Z á p i s n i c a č. 6/2015
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce DOLNÝ LIESKOV,
ktoré sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2015 na Obecnom úrade Dolný Lieskov

Prítomní: starosta obce:
poslanci OZ:

Ján KRIŽAN
Ing. Erika Seková, Milan Majerík, Stanislav Novosad,
Anton Biel

pracovníci OcÚ: Viera Michálková
Neprítomní – ospravedlnení: : Ing. Jozef Kardoš, Milan Olšovský
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Prehodnotenie a doplnenie podkladov PHSR obce
5. Prerokovanie zaradenia Obce DOLNY LIESKOV do územia pôsobnosti
občianskeho združenia Naše Považie (MAS ) pre programové obdobie 2014 - 2020
a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.
6. Predloženie Príkazu starostu obce pre vykonanie „dokladovej inventarizácie
majetku obce k 31.12.2015“- a návrh a zloženie inventarizačnej komisie
7. Prehodnotenie doteraz platných Všeobecno-záväzných nariadení obce, týkajúcich sa
daní a poplatkov:
- VZN o miestnych daniach,
- VZN o dani z nehnuteľnosti,
- VZN o poplatku za komunálny odpad,
- VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia,
ktoré sú zverejnené na web stránke obce, so zameraním na podmienky obce pre
schválenie daní a poplatkov na r. 2016
8. Oboznámenie s aktuálnymi povinnosťami vyplývajúcimi s nadchádzajúcimi voľbami
do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať v marci 2016
9. Oboznámenie s plánovaným zapojením sa do výziev na získanie finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie a príprava projektov
10. Rôzne: a/ Informácia o žiadostiach súkromných škôl a CVČ o finančnú dotáciu
na prevádzku školského zriadenia, ktoré navštevujú deti z našej obce
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.

-2Na základe Štatútu obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov /zo 6-tich, prítomní 4 poslanci/, čím je obecné zastupiteľstvo
uznášania schopné.
Bolo prijaté
uznesenie č. 63/2015, ktorým
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 4 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0 poslancov
K bodu č. 2:
Starosta obce p. Križan vykonal kontrolu plnenia prijatých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.9.2015, pričom konštatoval, že uzneseniami
z predchádzajúceho OZ neboli ukladané žiadne úlohy, ani povinnosti.
Bolo prijaté
obecné zastupiteľstvo

uznesenie č. 64/2015, ktorým

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Dolný Lieskov zo dňa 23.9. 2015, kde sa konštatuje, že neboli ukladané poslancom žiadne
úlohy.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Starosta obce navrhol pre účely konania zasadnutia obecného zastupiteľstva:
- návrhová komisia: Ing. Erika Seková, Stanislav Novosad
- overovatelia zápisnice: Milan Majerík, Anton Biel
- zapisovateľka: Viera Michálková
Predložený návrh starostu bol jednohlasne schválený.
Bolo prijaté
obecné zastupiteľstvo

uznesenie č. 65/2015, ktorým

schvaľuje
- návrhová komisia: Ing. Erika Seková, Stanislav Novosad
- overovatelia zápisnice: Milan Majerík, Anton Biel
- zapisovateľka: Viera Michálková
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0
K bodu č. 4:
O rozpracovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/obce Dolný
Lieskov na nasledujúce programové obdobie informovala p. Ing. Staňová, spracovateľka
tohto programu. Vyzvala poslancov, aby doplnili doterajší návrh o práce a aktivity, ktoré je
potrebné v obci vykonať v nasledujúcom programovom období. Poslanci sa postupne
vyjadrili k tejto problematike a predkladali svoje návrhy a pripomienky, ktoré sú zároveň aj
písomne doložené od jednotlivých poslancov tak, ako ich nato vyzval starosta obce.
Po oboznámení sa s úlohami a povinnosťami vyplývajúcimi z rozpracovaného PHSR,
bolo prijaté
uznesenie č.66/2015, ktorým
berie na vedomie
informáciu spracovateľa PHSR obce o rozpracovaní podkladov.
Za: 4 poslanci, proti: 0 , zdržal sa: 0

-3K bodu č. 5:
Starosta obce predložil prítomným informáciu týkajúcu sa záujmu obce o
zaradenie Obce DOLNY LIESKOV do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše
Považie (MAS – miestna akčná skupina), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 2020 a implementáciu stratégie CLLD na svojom území. Pracovníčka p. Michálková zároveň
oboznámila prítomných a zdôvodnila im rozdiel medzi stratégiou pôvodného združenia
LEADER a CLLD.
Po oboznámení sa s cieľom a programom občianskeho združenia pre budúce obdobie, bolo
prijaté
uznesenie č. 67/2015,
ktorým obecné zastupiteľstvo
a/ p r e r o k o v a l o
-

zaradenie Obce Dolný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše
Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020
a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.

Naše Považie je otvoreným neziskovým združením fyzických a právnických osôb, zriadeným
za účelom spolupráce rôznych subjektov pri rozvoji regiónu s ohľadom na čo najefektívnejšie
využitie miestnych zdrojov - ako prírodných, kultúrnych a historických, tak i ľudských.
Cieľom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na území, ktoré spadá pod pôsobnosť
OZ Naše Považie. Túto úlohu bude združenie vykonávať najmä prostredníctvom podpory a
koordinácie činnosti samospráv, neziskových organizácií, podnikateľského sektora, občanov a
ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia.
za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0
b/ s ch v a ľ u j e
- zaradenie Obce Dolný Lieskov do územia pôsobnosti občianskeho združenia Naše
Považie (MAS), IČO: 42025257 pre programové obdobie 2014 - 2020
a implementáciu stratégie CLLD na svojom území.
za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 6:
Pracovníčka obce p. Michálková, predložila prítomným Príkaz starostu obce na vykonanie
dokladovej inventarizácie majetku obce k 31.12.2015, pričom informovala, že fyzickú
inventúru sú obce povinné vykonať minimálne 1x za štyri roky a v ostatnom období je
potrebné vykonať iba dokladovú inventarizáciu majetku. Na základe týchto skutočnosti,
starosta obce vydal „Príkaz č. l/2015...“ zo dňa 4.11.2015, ktorým bude vykonaná dokladová
inventarizácia majetku obce a navrhol zloženie komisie, ktorá bude zodpovedná za vykonanie
inventarizácie.
Na základe uvedeného
bolo prijaté
uznesenie č. 68/2015, ktorým
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) vykonanie dokladovej inventarizácie majetku obce k 31.12.2015 na základe vydaného
„Príkazu starostu obce č. 1/2015.“
b) členov inventarizačnej komisie pre vykonanie dokladovej inventúry majetku obce
k 31.12.2015 v tomto zložení:
- predseda: Anton Biel,
- členovia: Ján Križan, Milan Majerík, Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Za: 4, zdržal sa: 0, proti: 0

-4K bodu č. 7
Pracovníčka obce p. Michálková, požiadala prítomných poslancov o vyjadrenia
k doteraz platným Všeobecno-záväzným nariadeniam obce, týkajúcich sa
daní a poplatkov:
- VZN o miestnych daniach,
- VZN o dani z nehnuteľnosti,
- VZN o poplatku za komunálny odpad,
- VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia,
ktoré sú zverejnené na web stránke obce.
Vyjadriť sa je potrebné z toho dôvodu, že je nutné spracovať a pripraviť nové návrhy VZN
s prihliadnutím na podmienky obce pre schválenie daní a poplatkov na r. 2016.
Po oboznámení, bolo prijaté
u z n e s e n i e č. 69/2015,
ktorým obecné zastupiteľstvo
ukladá a zavádza
b/ v obci Dolný Lieskov miestne poplatky a miestne dane, v tomto rozsahu:
- Dane z nehnuteľnosti
- Dane za psov
- Dane za verejné priestranstvo
- Daň za nevýherné hracie prístroje
- Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
konštatuje, že
ak sa zmenili zákony, ktorých sa týkajú jednotlivé VZN, je potrebné pripraviť návrhy
takýchto VZN k jednotlivým daniam a miestnym poplatkom a zohľadniť v nich nové zmeny
vyplývajúce z jednotlivých zákonov.
za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnymi povinnosťami vyplývajúcimi
z nadchádzajúcich volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať v marci 2016,
a konštatoval, že za účelom splnenia si povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 181/2014, sme
povinní všetkým politickým stranám a hnutiam a nezávislým kandidátom zabezpečiť rovnakú
prezentáciu v obci formou zverejňovania a vylepovania plagátov v obci, čo bude
zabezpečené prostredníctvom VZN o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane.
Za týmto účelom musíme v obci vytvoriť aj priestory, teda zabezpečiť „panele“ na ktorých
bude možné zverejňovať propagačné materiály.
Po oboznámení, bolo prijaté
uznesenie č. 70 /2015,
ktorým obecné zastupiteľstvom
a/ konštatuje, že
z dôvodu blížiacich sa volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať v marci 2016 obec
je povinná umožniť vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci
rovnomerne všetkým politickým stranám a hnutiam a nezávislým kandidátom, preto musí
zabezpečiť nové osobitné tabule na propagáciu počas volieb a tieto umiestniť v centre obce
Dolný Lieskov a v blízkosti autobusovej zastávky v Tŕstí pri terajších betónových stĺpoch,
ktoré sú určené taktiež aj na tento účel.
za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0

-5b/ s c h v a ľ u j e
Zmenu rozpočtu obce, za účelom vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 200,- € na
nákup materiálu súvisiaceho so zabezpečením 2 ks propagačných tabúľ v obci z dôvodu
blížiacich sa volieb do NR SR, ale aj budúcich volieb.
za.4, proti:0, zdržal sa:0.
K bodu č. 9
Starosta obce informoval prítomných, že je možnosť zapojenia sa do výziev na získanie
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, pričom podmienkou zapojenia sa do
týchto výziev je spracovanie a príprava projektov na jednotlivé plánované investičné akcie
v obci ako sú: plánovaná rekonštrukcia kultúrneho domu v Tŕstí, dokončenie kultúrneho
domu v Dolnom Lieskove, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácii. Bez spracovania
projektov, prípadne bez prepočtu a precenenia materiálov a prác v pôvodných projektoch na
súčasný stav, nie je možné zapojiť sa do jednotlivých výziev, preto je nutné odsúhlasiť zmenu
v rozpočte tak, aby boli vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie týchto prác.
Po rozsiahlej diskusii k tomuto bodu programu, bolo prijaté
uznesenie č. 71/2015
ktorým obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a/ zapojiť našu obec do výziev a predložiť žiadosti o získanie finančných prostriedkov
z Európskych fondov na tieto akcie:
- rekonštrukcia Kultúrneho domu v Tŕstí
- dokončenie prístavby kultúrneho domu v Dolnom Lieskove
- a výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
b/ zmenu rozpočtu obce vo výške 6.000,- EUR za účelom financovania projektov, ako aj
nákladov na prepočet nových cien materiálov a prác u starších projektov, v ktorých ocenenie
materiálu a prác je už neaktuálne, avšak projekty ako celok je možné naďalej využiť za
účelom predloženia výziev na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov.
za. 4, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 10

Rôzne

a/ Pracovníčka obce p. Michálková, informovala o žiadostiach súkromných škôl a CVČ, ktoré
žiadajú finančnú dotáciu na prevádzku školského zariadenia pre deti z našej obce, ktoré toto
zariadenie navštevujú. Zároveň informovala, že takéto žiadosti sú v súlade so zákonom,
a obec je povinná poskytnúť finančné prostriedky.
Na základe informácie, bolo prijaté
uznesenie č. 72/2015
ktorým obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Finančnú dotáciu vo výške 60,- € na 1 žiaka z našej obce, ktorý navštevuje CVČ alebo
školské zariadenie, ktoré je súčasťou zaradenia do školského systému. Ide o finančnú dotáciu
na prevádzku školského zariadenia alebo CVČ, ktoré požiada o dotáciu na žiaka s trvalým
pobytom v našej obce. .
za. 4, proti:0, zdržal sa:0
K bodu č. 11 N á z o r y o b č a n o v :
-

Žiadne príspevky, občania neboli prítomní

-6K bodu č. 12
Diskusia:
- p. Milan Majerík
- informoval, že ako predseda DHZ v Dolnom Lieskove bol prevziať protipovodňový vozík,
pre potreby DHZ v obci, ktorý odovzdal minister vnútra.
- požadoval zakúpiť ďalšie obleky pre členov DHZ,
- požadoval vykonať fyzickú inventúru majetku DHZ, nakoľko je nutné vyradiť poškodený
majetok a navrhol, členov komisie v zložení: Milan Majerík, Milan Vyhnička, Ján Križan
a Stanislav Novosad.
- starosta obce
- Informoval, že protipovodňový vozík pre našu obec, ale aj ostatné obce bol odovzdaný
Ministrom vnútra SR p. Kaliňákom formou „výpožičky“ a má slúžiť pre zásah jednotky DHZ
Dolný Lieskov v prípade povodní alebo inej kalamitnej situácie v obci. „Zmluva o výpožičke
tohto zariadenia“ bola podpísaná starostom obce a doručená na Krajský úrad požiarnej
ochrany v Trenčíne. Po spätnom doručení tejto podpísanej zmluvy, bude na manipuláciu
s vozíkom uzavretá zmluva so zodpovedným hasičom – strojníkom a následne môže byť
vozík odskúšaný a zaradený do prevádzky.
- vysvetlil, že nové obleky pre členov DHZ sa môžu kupovať postupne a to iba podľa
finančných možností obce, za podmienky naplnenia plánovaného rozpočtu na príslušný rok.
- ďalej informoval, že dňa 5.12.2015 / sobota/ plánuje v m.č. Tŕstie zabezpečiť posedenie pri
jedličke s Mikulášom a dňa 6.12.2015 /nedeľa/ v Dolnom Lieskove, spojené s kapustnicou a
občerstvením. Za týmto účelom požiadal o pomoc a spolupráce poslancov, pri zabezpečení
akcie ale aj pri získavaní sponzorov na predpokladané výdavky spojené s akciou,
- informoval aj o plánovanom „Obecnom plese“ , ktorý sa má uskutočniť dňa 6.2.2016
v Kultúrnom dome v Pružine a vyzval poslancov o zabezpečenie sponzorov, ale aj do
tomboly na tento ples,
- upozornil p. Majeríka, že pri jeho plánovanom vyradení majetku DHZ musí ponechať
majetok a zásoby v takom rozsahu, aby nebola ohrozená možnosť prípadného nutného
zásahu DHZ a jeho celková činnosť. Pri fyzickej inventúre bude možné vyradiť iba taký
materiál a zásoby, bez ktorých bude DHZ plne funkčný. /jedná sa o úplne poškodený
a nefunkčný majetok/. Doporučil, aby navrhnutá komisia fyzicky vyčlenila poškodený
a nepoužiteľný majetok a písomný súpis tohto majetku aby p. Majerík – predseda DHZ
predložil na tunajší obecný úrad.
K bodu č. 13:
Predseda návrhovej komisie p. Majerík predložil návrh na uznesenia, ktoré boli prijaté
pod čís. 63/2015 až 72/2015 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:

Milan Majerík v.r.
Anton Biel v.r.

Dolný Lieskov 10.11.2015
Zapísala: Viera Michálková

