Z á p i s n i c a č. 7/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolný Lieskov,
ktoré sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2013 na Obecnom úrade
Prítomní: starosta – Ing. Jozef Kardoš.
poslanci OZ: pp. Anton Biel, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,
Ján Križan, Jozef Križan
Pracovníci OcÚ: p. Viera Michálková, Eva Dzurjaníková
Občania: p. Tomáš KABZAN
Neprítomný: p. Dušan Dzurjanik
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Zmena rozpočtu
5. Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce
6. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 až 2016
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
8. Prejednanie návrhu Všeobecno-záväzného nariadenia obce o miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2014
9. Návrh odmien poslancov obecného zastupiteľstva za r. 2013
10. R ô z n e
a/ Zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie dokladovej inventúry k 31.12.2013
b/ Prejednanie žiadosti spoločnosti Biely potok, a.s. o zámenu pozemkov p.č. KN-C 2 v
k.ú. Tŕstie vo vlastníctve spoločnosti Biely potok, a.s., za p.č. KN-E 28/102 v k.ú. Tŕstie
vo vlastníctve obce Dolný Lieskov a odkúpenie zostatku pozemku p.č. KN-E 28/102
c/ Návrh termínovníka zasadnutí OZ na r. 2014
11. Diskusia
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 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 a kontrolórka obce Ing.
Jarmila Kušnierová .
Ďalej boli prítomní: občania: Tomáš Kabzan,
pracovníčky OcÚ: p. Michálková, p. Dzurjaniková
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Starosta obce navrhol:
návrhová komisia:
pp. Hrkota Ivan, Jozef Lamžo, Ján Križan
overovatelia zápisnice: pp. Jozef Križan, Anton Biel
Zapisovateľka:
p. Viera Michálková
Predložený návrh bol jednohlasne schválený.
Po oboznámení bolo prijaté
Uznesenie č. 52/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Program jednania zasadnutia OZ
Za. 5, 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. 53/2013,
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 zmien rozpočtu obce
na r. 2013. Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanými zmenami a následne schválili
navrhované zmeny.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 54/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
zmenu rozpočtu obce na r. 2013.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Starosta obce Ing. Jozef Kardoš oboznámil prítomných s možnosťou prijať stanovisko, že obec
nebude uplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce, nakoľko takúto možnosť dáva novela
zákona o rozpočtových pravidlách.
Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanou možnosťou týkajúcou programovej štruktúry
rozpočtu a jednohlasne schválili stanovisko, že obec nebude uplatňovať programovú štruktúru
v rozpočte obce.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 55/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce, bez programovej štruktúry obce v súlade
s novelou zákona o rozpočtových pravidlách.
/za:5. proti: 0, zdržal sa: 0./
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Ekonómka obce – p. Dzurjaníková, oboznámila prítomných s Návrhom finančného rozpočtu
obce na r. 2014-2016. Poslanci sa podrobne oboznámili s navrhovanými rozpočtami na jednotlivé
roky a následne tento schválili.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 56/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Viacročný rozpočet obce na r. 2014-2016
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Hlavná kontrolórka obce Ing. Jarmila Kušnierová predložila prítomným „Stanovisko
k rozpočtu obce na r. 2014-2016. Po oboznámení sa s predloženým stanoviskom, poslanci
prijali
Uznesenie č. 57/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
BERIE NA VEDOMIE
stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na r. 2014-2016.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 5 až 10
p. Michálková ďalej oboznámila prítomných s návrhom všeobecno-záväzného
nariadenia obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od
1.1.2014.
Uvedený návrh VZN obce boli zverejnený 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 bude účinné
po zverejnení od 1.1.2014. Poslanci sa s návrhom oboznámili a zároveň prijali informáciu, že
k uvedenému VZN neboli doručené a prijaté žiadne pripomienky, doplnky ani iné informácie,
preto ho schválili bez doplnkov a zmien. Toto VZN bude zverejnené v obci v 15. dňovej
lehote a následne bude účinné od 1.1.2014.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 58/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s platnosťou od 1.1.2014
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Ďalej p. Michálková oboznámila prítomných že pre nový rok 2014 nie je potrebné meniť iné
VZN obce týkajúce sa miestnych daní, alebo poplatkov, nie je potrebné meniť ani dopĺňať,
nakoľko neboli podstatné zákonné zmeny, ktoré by si toto vyžiadali a preto ostatné VZN zostávajú
v platnosti.
Po oboznámení sa bolo prijaté
Uznesenie č. 59/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
KONŠTATUJE, že
že VZN o daniach a poplatkoch a to :
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o miestnych daniach od r. 2013
- Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti od r. 2013
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zostávajú aj v ďalšom zdaňovacom období r. 2014, naďalej v platnosti, nakoľko tieto
vzhľadom na ich obsah nie je potrebné meniť, ani dopĺňať.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Starosta obce v súlade so platnými Zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
navrhol odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za ich celoročnú aktivitu a spoluprácu v r.2013. Poslanci po vzájomnej diskusii prijali navrhované odmeny tak, ako ich navrhol
starosta obce.
Po prejednaní bolo prijaté
Uznesenie č. 60/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva za výkon prác v r. 2013 v celkovej výške 615,00 EUR
v takto:
Meno
Biel Anton
Dzurjanik Dušan
Hrkota Ivan
Križan Ján
Križan Jozef
Lamžo Jozef
CELKOM odmeny

Výška odmeny/2013
115,00
0,00
165,00
125,00
85,00
125,00
615,00. EUR
Za. 5 proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Rôzne
a) Zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie dokladovej inventúry k 31.12.2013
Návrh inventarizačnej komisie, ktorej úlohou bude vykonať dokladovú inventúru majetku obce
bola predložená p. Dzurjanikovou. Povinnosťou komisii je vykonať inventúru v termíne do
31.12.2013. Rozpis komisii tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 61/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
SCHVAĽUJE
Zloženie inventarizačnej komisii na vykonanie inventúry k 31.12.2013, ktorých úlohou je vykonať
inventúry majetku obce v tomto rozsahu:
1. Jozef Križan
2. Ján Križan
3. Dzurjaníková Eva
4. Michálková Viera
5. Belušíková Daniela
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
b) Prevod obecného pozemku vk.ú. Tŕstie p,.č. KNE 28/102
Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti Biely potok a.s. o zámenu pozemkov v k.ú. Tŕstie p.č.
KNC 2, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Biely potok a.s., za pozemok p.č. KNE 28/102, ktorý je
vo vlastníctve obce a odkúpenie zostatku z tohto obecného pozemku.
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prehodnotili možnosti a podmienky prevodu obecného pozemku p.č- KNE 28/102, ktorý je vo
výmere 628 m2 s tým, že je nutné majetko-práve usporiadať pozemok v bezprostrednej blízkosti
Kultúrneho domu a budovy Hasičskej zbrojnice tak, aby bol predovšetkým uspokojený verejný
záujem, preto bolo rozhodnuté, že bude mať obec záujem realizovať prevod pozemku KNE
28/102 a to výmenou pozemku za p.č. KNC 2 a časť z pozemku p.č. KNE 8/1 a zostatok
obecného pozemku KNE 28/102 bude odpredaný v súlade s § 9 ost. 8, písm.e/ zákona o majetku
obcí, teda formou prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Po oboznámení sa
s predloženými dokladmi – listy vlastníctva k jednotlivým pozemkom, snímka z mapy , nákres...,
bolo prijaté
uznesenie č. 62/2013,
ktorým
1/ SCHVAĽUJE
1) prevod obecného pozemku p. č. KNE 28/102 v k.ú. Tŕstie v súlade s § 9a odst. 8 písm.e/
zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení , ktorý nadväzuje na zákon č. 369/1990 Zb.
v platnom znení takto:
a/ zámerom prevodu pozemku je majetko-právne usporiadanie pozemku pri verejných
budovách – Kultúrny dom a Hasičská zbrojnica v m.č. Tŕstie.
b/ prevod pozemku sa bude realizovať v súlade s § 9a odst. 8 písm. e/ zákona o majetku
obcí ako „prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa“, ktorým sa má
dosiahnuť majetko-právne usporiadanie a prevod nového pozemku p.č. KNC 2 ako
prístupovej cesty k verejným budovám do majetku obce.
Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
2) Prevod pozemku výlučne formou výmeny časti obecného pozemku KNE 28/102 za pozemok
KNC 2 a časť pozemku KNC 8/1 s tým, že zostávajúca časť bude odpredaná za primeranú cenu
predávaných pozemkov v obci a to formou prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, práve vlastníkovi pozemkov, s ktorým bude uzavretá zámenná zmluva.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
2/ K O N Š T A T U J E , že
Prevod obecného pozemku p. č. KNE 28/102 v k.ú. Tŕstie v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.
v platnom znení, v súlade s § 9a odst. 8 písm. e/ zákona o majetku obcí ako „prevod majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa“, je možné realizovať iba so zámerom predať pozemok
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je získanie nového pozemku a tým majetkoprávne usporiadanie susedného pozemku p.č. KNC 2, ktorý je v bezprostrednej blízkosti
verejných budov – Kultúrny dom a Hasičská zbrojnica v m.č. Tŕstie a tento nový pozemok bude
naďalej slúžiť ako miestna komunikácia.
3/ N A V R H U J E
realizovať prevod obecného pozemku KNE 28/102 vo výmere 628 m2 v dvoch etapách:
1) ako výmena časti pozemku KNE 28/102 za nový celý pozemok p.č. KNC 2 vo
výmere 208 m2 a časť z pozemku KNC 8/1 v takej výmere, ktorá bude zameraná
v m2 od východnej steny budovy Hasičskej zbrojnice minimálne 2 bm.
/podotýkame, že časť tejto výmery od hranice budovy tvorí už aj obecný pozemok/
2) predaj zvyšku pozemku KNE 28/102 vo výmere cca 400 m2 bude za cenu obvyklú
v obci a to spôsobom hodného osobitného zreteľa § 9 odst. 8 písm. e/ zákona
o majetku obcí – podľa zakreslenia v snímke z mapy, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou tohto uznesenia.
Za. 5, proti: 0, zdržal sa: 0
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Starosta obce predložil návrh termínovníka zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013.
Navrhol, aby sa zasadnutia obecného zastupiteľstva konali v stredu o 16,00 hod. v dňoch 30.
január, 27. marec, 26. jún, 25. september, 20. november a 11. december 2013 v zasadačke
Obecného úradu v Dolnom Lieskove. Po oboznámení, poslanci prijali
uznesenie č. 63/2013, ktorým
S C H V A Ľ LU J E
termínovník zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2014 takto:
v stredu o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dolnom Lieskov v dňoch:
30. január, 27. marec, 26. jún, 25. september, 20. november, 11. december 2014.
Za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 11
DISKUSIA
Starosta obce
- oboznámil prítomných s výsledkom realizovanej akcie Mikuláš v obci, ktorá sa uskutočnila
dňa 7.12.2013 pre deti našej obce. Začiatok bol o 13.00 hod. v Tŕstí a následne o 14.30 hod.
v Dolnom Lieskove v Kultúrnych domoch. Mikuláša do obce priviezol koč s konským záprahom,
ktorý zapožičal Centrum soc. služieb „NÁDEJ“ Dolný Lieskov.
- deti privítal Mikuláš v sprievode anjela,
- Ako Mikulášske darčeky im boli odovzdané sladkosti, taktiež im bolo poskytnuté ako aj
prítomným rodičom občerstvenie.
Podľa vyjadrenia prítomných rodičov táto akcia splnila svoj účel, bola úspešná, deti aj ich rodičia
boli spokojní.
Za aktívnu účasť na zabezpečení tejto kultúrnej akcie vedenie obce ďakuje všetkým , ktorí boli
nápomocní pri jej realizácii v Dolnom Lieskove i v Tŕstí.
p. Jozef Križan
- informoval, že má pripravené dopravné zrkadlo, ktoré je potrebné osadiť na vyhradené miesto
tak, aby slúžili verejnosti.
- ďalej informoval o nutnosti posunúť kontajnery na triedený odpad, ktoré sú na pozemku bývalej
„bírošne“ a prekážajú vo výhľade motoristom prechádzajúcim v blízkosti križovatky miestnej
komunikácie pri Pošte a prisľúbil mechanizmus na ich preloženie,
- požadoval zbúrať starú čakáreň pri autobusovej zastávke v centre obce, nakoľko táto je schátralá
a neestetická.
p. Jozef Lamžo
- ponúkol byť nápomocný pri osadzovaní dopravných značiek s tým, že zabezpečí ich montáž na
tyče a následne osadenie do zeme.
Občan – Tomáš KABZAN
- zaujímal sa o nové možnosti využívania Kultúrneho domu v Tŕstí pre mládež – športovcov
tak, ako to bolo v minulom období, nakoľko výmenou zámkov v Kultúrnom dome v Tŕstí
im zanikla možnosť tento využívať v rôznom časte tak, ako to vyhovuje mládeži.
- Ďalej upozornil na nutné výmenu pokazeného záchodu /nádržka/ vo WC muži
v Kultúrnom dome v Tŕstí,
- Upozornil na nutnosť zaplechovania komínov v kultúrnom dome v Tŕstí, kde prebieha
vysušovanie múrov firmou AQUAPOLL za účelom budúcej opravy KD – múry, .....
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- odpovedal na pripomienku p. Jozefa Križana týkajúce sa zbúrania starej čakárne, ktorá
slúži predovšetkým sústredenia sa mládeži a jej zbúraním by sa mohla naviac ničiť nová
čakáreň, preto doporučuje túto naďalej ešte ponechať,
- prisľúbil zabezpečiť preloženie kontajnerov na triedený odpad za poštou, minimálne
2 bm smerom do vnútra pozemku,
- prisľúbil zabezpečiť oplechovanie komínov za súčinnosti poslanca p. Hrkotu a občana
Štefana Teplana tak, aby vysušovanie múrov KD firmou AQUAPOL bolo účinné,
- prisľúbil, že zakúpi nádržku na záchod do mužského WC v KD Tŕstie a zabezpečí jeho
opravu,
- k problematike dopravných značiek oboznámil prítomných, že už bola zaslaná žiadosť na
Okresný úrad odbor dopravy v Považskej Bystrici, za účelom doriešenia dopravného
značenia v obci. V náväznosti na túto našu žiadosť bude za prítomnosti pracovníkov
odboru dopravy a Dopravného inšpektorátu PZ riešené dopravné značenie v obci. Po
spracovaní projektu dopravného značenia a jeho odsúhlasení Dopravným inšpektorátom
PZ budú nakúpené dopravné značky a tieto budú v jarných mesiacoch podľa schváleného
projektu umiestnené na príslušných miestach.
- za súhlasu poslancov OZ a osobitne p. Hrkotu, ktorý má na starosti využívanie KD v Tŕstí
navrhol odovzdať duplikát kľúča od Kultúrneho domu Tŕstie do rúk p. Kabzana, ktorý
bude zodpovedný využívanie KD na športové účely. Kľúč od KD si budú môcť zapožičať
mládežníci na účely športu práve od p. Kabzana Tomáša.
Na základe prehodnotenia využívania Kultúrneho domu v Tŕstí mládežou na účely športu,
bolo prijaté
U Z N E S E N I E č.64/2013,
ktorým obecné zastupiteľstvo
S C H VA Ľ U J E
odovzdať duplicitný kľúč od Kultúrneho domu v Tŕstí občanovi Tomášovi Kabzanovi, bytom
Dolný Lieskov, časť Tŕstie č. 91, ktorý je zodpovedný za poriadok a v zároveň je povinný
zabezpečiť upratanie a vyčistenie Kultúrneho domu a jeho okolia minimálne 1x mesačne.
Zodpovedný: starosta obce
za: 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
K bodu č. 12
N á v r h n a uznesenie
Predseda návrhovej komisie p. Ivan Hrkota, predložil návrh na uznesenia, ktoré boli schválené
pod číslom 55 až 64/2013 a tieto sú súčasťou jednotlivých prejednávaných bodov programu tejto
zápisnice.
K bodu č. 13
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 celoročnú spoluprácu a ukončil zasadnutie OZ.
Dolný Lieskov, 12. decembra 2013
Zapísala: Michálková Viera
Overovatelia zápisnice: Jozef Križan v.r.
Anton Biel v.r.

Ing. Jozef KARDOŠ
starosta obce v.r.

