Z á p i s n i c a č. 5/2016
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 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,
Hl. kontrolórka: ospravedlnená
pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, p. Eva Dzurjaníková
ostatní:
p. Ivan Hrkota

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Milana Olšovského
na základe jeho oznámenia o vzdaní sa mandátu poslanca, doručeného dňa 19.9.2016
4. Informácia
– o upráznenom mandáte poslanca OZ za volebný obvod č. 2 Tŕstie
- O nástupe náhradníka na upráznený mandát poslanca obecného zastupiteľstva vo
volebnom obvode č. 2 Tŕstie
5. Sľub nového poslanca obecného zastupiteľstva na upráznený mandát
6. Opakované prejednanie žiadosti spoločnosti PlayMAX s.r.o. Považská Bystrica
o vydanie súhlasu na umiestnenie optického kábla pripojenia do siete internet v našej
obci (uznesenie OZ č. 40/2016 z 14.9.2016)
7. Rôzne – doplnené:
a/ Návrh na oplotenie verejného priestranstva - detského ihriska
b/ Návrh na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
8. Názory občanov
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. 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, ktorý bol ako
pôvodný skrátený o bod – voľba mandátovej komisie a správa mandátovej komisie, nakoľko
tieto body pôvodného programu sa stali bezpredmetné z hľadiska § 182 nového zákona č.
180/2014 Z.z. v p.z., podľa ktorého pri zmene poslanca – náhradníka už nie je potrebné
pracovať s touto komisiou. Takto upravený a predložený program jednania bol poslancami OZ
prijatý v plnom rozsahu a na žiadosť poslanca p. Novosada bol ešte doplnený a rozšírený
v bode č. 7. Rôzne o návrh na oplotenie verejného priestranstva - detského ihriska a opravu
výtlkov na miestnych komunikáciách. Doplnený program jednania OZ bol jednohlasne
schválený.
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obecného zastupiteľstva sú uznášaniaschopní.
Bolo prijaté
uznesenie č. 42/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 2:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: p. Stanislav Novosad a p. Anton Biel
- overovatelia zápisnice: Ing. Erika Seková, Ing. Jozef Kardoš
- zapisovateľka: Viera Michálková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 43/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- návrhová komisia: p. Stanislav Novosad a p. Anton Biel
- overovatelia zápisnice: Ing. Erika Seková, Ing. Jozef Kardoš
- zapisovateľka: Viera Michálková
Hlasovanie: za: 5 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 14.9.2016, pričom konštatoval, že uznesenia
z predchádzajúceho OZ sa plnia priebežne, o čom bude podaná správa na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, pričom uzn. č. 40/2016 nebolo starostom podpísané, pretože je
potrebné zvážiť rozhodnutie o možnosti umiestnenia optického kábla aj ďalšej spoločnosti
PlayMAX s.r.o a preto bude táto otázka opakovane zaradená do samostatného bodu programu
na tomto zasadnutí v bode č.6.
Bolo prijaté
uznesenie č. 44/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lieskov zo dňa 14.9 2016, s tým, uznesenia sa plnia priebežne a uzn. č. 40/2016 bude
ako nepodpísané uznesenie samostatným bod jednania tohto zasadnutia.
Hlasovanie: za: 5 poslancov, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Starosta obce informoval, že
poslanec Obecného zastupiteľstva, volebný obvod č. 2 Tŕstie p.Milan OLŠOVSKÝ sa dňa
19.9.2016 písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, čím v súlade s § 25 odst.
2 písm. c), zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, došlo
k zániku mandátu poslanca p. Olšovského vo volebnom obvode č. 2 Tŕstie.
Vzdaním sa mandátu poslanca, zaniklo aj členstvo p. Olšovského Milana v komisii pre ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov a tým sa uvoľnila funkcia člena komisie na
ochranu verejného záujmu.
Na základe uvedeného, bolo prijaté
uznesenie č. 45/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
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zánik poslaneckého mandátu poslanca Milana Olšovského podľa § 25 odst. 2 c) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, písomným vzdaním sa
mandátu dňom 19.9.2016 vo volebnom obvode č. 2 Tŕstie, čím došlo aj k uprázdneniu funkcie
člena komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce.
Hlasovanie: za: 5 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
- Ekonómka obce p. Michálková informovala, že podľa § 192 odst, 1 a 2 zákona SR
č. 180/2014 Z. z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, za poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje ako náhradník kandidát,
ktorý v príslušnom obvode získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol
mandát. Nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na
úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ. Osvedčenie
podpisuje starosta obce.
starosta obce ďalej doplnil informáciu, že na upráznený mandát vo volebnom
obvode č. 2 Tŕstie, podľa výsledkov volieb nastupuje p. Ivan Hrkota, bytom Dolný Lieskov,
miestna časť Tŕstie č. 46, ktorý v r. 2014 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, získal vo
volebnom obvode č. 2 ako v poradí druhý náhradník po poslancovi Milanovi Olšovskom,
najväčší počet hlasov (26 hlasov).
p. Ivan Hrkota je stále občanom časti obce Tŕstie, je živnostník v oblasti drevovýroby.
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v r. 2014 kandidoval ako nezávislý kandidát.
Po oboznámení sa s predloženou správou, bolo prijaté
uznesenie č. 46/2016, ktorým
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
a/ že mandát poslanca získal p. Ivan Hrkota, ako náhradník na upráznené miesto poslanca
vo volebnom obvode č. 2. Menovaný mandát poslanec prijal.
b/ že pán Ivan Hrkota dňa 28.9.2016 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov za volebný obvod č. 2 Tŕstie, prijal od starostu obce
osvedčenie, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva, a následne sa ujal funkcie
poslanca.
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
Starosta obce informoval, že je potrebné opakovane prehodnotiť uzn. č. 40/2016
z 14.9.2016, ktorým sa tejto spoločnosti PlayMAX neodsúhlasilo umiestnenie optického
kábla na pripojenie do siete internet, nakoľko toto uznesenie nepodpísal, preto žiadosť
spoločnosti opakovane predkladá na zasadnutie tohto obecného zastupiteľstva.
Podotkol, že niektoré domácnosti v obci využívajú internetové pripojenie prostredníctvom
tejto spoločnosti a digitalizáciou siete im umožníme kvalitnejší príjem internetu. Je potrebné
dať možnosť jak obyvateľom, tak i podnikateľom vybrať si dodávateľa internetových služieb
a zároveň aj podporiť konkurenciu ponúkaných služieb.
Po zdôvodnení svojho návrhu, opakovane požiadal poslancov OZ, aby sa k tejto otázke
vyjadrili. Po následnej diskusii bolo prijaté
uznesenie č. 47/2016, ktorým
a/ r u š í
uzn. č. 40/2016 z 14.9.2016, ktorým bolo dané zamietavé stanovisko k umiestneniu optického
kábla na pripojenie do siete internet v našej obci spoločnosti PlayMAX s.r.o.
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
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s umiestnením optického kábla pripojenia do siete internet v obci Dolný Lieskov na
rozhlasové stĺpy, pre spoločnosť PlayMAX s.r.o., z dôvodu zlepšenia – zrýchlenia
internetových služieb v obci.
Hlasovanie: za: 5 poslanci, proti: 1- p. Novosad , zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Rôzne
a/ Návrh na oplotenie verejného priestranstva detského ihriska v Dolnom Lieskove
- Predložil poslanec p. Novosad, ktorý svoju požiadavku odôvodnil, že toto
priestranstvo je opakovane využívané, mamičky s deťmi si zvykli ho navštevovať, avšak je
v blízkosti frekventovanej ulice, čím hrozí deťom nebezpečenstvo úrazu prechádzajúcimi
dopravnými prostriedkami v tesnej blízkosti ihriska.
b/ Návrh na opravu výtlkov na miestnych komunikáciach
- Poslanec p. Novosad taktiež navrhol opravu výtlkov na miestnych komunikáciách
v Dolnom Lieskove aj v Tŕstí. Podotkol, že miestne komunikácie sú zničené, sú na nich veľké
jamy, ktoré je potrebné vyspraviť.
Uvedené aktivity navrhol financovať z rezervného fondu.
Starosta obce
- Informoval prítomných, že realizáciou návrhu prác tak, ako ho predložil p. Novosad,
by musel byť upravený rozpočet obce, pričom treba navrhnúť, ktoré položky ekonomickej
klasifikácie môžu byť znížené o sumu nákladov na zabezpečenie opravu miestnych
komunikácii a oplotenie verejného priestranstva – detského ihriska.
Tieto aktivity nie je možné financovať z rezervného fondu a naviac sa musia zabezpečovať
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a ...
p. Stanislav Novosad - poslanec
- Informoval prítomných, že je ochotný aj finančne prispieť pri oplocovaní detského
ihriska - prisľúbil zabezpečiť práce pri oplotení, ako aj materiál na zabetónovanie stĺpikov
a pri organizovaní prác bude sám nápomocný. Žiadal, aby ostatný materiál bol zabezpečený
z prostriedkov obce.
p. Ing. Jozef Kardoš – poslanec
- prisľúbil zabezpečiť projektovú dokumentáciu za účelom zrealizovania uvedených
prác
p. Dzurjaníková
- Ako ekonómka obce podrobne informovala spôsob a podmienky čerpania
rezervného fondu, pričom podotkla, že sa jedná o aktivity – práce, na ktoré nie je možné použiť
navrhovaný rezervný fond, nakoľko finančné prostriedky na tomto fonde je možné použiť
v súlade so zákonom o účtovníctve, výlučne na investičné výdavky prípadne pri havarijnom
stave, čo v tomto prípade by nebolo v súlade s predpismi.
Po oboznámení sa s podmienkami možnej realizácie uvedených prác, bolo prijaté
uznesenie č. 49/2016, ktorým
a) ž i a d a
a) poslancov obecného zastupiteľstva,
1. aby pripravili návrh zmeny rozpočtu na zabezpečenie nákladov na financovanie oplotenia
verejného priestranstva a opravy výtlkov na miestnych komunikáciach, s tým, že je zároveň
dôležité v rozpočte aj navrhnúť, ktorá plánovaná položka rozpočtu bude znížená.
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
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aby vykonal prieskum dodávateľov prác a ich cenové ponuky týkajúce sa opravy miestnych
komunikácii
Hlasovanie: za: 6 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
b) navrhuje
na deň 3.10.2016 o 15,00 hod. pred budovou Obecného úradu Dolný Lieskov stretnutie
poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce, za účelom vykonania kontroly
a určenia miesta a rozsahu opravy miestnych komunikácii – výtlkov v celej obci.
K bodu č. 8
Názory občanov – žiadne
K bodu č. 9

DISKUSIA

Milan Majerík – poslanec
- Informoval, že zo strany DHZ Dolný Lieskov, je potrebné v týchto dňoch
zabezpečiť STK požiarneho vozidla AVIA.
Ostatní poslanci diskutovali v časti bodu 7 – rôzne a viac diskusných príspevkov nemali.
K bodu č. 10:
Predseda návrhovej komisie p. Stanislava Novosad predložila návrh na uznesenia, ktoré
boli prijaté pod čís. 42/2016 až 49/2016 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov
programu uvedených v tejto zápisnici.
K bodu č. 11
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: Ing. Erika Seková, v.r.
Ing. Jozef Kardoš, v.r.
Dolný Lieskov, 28.9.2016
Zapísala: Viera Michálková, v.r.

