Z á p i s n i c a č. 5/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. septembra 2015 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
Anton Biel, Milan Olšovský, Stanislav Novosad,
Ing. Erika Seková
hlavná kontrolórka obce: Ing. Jarmila Kušnierová
pracovníci OcÚ: Viera Michálková
Neprítomní – ospravedlnení: : Ing. Jozef Kardoš, Milan Majerík
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 6/2015
5. Zmena rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 7/2015
6. Prejednanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na II. polrok 2015
7. Prejednanie žiadosti o vyjadrenie k zastavovacej štúdii IBV v k.ú. Dolný Lieskov
pre účely výstavby IBV na p.č. KNC 224/96
8. Prejednanie žiadosti o vyjadrenie k Dokumentácii a vydanie záväzného stanoviska
k plánovanej novostavbe Rodinného domu na KNC 563/18 v k .ú. Tŕstie, pre účely
územného konania
9. Prejednanie žiadosti o odpredaj obecného pozemku - časti pozemku KNE 948 v k.ú.
Tŕstie,
10. Rôzne
a/ Informácia o realizovaných kultúrnych podujatiach obce v mesiaci júl-august 2015
b/ Zmeny podmienok v poplatku a výpožičke Kultúrnych domov – návrh
11. Názory občanov
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
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 je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
Bolo prijaté
uznesenie č. 54/2015, ktorým
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 4 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov

-2K bodu č. 2:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6.2015, pričom konštatoval, že uzneseniami
z predchádzajúceho OZ neboli ukladané žiadne úlohy, ani povinnosti.
Bolo prijaté

uznesenie č. 55/2015, ktorým
berie na vedomie
kontrou plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolný
Lieskov zo dňa 24.6. 2015.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Milan Olšovský, Anton Biel
- overovatelia zápisnice: Stanislav Novosad, Ing. Erika Seková
- zapisovateľka: Viera Michálková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté

uznesenie č. 56/2015, ktorým
schvaľuje
- návrhovú komisiu: Milan Olšovský, Anton Biel
- overovateľov zápisnice: Stanislav Novosad, Ing. Erika Seková
- zapisovateľku: Viera Michálková
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
Hlavná kontrolórka Ing. Jarmila Kušnierová, informovala prítomných poslancov
o rozpočtovom opatrení č. 6/2015, ktoré bolo vykonané z dôvodu zvýšenej dotácie na
matričnú činnosť, zdravotné poistenie, materiál obce, zvýšené poistenie VPP ako aj zníženie
externého manažmentu z obce. Po oboznámení sa s predloženým opatrením poslanci toto
vzali na vedomie a je súčasťou zápisnice.
Bolo prijaté

uznesenie č. 57/2015, ktorým
berie na vedomie
rozpočtové opatrenia č. 6/2015 zo dňa 21.7. 2015.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Hlavná kontrolórka Ing. Jarmila Kušnierová, informovala prítomných poslancov a
predložila k schváleniu návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 7/2015, ktorý sa
týkal zníženia čerpania rezervného fondu ako aj zníženia výdavkov na „altán“ a „verené
priestranstvo“ ako aj získaného grantu v prospech obce.
Poslanci sa s rozpočtovým opatrením oboznámili a následne ho schválili bez pripomienok
ako rozpočtové opatrenie č. 7/2015.
Bolo prijaté
uznesenie č. 58/2015, ktorým
schvaľuje
predložený návrh zmeny rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 7/2015.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0

-3K bodu č. 6:
Hlavná kontrolórka obce Ing. Kušnierová predložila prítomným členom OZ Návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015. Po oboznámení sa
s týmto návrhom, bolo prijaté
uznesenie č. 59/2015, ktorým
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2015.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 7:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila prítomným k prejednaniu žiadosť stavebníka
o Vyjadrenie k zastavovacej štúdii IBV v lokalite pri Ihrisku II. v k.ú. Dolný Lieskov pre
účely IBV a stavbu rodinného domu na p.č. KNC 224/96 v k.ú. Dolný Lieskov. Po
oboznámení sa s podkladmi a zastavovacou štúdiou, bolo prijaté
uznesenie č. 60/2015, ktorým
schvaľuje
Zastavovaciu štúdiu IBV v k.ú. Dolný Lieskov v lokalite pri Ihrisku II., nakoľko sa jedná
o pozemky, ktoré bezprostredne nadväzujú na zastavanú časť obce pri Ihrisku – lokalitu I., s
tým, že výstavbu rodinného domu na p.č. KNC 224/96 je možné zrealizovať tak, aby už
v pláne situácii osadenia novostavby RD, bola zakreslená aj výhľadová miestna – prístupová
komunikácia z p.č. KNC 224/96 ako pokračovanie pôvodnej MK, čím bude zachovaný vstup
k ďalšej plánovanej IBV na ostatných budúcich priľahlých pozemkoch v súlade s touto
Zastavovacou štúdiou IBV – lokalita II. pri Ihrisku.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 8:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila prítomným k prejednaniu žiadosť stavebníka
o vyjadrenie k „ Dokumentácii k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej
novostavbe rodinného domu na p.č. KNC 563/18 v k.ú.- Tŕstie, pre účely územného konania“.
bolo prijaté
uznesenie č. 61/2015, ktorým
schvaľuje
predloženú Dokumentáciu k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k plánovanej
novostavbe Rodinného domu na p.č KNC 563/18 v k.ú. Tŕstie, pre účely územného konania.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 9:
Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku z p.č. KNE 948 v k.ú, Tŕstie
Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prejednaniu žiadosť o odpredaj časti pozemku
v k. ú. Tŕstie – parc. č. KNE 948 o výmere cca 60-100 m2. Pozemok, ktorý má byť
predmetom predaja tvorí breh – priľahlú časť k pôvodnej štátnej ceste smer Pružina a je
v tesnej blízkosti pozemku žiadateľa /v blízkosti miestnej kaplnky/. 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 vhodný na predaj, z dôvodu jeho umiestnenia, nakoľko prípadným predajom jeho požadovanej časti by mohli v budúcnosti vzniknúť problémy.
Na základe uvedeného
bolo prijaté
uznesenie č. 62/2015, ktorým
neschvaľuje odpredaj časti z pozemku parc. č. KNE 948 v k. ú. Tŕstie.
Za: 3 poslanci, zdržal sa: 1 poslanec (p. Novosad S.), proti: 0

-4K bodu č. 10:

Rôzne

a/ Kultúrne podujatia v obci
Starosta informoval o uskutočnených kultúrnych podujatiach a akciách v mesiacoch júl až
september 2015 v tomto rozsahu:
- hasičská súťaž v Tŕstí, kde sa aktívne zúčastnili členovia DHZ Tŕstie, avšak
nie DHZ Dolný Lieskov, ale aktívne sa zúčastnili ženy z DHZ Dolný
Lieskov
- v auguste sa uskutočnila súťaž vo varení gulášu na Ihrisku v Tŕstí
- olympiáda seniorov bola 3.9.2015 v Rekreačnom stredisku v Podskalí,
v ktorej naša Obec Dolný Lieskov sa umiestnila najlepšie z takmer 30
súťažiacich družstiev, ktoré tvorili jednotlivé obce z okresu, ako aj
organizácie. V tejto súťaži zástupcovia z našej obce získali 2 prvé miesta a
1 tretie miesto v športových disciplínach. Ďalej bola naša obec ocenená ako
najlepšia obec z okresu, ktorá získala najviac ocenení zo všetkých
súťažiacich a to pohár „Prednostu okresného úradu Považská Bystrica“.
Súťažiaci svojou reprezentáciou zviditeľnili našu obec, začo im patrí
vďaka.
- Hodová slávnosť v Dolnom Lieskove – konala sa v areáli Centra sociálnych
služieb a na verejnom priestranstve – detské ihrisko, kde vystupovali
hudobné skupiny, podával sa guláš, pečená klobása, údené rebrá ..... Celé
kultúrne podujatie bolo spestrené kolotočom a stánkovým predajom.
Zároveň starosta poďakoval tým občanom, ktorí sa osobne zúčastnili organizácie, prípravy
a zabezpečenia uvedených akcii, ktoré boli skutočne na dobrej úrovni. Na základe uvedenej
informácie, bolo prijaté
uznesenie č. 63/2015, ktorým
berie na vedomie
informáciu o realizovaných kultúrnych podujatiach v obci v mesiaci júl až september:
- Hasičská súťaž,
- Súťaž vo varení gulášu v Tŕstí
- Olympiáda seniorov
- Hodová slávnosť
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
b/ Návrh zmien podmienok výpožičky Kultúrnych domov
Starosta obce Ján Križan predložil prítomným návrh na zmenu „osobitných poplatkoch“
a to v časti spoplatnenia výpožičky Kultúrnych domov na kultúrne a rodinné podujatia
a oslavy, z dôvodu opakovaného zneužívania výšky sadzby poplatku
za výpožičky
Kultúrneho domu našimi občanmi. Skutočnosťou je, že sadzba poplatku pre kultúrne akcie
našich občanov je nižšia ako pre občanov s trvalým pobytom mimo našu obec, preto naši
občania zneužívajú túto úľavu a v prospech svojich priateľov a známych oznámia nepravdivý
účel využitia Kultúrneho domu. Na základe týchto skúsenosti bude preto vhodné, aby výška
sadzby bola jednotná pre všetkých občanov a úľava pre naších občanov sa poskytla dodatočne
formou 50 % zľavy z už zaplateného poplatku.
Poslanci sa oboznámili s uvedenými príkladmi zneužívania zníženej sadzby poplatku
v prospech cudzích občanov – oslávencov /občanov, ktorí majú trvalý pobyt mimo našej

-5obce/ a aby nedochádzalo k opätovnému zneužívaniu výšky poplatku za výpožičku
Kultúrneho domu, bolo prijaté
uznesenie č. 64/2015, ktorým
a/ b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o potrebách zmeniť formu spoplatnenia výpožičky Kultúrnych domov, z dôvodu
opakovaného zneužívania poplatku za výpožičku pre účely rodinných osláv občanov
s trvalým pobytom v našej obci.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
b/ r u š í
časť uzn. č. 32/2015 z 8.4.2015, ktorým je určená výška poplatku za výpožičku Kultúrneho
domu a zasadačky Požiarnej zbrojnice určená vo výške 34,- € a 70,- €.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
b/ m e n í
uznesenie č. 32/2015 z 8.4.2015 v odst. 2/ ktorým OZ schválilo „Osobitné poplatky týkajúce
sa výpožičky nehnuteľnosti v majetku obce - výpožičky Kultúrneho domu a zasadačky
Požiarnej zbrojnice osobitne pre občanov s trvalým pobytom v obci a osobitne pre občanov
s trvalým pobytom mimo našej obce.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
c/ s c h v a ľ u j e
Osobitný poplatok v odst. 2/ výpožička Kultúrny dom uvedené v odst. a) a b) takto:
1. Jednotný poplatok vo výške 70,00 € za výpožičku Kultúrneho domu v obci pre účely
organizovania tanečných zábav, diskoték a posedení, jubilejných osláv a rodinných
akcii.
2. Pre účely organizovania tanečných zábav, diskoték a posedení, jubilejných osláv
a rodinných akcii v Kultúrnom dome, môže občan za oslávenca s trvalým pobytom
v obci Dolný Lieskov podať písomnú žiadosť o odpustenie 50 % z výšky zaplateného
poplatku, z dôvodu trvalého pobytu oslávenca v našej obci.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
d/ p o v e r u j e
starostu obce,
aby žiadosti občanov o odpustenie 50 % z výšky zaplateného poplatku za výpožičku
Kultúrneho domu, posúdil a rozhodol o jeho odpustení.
Termín: od 23. 9.2015 a stále
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 11

Názory občanov:
-

Žiadne príspevky

K bodu č. 12
Diskusia:
- p. Novosad
- na základe podnetu a dopytu niektorých občanov žiadal starostu obce o podanie informácie,
koľko finančných prostriedkov z rozpočtu obce bolo vynaložených na zabezpečenie kultúrnej
akcie počas Lieskovskej hodovej slávnosti.

-6- starosta p. Križan
- odpovedal na podnet a požiadavku poslanca p. Novosada, pričom oboznámil, že kultúrne
aktivity počas slávnosti Lieskovských hodov boli všetky financované zo sponzorských
príspevkov, ktoré si sám zabezpečil, takže z rozpočtu obce nedošlo k čerpaniu finančných
prostriedkov na túto akciu. Taktiež informoval, že hudobná skupina CORA BAND z Tŕstia
zrealizovala svoje hudobné vystúpenie sponzorsky /bezplatne/. Zároveň vyslovil všetkým
občanom, ktorí boli nápomocní pri zabezpečovaní a realizácii tejto akcie poďakovanie
a taktiež poďakoval všetkým sponzorom za pomoc, dary a spoluprácu.
K bodu č. 13:
Predseda návrhovej komisie p. Olšovský predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté
pod čís.54 až ..... a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu uvedených
v tejto zápisnici.
K bodu č. 14
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.
Ing. Erika Seková v.r.

Dolný Lieskov 25. septembra 2015
Zapísala: Viera Michálková v.r.

