Z á p i s n i c a č. 6/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2013 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
Prítomní poslanci OZ: Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Jozef Križan, Jozef Lamžo
Pracovníci OcÚ: Eva Dzurjaníková, Viera Michálková
Ing. Jarmila Kušnierová, hlavná kontrolórka obce
Program: 1. Otvorenie a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ zo dňa 27. 4. 2013
4. Určenie miestnych daní a poplatkov
5. Predĺženie platnosti PHSR obce Dolný Lieskov v zmysle ods. 7 § 8 zákona číslo
539/3008 Z. z.
6. Zmena rozpočtu
7. R ô z n e :
a/ Prerokovanie žiadosti občanov na dobudovanie miestnej komunikácie pri ihrisku
v k. ú. Tŕstie
b/ Prerokovanie osláv Mikuláša
c/ Prerokovanie žiadosti o financovanie záujmového vzdelávania v roku 2014
d/ Prerokovanie žiadosti Rodičovského združenia pri ZŠ Štefana Závodníka v Pružine na poskytnutie dotácie v roku 2014 na plavecký výcvik žiakov obce
Dolný Lieskov
e/ Informácia o možnosti získania dotácie na výsadbu zelene v obci
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
JEDNANIE:
K bodu č. 1:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Jozef Kardoš, 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 OZ.
Bolo prijaté
uznesenie č. 52/2013, ktorým
s c h v a ľ u j e program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 2:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Ivan Hrkota, Anton Biel, Ján Križan
- overovatelia zápisnice: Jozef Lamžo, Ivan Hrkota
- zapisovateľka: Eva Dzurjaníková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 53/2013, ktorým
schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení: Ivan Hrkota, Anton Biel, Ján Križan
- overovatelia zápisnice:
Jozef Lamžo, Ivan Hrkota
Eva Dzurjaníková
- zapisovateľka zápisnice:
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
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Starosta obce Ing. Kardoš vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25. 9. 2013, pričom konštatoval, že uznesenia boli
v plnom rozsahu splnené.
Bolo prijaté
uznesenie č. 54/2013, ktorým
berie na vedomie kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 25. 9. 2013.
K bodu č. 4:
Starosta obce informoval členov OZ o druhoch miestnych daní a poplatkov, ktoré môže
obec vyrubovať v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. v platnom znení v roku 2014:
- miestna daň z nehnuteľností
- miestna daň za psov
- miestna daň za užívanie verejného priestranstva
- miestna daň za nevýherné hracie automaty
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Bolo prijaté
uznesenie č. 55/2013, ktorým
a/ pre rok 2014 zavádza:
1. miestne dane – daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie automaty
2. miestne poplatky - za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a za znečisťovanie ovzdušia
b/ niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce budú platné aj v ďalšom zdaňovacom období, nakoľko sa nezmenili skutočnosti, ktoré by ovplyvnili podmienky určovania rozsahu
daní a poplatkov a v prípade, že bude potrebné niektoré VZN zmeniť, budú o tom občania informovaní zverejnením návrhov VZN na miestnych oznamovacích tabuliach ako
aj na internetovej stránke obce s tým, že o ich konečnom znení bude rokovať obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v mesiaci december 2013.
K bodu č. 5:
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obec má schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého platnosť je do 31. 12. 2013 a nakoľko doteraz neboli prijaté
programové dokumenty na rok 2014 – 2020 a nie sú známe operačné programy je potrebné platnosť tohto dokumentu predĺžiť.
Bolo prijaté
uznesenie č. 56/2013, ktorým
schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Dolný
Lieskov v zmysle § 8 odst. 7 zákona číslo 539/2008 Z. z. na dobu neurčitú a následne po
schválení strategických dokumentov na roky 2014-2020 Európskou komisiou vypracovať
nový PHSR.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 6:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková informovala o potrebe úpravy rozpočtu obce z dôvodu
úpravy výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na kalendárny rok 2013
z pôvodných 1 919,-- € znížený o 369,-- €, čo znamená, že príspevok na výchovu a vzdelávanie
detí MŠ po úprave predstavuje čiastku 1 550,-- €. Uvedené finančné prostriedky sú účelovo určené na výchovu a vzdelávanie podľa § 6b ods. 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zároveň prítomní
poslanci boli informovaní o prijatí transferu na financovanie nákladov volieb do VÚC vo výške

-31 200,-- €, ktoré sú taktiež účelovo určené a budú použité v súlade so stanoveným účelom.
Bolo prijaté
uznesenie č. 57/2013, ktorým
berie na vedomie zmeny rozpočtu obce z dôvodu úpravy príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na kalendárny rok 2013 a prijatia transferu na financovanie nákladov volieb vo vyšších územných celkov.
Zároveň prítomní poslanci sa zaoberali otázkou úprav rozpočtu s tým, že nie je potrebné každú
malú zmenu v rozpočte predkladať na schválenie obecnému zastupiteľstvu, preto dali právomoc
starostovi obce vykonávať úpravy rozpočtu obce do výšky 5 000,-- € v priebehu rozpočtového
roka.
Bolo prijaté
uznesenie č. 58/2013, ktorým
splnomocňuje starostu obce Dolný Lieskov na vykonávanie úprav rozpočtu v priebehu
rozpočtového roka do výšky 5 000,-- €.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 7:
Rôzne:
a/ Starosta predložil žiadosť občanov miestnej časti obce Tŕstie na dobudovanie miestnej komunikácie pri ihrisku v k. ú. Tŕstie, pričom informoval, že obec zabezpečila vysypanie komunikácie kameňom, že v danej lokalite bude pokračovať výstavba rodinných domov, čo by spôsobilo poškodenie vybudovanej komunikácie. Zároveň informoval, že uvedená komunikácia
nie je až v takom zlom stave a obec nemá finančné prostriedky na uvedenú investičnú akciu.
Bolo prijaté
uznesenie č. 59/2013, ktorým
a/ konštatuje, že nie je možné vyhovieť žiadosti o dobudovanie miestnej komunikácie pri
IBV pri ihrisku v k. ú. Tŕstie v roku 2014 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
a zabezpečovania naliehavejších úloh obce, a preto možno s touto akciou uvažovať v ďalšom období.
b/ nevyhovuje požiadavke občanov z miestnej časti Tŕstie, ktorí sa svojou žiadosťou zaevidovanou dňa 4. 11. 2013 pod por. číslom 418/2013 žiadali dobudovanie miestnej komunikácie v lokalite pri ihrisku v miestnej časti obce Tŕstie.
Za: 4 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: Ján Križan
b/ Starosta obce predložil návrh na uskutočnenie kultúrnej akcie pre deti „Oslava Mikuláša“
v oboch miestnych častiach s tým, že oslavy budú zabezpečené tak, ako v minulom roku - príchod Mikuláša na koňoch a deťom budú rozdávané sladkosti a teplý čaj. Začiatok akcie
bude o 12.00 hod. v časti obce Tŕstie a o 14.30 hod. v časti obce Dolný Lieskov.
Bolo prijaté
uznesenie č. 60/2013, ktorým
schvaľuje uskutočnenie kultúrnej akcie pre deti obce „Oslava Mikuláša“ dňa 7. 12. 2013
o 12.00 hod. v časti Tŕstie a o 14.30 hod. v časti Dolný Lieskov s finančným nákladom
do 2,50 €/dieťa.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
c/ Bola prejednaná žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi, Diecéza Žilina o finančnú dotáciu na CVČ
na rok 2014 s tým, že poskytnutie dotácií na financovanie záujmovej činnosti detí bude zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2014.
Bolo prijaté
uznesenie č. 61/2013, ktorým
schvaľuje poskytnutie dotácií pre CVČ vo výške 60,-- € na jedno dieťa v roku 2014, čo
bude zahrnuté v rozpočte obce na rok 2014.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
d/ Bola prejednaná žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Štefana Závodníka v Pružine o poskytnutie finančnej dotácie na plavecký výcvik žiakov obce Dolný Lieskov v roku 2014 s tým,
že poskytnutie dotácie bude zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2014 do výšky 5,-- €/žiak.
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Bolo prijaté
uznesenie č. 62/2013, ktorým
schvaľuje poskytnutie dotácie na plavecký výcvik žiakov z obce Dolný Lieskov, ktorí navštevujú ZŠ Štefana Závodníka v Pružine do výšky 5,-- €/žiak v roku 2014, čo bude zahrnuté v rozpočte obce na rok 2014.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
e/ Ing. Kardoš, starosta obce, oboznámil prítomných o možnosti požiadania dotácie z „Programu
obnovy dediny“ na výsadbu zelene v obci. Súčasťou žiadosti je vypracovanie projektu výsadby, pričom za jeho vypracovanie požadujú projektanti finančnú čiastku 200 ,-- €. Po oboznámení sa s možnosťou získania dotácie prítomní poslanci schválili podanie žiadosti.
Bolo prijaté
uznesenie č. 63/2013, ktorým
sa schvaľuje spracovanie a podanie žiadosti do „Programu obnovy dediny – 2014 –
výsadba zelene s umiestnením výsadby v obci.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
Diskusia:
K bodu č. 8:
- p. Lamžo – informoval sa ako pokračuje schválenie vybudovania miestnej komunikácie
Cesta k ohrádze zo strany SPP – distribúcia a.s.
- Ing. Kardoš – na diskusný príspevok p. Lamžu odpovedal, že SPP sa danou problematikou
zaoberá a doposiaľ k schváleniu zo strany SPP nedošlo.
K bodu č. 9:
Predseda návrhovej komisie p. Hrkota predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 52 až 63 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednaných bodov programu uvedených v tejto
zápisnici.
K bodu č. 10:
Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce
Ing. Kardoš poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Jozef K A R D O Š
starosta obce v.r.

Overovatelia zápisnice: Jozef LAMŽO
Ivan HRKOTA

Dolný Lieskov 21. novembra 2013

Zapísala: Eva Dzurjaníková

