod zámeny a predaja zvyšku pozemkov v k. ú. Tŕstie
žiadateľovi Biely potok a.s. Bratislava. Cieľom obce bolo získať do obecného majetku
miestnu komunikáciu na p. č. KNC 2, ktorá zároveň je aj prístupovou komunikáciou
k budove Hasičskej zbrojnice a budove Kultúrneho domu. Bez takto dohodnutých
podmienok so spoločnosťou Biely potok a.s. by doteraz nebolo došlo k zámene
pozemkov. Na základe opakovaných jednaní možno konštatovať, že obec prevodom
uvedených pozemkov v k. ú. Tŕstie dosiahla majetko-právne usporiadanie miestnej
komunikácie o ktorú sa usilovala už viac rokov a tento postup nie je v rozpore so
záujmami obce, čo bolo aj odsúhlasené poslancami obecného zastupiteľstva.
Poslanci
- sa postupne vyjadrovali a diskutovali k jednotlivým bodom programu, pričom diskusia
v rozsahu iných informácii a požiadaviek nebola.
K bodu č. 13
Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie pán Jozef Lamžo a jednotlivé
uznesenia č. 48 až 57, sú súčasťou príslušných bodov rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 14
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta
obce Ing. Kardoš, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Dolný Lieskov, 24.9.2014
Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce v.r.
Overovatelia zápisnice: Anton Biel, v.r.
Jozef Lamžo, v.r.
Zapísala: Viera Michálková v.r.

