Z á p i s n i c a č. 6/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2012 na Obecnom úrade
Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš.
poslanci OZ: pp. .Anton Biel, Dušan Dzurjanik, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,
Ján Križan, Jozef Križan
Pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Občania: p. Jozef Briestenský, p. Milan Vyhnička
Ospravedlnený: p. Dušan Dzurjanik
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh programového a finančného rozpočtu obce na r. 2013 až 2015
5. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o Zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Dolný Lieskov
6. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o obchodnej verejnej súťaži
k predaju a prenájmu majetku obce
7. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o miestnych daniach od roku
1.1.2013
8. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti
od 1.1.2013
9. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2013
10. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku Materskej školy so zariadením školskej jedálne na r. 2013
11. Prejednanie zmien novelizovaného Zákonníka práce od 1.1.2013 v náväznosti na
pracovno-právne postavenie starostu obce /pracovný čas, dovolenka, stravné, náklady na
cestovné/.
12. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva za r. 2012
13. R ô z n e
a/ Zloženie inventúrnych komisii na vykonanie inventúr k 31.12.2012
14. D i s k u s i a
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
J E D N A NI E
K bodu č. 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Kardoš, ktorý privítal prítomných
poslancov a oboznámil ich s doplneným programom jednania zasadnutia zastupiteľstva.
Program bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu schválený.
Rokovania OZ sa zúčastnili 5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov.
Ďalej boli prítomní: občania: Jozef Briestenský a Milan Vyhnička,
pracovníčky OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaniková
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Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Jozef Lamžo, Jozef Križan
overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan, Anton Biel
Zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
Uznesenie č. 41/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Program jednania zasadnutia OZ
Za. 6, 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. 42/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Program jednania zasadnutia OZ
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Ekonómka obce – p. Dzurjaníková, oboznámila prítomných s Návrhom programového
a finančného rozpočtu obce na r. 2013 až r. 2015. Poslanci sa podrobne oboznámili
s navrhovanými rozpočtami a programový a finančný rozpočet jednohlasne schválili.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 43/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
programový rozpočet obce na r. 2013 .
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
finančný rozpočet obce na r. 2014 až r. 2015.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5 až 10
p. Michálková ďalej oboznámila prítomných s návrhmi všeobecno-záväzných nariadení obce
na rok 2013 a ďalšie roky v tomto rozsahu:
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o Zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom obce,
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 2/2013 Všeobecno-záväzného nariadenia obce
o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku obce
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 3/2013 o miestnych daniach
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 4/2013 o dani z nehnuteľnosti
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Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Všeobecno-záväzné nariadenie obce č.6/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
Materskej školy so zariadením školskej jedálne na r. 2013

Uvedené návrhy VZN obce boli zverejnené v obci na vývesných tabuliach ako aj na webovej
stránke obce
za účelom oboznámenia a pripomienkovania návrhov občanom, ako aj
podnikateľským a nepodnikateľským subjektom po dobu 15 dní. Uvedené VZN budú účinné po
ich zverejnené od 1..1.2013. Poslanci sa s nimi postupne oboznámili a zároveň prijali informáciu,
že k uvedeným VZN neboli doručené a prijaté žiadne pripomienky, doplnky ani iné informácie,
preto ich schválili.. Uvedené VZN budú zverejnené v obci v 15. dňovej lehote a následne budú
predmetom účinné od 1.1.2013.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 45/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenia obce v tomto rozsahu:
a) Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o Zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce,
b) Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 2/2013 o obchodnej verejnej súťaži
k predaju a prenájmu majetku obce,,
c) Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 3/2013 o miestnych daniach
d) Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 4/2013 o dani z nehnuteľnosti
e) Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
f) Všeobecno-záväzné nariadenie obce č.6/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
Materskej školy so zariadením školskej jedálne na r. 2013
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Pracovníčka obce p. Michálková oboznámila prítomných so zmenami vyplývajúcimi
z novelizácie Zákonníka práce, platné od 1.1.2013 v náväznosti na pracovno-právne postavenie
starostu obce, kde podrobne zdôvodnila, zmenu zákonníka práce, na ktorý nadväzuje aj zákon č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v ktorom bol zrušený pôvodný § 13ba/, kde
okrem iného bol určený pracovný čas, odpočinok, výška dovolenky stravovanie, cestovné náhrady
a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci týkajúce sa výkonu funkcie štatutárnych pracovníkov teda
aj starostu obce.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 46/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Od 1.1.2013.pracovno-právne podmienky pre výkon práce funkcie starostu obce v súlade
o zákonom č. 361/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákonník práce č. 311/2001 Z.z., zákon č.
552/2003 Z.z. v oblasti: pracovný čas, odpočinok pri práci a výšku dovolenky, stravovanie,
cestovné náhrady, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo výške a na úrovni s pracovnými
podmienkami ostatných zamestnancov obce.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
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Starosta obce v súlade so platnými Zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľ-stva
navrhol odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za ich celoročnú aktivitu a spoluprácu
v r.2012 v celkovej výške 505,00 EUR.
Poslanci po vzájomnej diskusii prijali navrhované odmeny.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 47/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za výkon prác v r. 2012 v celkovej výške 505,00 EUR
v tomto rozsahu:

Meno
Biel Anton
Dzurjanik Dušan
Hrkota Ivan
Križan Ján
Križan Jozef
Lamžo Jozef
CELKOM výška
odmeny

Výška odmeny/2012
75,00
50,00
125,00
115,00
55,00
85,00
505,00. EUR

Za. 5 proti: 0, zdržal sa: 0
Rôzne
K bodu č. 10
a/ Zloženie inventarizačných komisii na vykonanie inventúr k 31.12.2012
návrhy inventarizačných komisii, ktorých úlohou bude vykonať inventúry majetku obce boli
predložené p. Dzurjanikovou. Povinnosťou komisii je vykonať inventúry v termíne do
31.12.2012. Rozpis komisii tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 48/2012,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zloženie inventarizačných komisii na vykonanie inventúr k 31.12.2012
ktorých úlohou je vykonať inventúry majetku obce
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 14
DISKUSIA
Starosta obce
- oboznámil prítomných s výsledkom realizovanej akcie Mikuláš v obci, ktorá sa uskutočnila
dňa 8.12.2012 pre deti našej obce. Začiatok bol o 13.00 hod. v Tŕstí a následne o 15.00 hod.
v Dolnom Lieskove. Mikuláša do obce priviezol koč s konským záprahom, ktorý zapožičal
Centrum soc. služieb „NÁDEJ“ Dolný Lieskov.
- deti privítal Mikuláš v sprievode anjela a čerta,
- Ako Mikulášske darčeky im boli odovzdané čokoládové baličky, taktiež bolo poskytnuté
im i prítomným rodičom občerstvenie.
Podľa vyjadrenia prítomných rodičov táto akcia splnila svoj účel, bola úspešná, deti aj ich rodičia
boli spokojní, čo vyjadrili poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na jej realizácii.
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nápomocní pri jej realizácii v Dolnom Lieskove i v Tŕstí.
p. Jozef Križan
- informoval sa o možnosti polievať futbalové ihrisko v Dolnom Lieskove, za účelom jeho
prípravy na korčuľovanie a hokejové hry našej mládeže.
- taktiež sa zaoberal čistením jarku-stoky pri miestnom ihrisku
p. Ján Križan
- informoval prítomných, že viacúčelové ihrisko v Tŕstí sa využíva v plnom rozsahu, stále sa
vylepšuje, /brány, siete/ a v súčasnej dobe je tam už plnohodnotný ľad na korčuľovanie,
ktorý využívajú miestni občania - páni / hokejisti/, ale aj mládež a deti, ktorí majú z ľadu
veľkú radosť. Viacúčelové ihrisko je však v správe zodpovedných občanov, ktorí na
požiadanie záujemcov umožnia vstup pre šport. Doterajšie spravovanie a využívanie tohto
ihriska je na veľmi dobrej úrovni a nevznikajú žiadne problémy.
- zároveň podotkol, že zľadovatieť futbalové ihrisko, nie je správne, nakoľko vzniká možnosť
zničenia trávy na ihrisku, preto je lepšie využíť práve viacúčelové ihrisko na zimné športy.
- kladne zhodnotil akciu Mikuláš v obci a poďakoval sa všetkým za jej prípravu a realizáciu.
- oboznámil prítomých s plánovanou kultúrno-spoločenskou akciou rozlúčka s rokom 2012,
ktorú poriada dňa 29.12.2012 nezisková organizácia v Tŕstí a zároveň pozval všetkých na
toto spoločenské posedenie spojené s hudbou a občerstvením.
Starosta obce
- Taktiež súhlasil s využítím viacúčelového ihriska na zimné športy, ktoré je na tento účel aj
vybudované, preto doporučuje miestnym záujemcom o šport, aby si vytvorili ľadovú
plochu práve na tomto ihrisku a nie na futbalovom ihrisku, kde je predpoklad, že môže
vyhynúť trávnatá plocha.
Občan Jozef Briestenský
- Oboznámil prítomných s divokou skládkou odpadu v lokalite NIVA v k.ú. Dolný Lieskov,
ktorú vytvoril starosta uskladnením stavebného odpadu z rekonštrukcie rodinného domu.
Uvedená skládka sa nachádza asi 200 m nad studňou, ktorá samospádom zabezpečuje
vodou 2 domácností.. Žiadal, aby uvedený stavebný odpad bol zo skládky zlikvidovaný.
- V spojitosti s touto skládkou odpadu oznámil, že nebude obci platiť dane, pokiaľ
skládka odpadu nebude zlikvidovaná.
Starosta obce
- Upozornil p. Briestenského ale aj ostatných zainteresovaných občanov, že plnenie si
daňových povinnosti zo strany občana – daňovníka, nie je žiadnym právnym predpisom
viazaná na akékoľvek iné služby a povinnosti občana voči obci. Platby daní možno od
povinného občana vymáhať právnymi cestami ako je: zrážka zo mzdy povinného, zrážka
z dôchodku, zo sociálnych dávok, podpory v nezamestnanosti a pod. Správa daní je riadená
zák. č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov (daňový poriadok), ktorý je
platný jak pre daňové úrady, tak pre obce a právnické a fyzické osoby, ktorých činnosť sa
vzťahuje na jednotlivé ustanovenia daňového poriadku. Právoplatne vyrúbenú daň
z nehnuteľnosti je teda povinnosťou daňovníka uhradiť včas a v určenej výške.

-

-

-

-
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vyrovnania. Jedná sa o bežný stavebný odpad, ktorý nepatrí do skupiny nebezpečného
odpadu a nemôže spôsobiť žiadne znečistenie vody a je vzdialený cca 200-250 bm od
prameňa vody.
Ďalej podotkol, že stavebný odpad si vyviezol na vlastný pozemok a nie na cudzí ako to
spravili mnohí občania, ktorí rekonštruovali rodinné domy, prípadne tento odpad
v nočných hodinách vyviezli do kontajnera na miestny cintorín, vývoz ktorého zaplatia
všetci občania. Zároveň vyzval prítomných občanov p. Briestenského a p. Vyhničku, aby
oznámili, kde vyviezli odpad, ktorý vznikol pri rekonštrukcii ich rodinných domov,
nakoľko nevyužili možnosť odvozu veľkorozmerným kontajnerom na riadenú skládku,
pretože tento kontajner je na žiadosť občanov k dispozícii na tieto účely, čo zatiaľ využili
iba 2 občania i napriek skutočnosti, že rodinné domy sa rekonštruujú – hlavne oprava
striech, výmena krytín, fasády a pod.
taktiež v náväznosti na povodne v obci z predchádzajúceho obdobia požiadal prítomného
p. Briestenského o odstránenie skládky štrku pred rodinným domom, ktorý zastavuje
priechod dažďovej vody stekajúcej zo svahov a lúk z lokality Niva a zanáša odtokový
kanál.
v náväznosti na skládku stavebného odpadu umiestnenej na vlastnom pozemku, ktorá
nemôže ohrozovať kvalitu vody vo vzdialenej studni prisľúbil, že túto zlikviduje – odstráni
v jarných mesiacoch.

K bodu č. 15
N á v r h n a uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Ivan Hrkota, predložil návrh na uznesenia, ktoré boli schválené
pod číslom 41 až 47/2012 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu tejto
zápisnice.
K bodu č. 16

Záver

Na základe Štatútu Obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že boli prítomní 5
poslanci z celkového počtu 6 poslancov.
Po prerokovaní všetkých bodov programu Obecného zastupiteľstva, starosta obce Ing. Kardoš
sa poďakoval prítomným za účasť, za celoročné spoluprácu a ukončil zasadnutie OZ.

Dolný Lieskov, 12. decembra 2012
Zapísala: Michálková Viera
Overovatelia zápisnice: Ján Križan v.r.
Anton Biel v.r.

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

