Z á p i s n i c a č. 7/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2011 na Obecnom úrade
Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš.
poslanci OZ: pp. .Anton Biel, Dušan Dzurjanik, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,
Ján Križan,
Pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Ospravedlnený: p. Jozef KRIŽAN
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh rozpočtu obce na r. 2012 - 2014
5 Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o miestnych daniach rok 2012
6. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti na r. 2012
7. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na r. 2012
8. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
9. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva za r. 2011
10. R ô z n e
a/ Zloženie inventarizačných komisii na vykonanie inventúr k 31.12.2011
b/ Návrh odpísania nevymožiteľných pohľadávok
c/ Oboznámenie s Návrhom územného plánu obce Dolný Lieskov – doplnok a zmena č. 1,
ktorý je zverejnený v obci od 9.12.2011
d/ Informácia o dovoze potravinovej pomoci odkázaným občanom našej obce
11. D i s k u s i a
12. Návrh na uznesenie
13. 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 programom jednania zasadnutia zastupiteľstva, pričom pôvodný
program doplnil o nové ďalší bod 8d/ Informácia o potravinovej pomoci odkázaným občanom,
ktorý je potrebné doplniť.
Program bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu schválený.
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Ospravedlnený: 1 poslanec /p. Jozef Križan/
Ďalej boli prítomní: pracovníčka OcÚ p. Michálková, p. Dzurjaniková
K bodu č. 2
Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Jozef Lamžo, Anton Biel
overovatelia zápisnice: pp. Ján Križan, Dušan Dzurjanik
p. Dzurjaníková Eva
Zapisovateľka:
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 3
Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva, kde
konštatoval, že uznesenia boli priebežne splnené.
K bodu č. 4
Ekonómka obce – p. Dzurjaníková, oboznámila prítomných s Návrhom rozpočtu obce na r.
2012-2014. Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanými rozpočtami a rozpočet na r. 2012
jednohlasne schválili a na r. 2012-2014 vzali na vedomie. .
K bodu č. 5 až 8
p. Michálková ďalej oboznámila prítomných s návrhmi všeobecno-záväzných nariadení obce
na rok 2012 v tomto rozsahu:
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 2/2012 o miestnych daniach
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na r. 2012
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č.5/2012o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Uvedené 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 od 30.11.2011 do 14.12.2011. Uvedené VZN budú účinné po ich
zverejnené od 1..1.2012. 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 v tom rozsahu ako boli zverejnené. Uvedené VZN budú zverejnené v obci v 15.
dňovej lehote a následne budú predmetom účinné od 1.1.2012.
K bodu č. 9
Starosta obce v súlade so platnými Zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
navrhol odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za ich aktivitu a spoluprácu v r.2011
v celkovej výške 580,00 EUR.
Poslanci po vzájomnej diskusii prijali navrhované odmeny a zároveň navrhli odmenu aj starostovi
obce, ktorý však túto odmietol z dôvodu, nedostatku finančných prostriedkov.
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Rôzne
a/ Zloženie inventarizačných komisii na vykonanie inventúr k 31.12.2011
- návrhy inventarizačných komisii, ktorých úlohou bude vykonať inventúry majetku obce
boli predložené p. Dzurjanikovou. Povinnosťou komisii je vykonať inventúry kv termíne
do 31.12.2011. Rozpis komisii tvorí prílohu tejto zápisnice.
b/ Návrh odpísania nevymožiteľných pohľadávok
- predložila p. Dzurjaníková, ktorá oboznámila poslancov, že sa jedná o pohľadávky, ktoré
i napriek výzvam a urgenciám nie je možné vymôcť z dôvodu, že povinný dlžník zrušil
svoje podnikateľské aktivity a nezdržuje sa na pôvodnej adrese.
Poslanci súhlasili s odpísaním nevymožiteľných pohľadávok obce vo výške: 856,56 EUR
c/ Oboznámenie s Návrhom územného plánu obce Dolný Lieskov – doplnok a zmena č. 1,
ktorý je zverejnený v obci od 9.12.2011
- starosta obce informoval prítomných o Návrhu územného plánu obce Dolný Lieskov –
doplnkom a zmena č. 1, ktorý je prístupný na nahliadnutie v zasadačke obecného úradu
a kto má záujem, môže sa prísť s ním podrobne oboznámiť.
d/ Informácia o dovoze potravinovej pomoci odkázaným občanom našej obce
- predložil starosta obce, ktorý navrhol, aby pre potravinovú pomoc pre našich občanov bolo
objednané osobitné auto za účelom jej dovozu do obce z Prievidze, nakoľko dodávateľ
potravinovej pomoci z kapacitných dôvodov nemôže toto zabezpečiť.

K bodu č. 11
DISKUSIA
Starosta obce- oboznámil prítomných s výsledkom realizovanej akcie Mikuláš v obci, ktorá sa uskutočnila
dňa 10.12.2011 pre deti našej obce, kde sa zúčastnili deti vo veku do 13 rokov. Začiatok bol
o 11.00 hod. v Tŕstí a následne o 13.00 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 anjelov a čerta,
- Ako Mikulášske darčeky im boli odovzdané čokoládové baličky, taktiež bolo poskytnuté
im i prítomným rodičom občerstvenie,
- akcia sa uskutočnila za aktívnej pomoci sponzorov – podnikateľov v obci:
Ekobal s.r.o. , Píla Malenica Tŕstie, firma Seziwood – Zaťko, Píla Ján Belavý, IWA s.r.o. ,
CARAVELI s.r.o. Bratislava , Ing. Ľubomír Harvánek.
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.
Za aktívnu účasť na zabezpečení tejto kultúrnej akcie vedenie obce ďakuje všetkým , ktorí boli
nápomocní pri jej realizácii v Dolnom Lieskove i v Tŕstí.
- oboznámil prítomných s plánovanou spoločensko-kultúrnou akciou – Štefanská tanečná
zábava v Dolnom Lieskove, ktorá by sa mala uskutočniť dňa 26.12.2011 v kultúrnom
dome v Dolnom Lieskove. Zároveň požiadal všetkých poslancov o zabezpečenie účasti
a aktívnej pomoci pri realizácii tejto kultúrnej akcie.
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- kladne zhodnotil akciu Mikuláš v obci a poďakoval sa všetkým za jej prípravu a realizáciu.
- Na žiadosť vedenia Rady školy pri Základnej škole Štefana Závodníka v Pružine, požiadal
o finančný príspevok na plavecký výcvik pre deti Základnej školy Pružina, ktorý sa bude
realizovať v jarných mesiacoch rok 2012.
Starosta obce
- vyjadril sa k diskusnému príspevku poslanca Križana týkajúceho sa finančného príspevku
na „Plavecký výcvik žiakov ZŠ Pružina“ s tým, že požiadavka ZŠ Pružina bola zahrnutá
do Rozpočtu obce na r. 2012.
K bodu č. 12
N á v r h n a uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Ivan Hrkota, predložil návrh na uznesenie, ktorý bol schválený
pod číslom 36-38/2011 a tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu č. 13

Záver

Na základe Štatútu Obce Dolný Lieskov obecné zastupiteľstvo konštatuje, že bola prítomná
nadpolovičná väčšina z počtu poslancov t.j. 5 prítomných 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.

Overovatelia zápisnice: Ján Križan v.r.
Dušan Dzurjanik v.r.

Dolný Lieskov, 15. decembra 2011
Zapísala: Dzurjaníková Eva v.r.

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

