Z á p i s n i c a č. 6/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. decembra 2014 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
Ing. Jozef KARDOŠ
poslanci OZ:
Anton Biel, Ivan Hrkota, Ján Križan, Róbert Kučera, Jozef Lamžo
pracovníci OcÚ: Eva Dzurjaníková, Viera Michálková
Neprítomní: poslanec OZ: Jozef Križan
hlavná kontrolórka obce: Ing. Jarmila Kušnierová
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
4. Informácia o rozpočtových opatreniach č. 11 a 12/2014
5. Zmena rozpočtu obce
6. Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
8. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015 až 2017
9. Prejednanie škodovej udalosti z 28. 5. 2014 – krádež pokladničnej hotovosti
(odpis pohľadávky)
10. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1. 1. 2015
11. Prejednanie návrhov Dodatku VZN obce od 1. 1. 2015:
- o miestnych daniach
- o dani z nehnuteľnosti
12. Návrh odmien poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2014
13. Rôzne:
a/ Prejednanie Návrhu zmluvy o nájme podperných bodov pre KTR so SSE
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. 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, Neprítomný poslanec p. Jozef Križan a hlavná kontrolórka boli
z dôvodu práceneschopnosti
Bolo prijaté

uznesenie č. 58/2014, 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, Ján Križan, Róbert Kučera
- overovatelia zápisnice: Anton Biel, Jozef Lamžo
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Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 59/2014, ktorým
schvaľuje
- návrhovú komisiu v zložení: Ivan Hrkota, Ján Križan, Róbert Kučera
- overovatelia zápisnice:
Anton Biel, Jozef Lamžo
- zapisovateľka zápisnice:
Eva Dzurjaníková
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 3:
Starosta obce Ing. Kardoš vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24. 9. 2014, pričom konštatoval, že uznesenia boli
v plnom rozsahu splnené.
Bolo prijaté
uznesenie č. 60/2013, ktorým
berie na vedomie kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Dolný Lieskov zo dňa 24. 9. 2014.
K bodu č. 4:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková informovala prítomných poslancov o rozpočtových opatreniach č. 11/2014 zo dňa 23. 10. 2014 a 12/2014 zo dňa 27. 11. 2014, ktoré boli vykonané
predovšetkým z dôvodu úpravy transferov a príspevku z recyklačného fondu. Po oboznámení
sa s predloženými opatreniami poslanci tieto vzali na vedomie a sú súčasťou zápisnice.
Bolo prijaté
uznesenie č. 61/2014, ktorým
berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 11/2014 zo dňa 23. 10. 2014
a č. 12/2014 zo dňa 27. 11. 2014.
K bodu č. 5:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila k schváleniu návrh zmeny rozpočtu obce
predovšetkým z dôvodu, že doposiaľ obec neobdržala transfer na rekonštrukciu verejného
osvetlenia a vybudovania verejných priestranstiev v oboch miestnych častiach obce a nie je
predpoklad ich prijatia do konca roku 2014. Preto tieto finančné prostriedky sú zahrnuté
v rozpočte obce na rok 2015. Zároveň je potrebné upraviť čerpanie prostriedkov z rezervného
fondu obce, nakoľko prostriedky rozpočtované na prístavbu kultúrneho domu boli použité
na úhradu faktúry za rekonštrukciu verejného osvetlenia. Po podrobnom a dôkladnom oboznámení sa s predloženým návrhom prítomní poslanci tento schválili bez pripomienok.
Bolo prijaté

uznesenie č. 62/2014, ktorým
schvaľuje predložený návrh zmeny rozpočtu obce.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková informovala o možnosti neuplatňovania programovej
štruktúry rozpočtu obce na základe novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Prítomní poslanci schválili neuplatňovanie programového rozppočtovania a zostavenia rozpočtu bez programovej štruktúry.
Bolo prijaté

uznesenie č. 63/2014, ktorým
schvaľuje neuplatňovanie programového rozpočtovania
a zostavenie rozpočtu bez programovej štruktúry.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
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K bodu č. 7:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila písomné stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017, ktorým odporučila schváliť predložený návrh
rozpočtu na rok 2015.
Bolo prijaté

uznesenie č. 64/2014 ktorým
berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 – 2017.

K bodu č. 8:
Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila k prerokovaniu návrh rozpočtu obce
na roky 2015 – 2017, ktorý bol zverejnený na web stránke obce a vo vývesných tabuliach
obce. Zároveň informovala, že z dôvodu zmeny funkčnej klasifikácie došlo k presunu
niektorých položiek ekonomickej klasifikácie v predloženom návrhu rozpočtu.
Po dôkladnom a podrobnom oboznámení sa s predloženým návrhom prítomní poslanci rozpočet
na rok 2015 schválili a rozpočty na roky 2016 a 2017 vzali na vedomie.
Bolo prijaté

uznesenie č. 65/2014, ktorým
a/ schvaľuje rozpočet obce Dolný Lieskov na rok 2015
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b/ berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2016 – 2017.

K bodu č. 9:
Pracovníčka obce p. Michálková predložila návrh na odpísanie pohľadávky vo výške
1 019,71 €, ktorá je evidovaná na základe škodovej udalosti obce zo dňa 28. 5. 2014 - krádež
pokladničnej hotovosti v uvedenej výške s tým, že táto je stále v šetrení policajného zboru
nakoľko vinník nie je doposiaľ zistený. V prípade usvedčenie vinníka krádeže a vyrovnania škodovej udalosti bude prijatá finančná hotovosť zaevidovaná ako osobitný príjem obce.
Prítomní poslanci predložený návrh jednohlasne schválili bez pripomienok.
Bolo prijaté
uznesenie č. 66/2014, ktorým
schvaľuje odpis evidovanej pohľadávky obce voči neznámemu páchateľovi
na základe písomného stanoviska Okresného riaditeľstva PZ Považská Bystrica,
ako škodovej udalosti – krádež pokladničnej hotovosti vo výške 1 019,71 €.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 10:
Pracovníčka obce p. Michálková oboznámila prítomných s právnymi predpismi týkajúcimi
sa miestnych daní a poplatkov, pričom informovala o druhoch týchto daní, ktoré môže obec
zaviesť. Následne predložila k prejednaniu a schváleniu návrh Všeobecno-záväzného nariadenia
obce o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1. 1. 2015 tak, ako
bol zverejnený na web stránke a vo vývesných tabuliach obce. K zverejnenému návrh neboli
podané zo strany občanov, podnikajúcich fyzických a právnických osôb žiadne pripomienky. Po
dôkladnom oboznámení sa s predloženým návrhom VZN tento bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
uznesenie č. 67/2014, ktorým
1/ zavádza v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
tieto dane na rok 2015:

-4-

- daň z nehnuteľností
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestranstva
- daň za nevýherné hracie prístroje
a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
2/ schvaľuje Všeobecno-záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady od 1. 1. 2015.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 11/
Pracovníčka obce p. Michálková predložila k prejednaniu a schváleniu návrhy dodatkov
k VZN obce od 1. 1. 2015 o miestnych daniach a o dani z nehnuteľností, ktorý bol zverejnený
na web stránke a vo vývesných tabuliach obce. K zverejnenému dodatku neboli podané žiadne
pripomienky zo strany občanov, podnikajúcich fyzických ani právnických osôb. Prítomní
poslanci sa oboznámili s predloženým návrhom a tento jednohlasne schválili bez pripomienok.
Bolo prijaté
uznesenie č. 68/2014, ktorým
a/ schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobecno-záväznému nariadeniu obce č. 3 /2013
o miestnych daniach platný od 1. 1. 2015
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b/ schvaľuje Dodatok č. 1 Všeobecno-záväznému nariadeniu obce č. 4 /2013
o dani z nehnuteľnosti platný od 1. 1. 2015
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 12/
Starosta predložil návrh odmien poslancov obecného zastupiteľstva obce za rok 2014 v celkovej výške 660,-- €, pričom poslancom bude vyplatená odmena v závislosti od účasti na zasadnutiach OZ a vynaloženej aktivity počas kalendárneho roku a celého volebného obdobia.
Poslanci predložený návrh na vyplatenie odmien jednohlasne schválili.
Bolo prijaté
uznesenie č. 69/2014, ktorým
schvaľuje vyplatenie odmien poslancov obecného zastupiteľstva za rok 2014
vo výške 660,-- € podľa Zásad odmeňovania poslancov takto:
Meno a priezvisko poslanca
Výška odmeny v €
Anton BIEL
122,-Ivan HRKOTA
212,-Ján KRIŽAN
122,-Jozef KRIŽAN
15,-Róbert KUČERA
75,-Jozef LAMŽO
114,-SPOLU
660,-Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov

Rôzne:
K bodu č. 13/
a/ Starosta predložil návrh Zmluvy o nájme podperných bodov pre KTR od 1. 1. 2015, ktorý
zaslala SSE – Distribúcia a. s. Žilina. Zároveň informoval, že v prípade nepodpísania pred-
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metnej zmluvy je obec povinná zdemontovať káblový televízny rozvod zo stĺpov elektrických rozvodov. Po prerokovaní danej situácie prítomní poslanci schválili uzatvorenie
novej Zmluvy o nájme podperných bodov.
Bolo prijaté
uznesenie č. 70/2014, ktorým
schvaľuje uzatvorenie novej Zmluvy o nájme podperných bodov pre káblový televízny
rozvod so Stredoslovenskou energetickou – Distribúcia a. s., Žilina.
Za: 5 poslancov, proti: 0 poslancov, zdržal sa: 0 poslancov
b/ Pracovníčka obce p. Dzurjaníková predložila prítomným členom OZ Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015, ktorý poslanci vzali na vedomie.
Bolo prijaté
uznesenie č. 71/2014, ktorým
berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015.

K bodu č. 14:
Diskusia:
Vystúpila prítomná občianka Ing. Seková, ktorá požadovala zaasfaltovanie komunikácie pri IBV
pri ihrisku v miestnej časti obce Tŕstie. Na vznesenú pripomienku starosta reagoval s tým, že
obec má v rozpočte zahrnutú údržbu komunikácie k rodinnému domu s.č. 52, ktorá je v značne
poškodená a jej údržba je nevyhnutná, preto je potrebné vykonať najskôr túto komunikáciu.
K bodu č. 15:
Predseda návrhovej komisie p. Hrkota predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté pod
čís. 58 až 71 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, ako aj za prácu počas celého volebného obdobia
a zasadnutie ukončil.

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

Overovatelia zápisnice:

Anton BIEL
Jozef LAMŽO

Dolný Lieskov 12. decembra 2014

Zapísala: Eva Dzurjaníková

