
  Z á p i s n i c a č.  3/2011 
        zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva   Obce Dolný Lieskov, 

ktoré sa uskutočnilo  dňa  6. apríla  2011  na Obecnom úrade Dolný Lieskov 
 
Prítomní:  starosta – Ing. Jozef Kardoš.  
                  poslanci OZ:   pp. .Anton Biel, Dušan Dzurjanik, Ivan Hrkota, Jozef Lamžo,  
                                               Ján Križan,  
                  Hlavný kontrolór obce. Ing. Štefan Sivák 
                  Pracovníci OcÚ: p. Michálková Viera, p. Dzurjaníkvá Eva 
 
Ospravedlnený: p. Jozef Križan,  
 
PROGRAM:  
1. Otvorenie zasadnutia / 
2. Určenie zapisovateľa, voľba  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení  
4. Oboznámenie so správou audítora o  výsledku overenia účtovnej závierky a hospodárenia  
     obce za rok  2009 - audit 
5. Návrh zmeny rozpočtu obce 
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2010 
7. Prehodnotenie uznesenia č. 9/2011 bod č. 8 a č. 10 a uzn. č. 11/2011 zo dňa 16.2.2011 
    v náväznosti na zákon č. 138/1991 Zb. v platnom znení.  
8. Predloženie VZN obce: 
     -  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Dolný Lieskov 
     -  o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej   
        a podnikateľskej činnosti na území obce 
     - o podmienkach  držania psov na území obce 
9.  Návrh VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb    
     podnikateľov na území obce 
10.Prejednanie prípravy projektu do Eurofondov  na  „Zberný dvor – triedený odpad“ 
11. R ô z n e 
      a/ Informácia o výsledku volieb zo dňa 30.3.2011 do funkcie riaditeľka Materskej školy  
      b/ Návrh  veliteľov Dobrovoľného požiarneho zboru Dolný Lieskov a Tŕstie   
      c/ Oboznámenie s úlohami  týkajúcimi sa sčítania ľudu v máji 2011 
      d/ Prejednanie žiadosti Telovýchovnej jednoty Tŕstie o dotáciu na športovú činnosť 
12. D i s k u s i a 
13. Návrh na uznesenie 
14. 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 tohto zastupiteľstva. Program 
bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu  schválený.   
Rokovania OZ sa zúčastnili  5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov. 
 



-2- 
Ospravedlnený: 1 poslanec  
Ďalej boli prítomní:  Hlavný kontrolór obce p. Ing. Sivák  
                                  a  pracovníčky OcÚ p. Michálková, p. Dzurjaníková   
                                 
K bodu č. 2 
Starosta obce predložil prítomným návrh PROGRAMU zasadnutia OZ, pričom pôvodný program 
doplnil  o nové ďalšie body, ktoré je potrebné prejednať, prípadne sa s nimi oboznámiť.  
/bod programu č. 6  a bod č. 11 b, c, d,/ Poslanci predložený program jednohlasne schválili.  
Ďalej starosta obce určil:     
návrhová komisia:          pp. Ivan Hrkota, Jozef Lamžo, Dušan Dzurjanik    
overovatelia zápisnice:   p. Ján Križan a Anton Biel                                      
Zapisovateľka:                p. Michálková Viera  
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 – účtovníčka p. Dzurjaníková , oboznámila prítomných so Správou audítora 
o výsledku overenia účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2009. Z výsledku audítora 
možno konštatovať, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú 
situáciu obce, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok 2009. Na základe vykonaného 
auditu bolo konštatované, že  neboli zistené žiadne závady ani skutočnosti, ktoré by boli 
v rozpore s platnou právnou úpravou.   

 
K bodu č. 5 
    Návrh zmeny rozpočtu predložila účtovníčka obce p. Eva  Dzurjaníková, ktorá zároveň aj 
uviedla dôvody vykonaných zmien a zmenu rozpočtu v jednotlivých položkách  ako  predaj 
nehnuteľnosti, nájom, náklady na mzdu koordinátora verejno-prospešnch prác....  
Poslanci zmeny rozpočtu jednohlasne schválili.  
 
K bodu č. 6 
Ing. Štefan Sivák - hlavný kontrolór obce predložil „Správu o kontrolnej činnosti obce za r. 2010, 
kde konštatoval, že  pri jednotlivých kontrolách a previerkach neboli zistené žiadne nedostatky, 
práce na úseku samosprávy sa vykonávajú zodpovedne  a na požadovanej úrovni.   Poslanci sa 
s touto správou oboznámili a zobrali ju na vedomie.    
 
K bodu č. 7 
p. Michálková  - ekonómka obce predložila prítomným Dôvodovú správu  týkajúcu sa  veľkej 
novely zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí , ktorá bola doplnená zákonom č. 507/2010 Z.z. 
s platnosťou od 1.1.2011. V tomto zákone sa upresnili podmienky predaja a prenájmu 
nehnuteľnosti v majetku obcí, rozsah, ..... Zároveň zdôvodnila nutnosť prehodnotiť, prípadne  
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zmeniť uznesenia  OZ z 16.2.2011 – uzn. č. 9/2011 bod č. 8 a bod č. 10 a uzn. č. 11/2011 a to  
práve z dôvodu nesúladu s novelou zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.  
Postupne oboznámila poslancov s jednotlivými ustanovenia zákona a naň nadväzujúce potreby 
obce dať do súladu schválené uznesenia OZ so zákonom.  Poslanci sa  oboznámili s novelou 
zákona, jednotlivými uzneseniami, ktoré boli predmetom prehodnotenia   a prijali opatrenie na 
zosúladenie jednotlivých  uznesení so zákonom o majetku obcí.    
 
K bodu č. 8  
p. Michálková –  predložila prítomným návrh: 
Všeobecno-záväzné nariadenia obce  
     -  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Dolný Lieskov 
     -  o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej  a podnikateľ- 
        skej činnosti na území obce 
     - o podmienkach  držania psov na území obce 
ktoré boli zverejneníe v obci na pripomienkovanie občanom. Vzhľadom na skutočnosť, že neboli 
zo strany občanov predložené žiadne návrhy ani pripomienky, je ich potrebné po prehodnotení  
schváliť, aby  sa podľa nich mohlo ďalej pracovať.  Poslanci  tieto VZN jednohlasne schválili.  
 
K bodu č. 9 
p. Michálková predložila aj  Návrh VZN o povodňových plánoch záchranných prác práv-
nických osôb a fyzických osôb   podnikateľov na území obce. 
Uvedený návrh  bude predmetom zverejnenia vo vývesných tabuliach obce a zároveň budú naň 
upozornení podnikatelia na území obce, ktorých sa tento Návrh VZN aj týka, aby naň predložili 
svoje pripomienky, prípadne ho doplnili.  
  
K bodu č. 10 
Starosta obce  oboznámil prítomných s prípravou Projektu do Eurofondov na „Zberný dvor – 
triedený odpad“ . Objasnil prítomným dôvod a zámer tohto projektu, jeho ciele a úlohy, ktoré 
bude plniť v prípade, že budú poskytnuté finančné prostriedky z eurofondov a bude ho možné 
realizovať.  
Uvedený zámer prípravy projektov poslanci prijali kladne, k čomu sa v diskuksii ešte vrátili.   
 
K bodu č. 11                                           R ô z n e  
a) Výsledok Výberového konania na riaditeľku MŠ 
p.Michálková  predložila prítomným:  

- výsledok Výberového konania na riaditeľku MŠ Dolný Lieskov, pričom konštatovala, že 
výberové konanie bolo vyhlásené v regionálnych novinách „OBZOR“,  na  vývesých 
tabuliach v obci, ako aj na web stránke obce.  
Výberové konanie bolo realizované a vyhlásené  v súlade so zákonom  č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a 
zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme ako  výberové konanie na  

      obsadenie funkcie: RIADITE ĽKA Materskej školy Dolný Lieskov, za podmienok  
      splnenia potrebných kvalifikačných a ostatných  predpokladov. Vo výberovom konaní    
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     jednoznačne uspela p. OBEŠLOVÁ Helena –  súčasná riaditeľka MŠ Dolný Lieskov.    
    Volebné obdobie bude trvať od r. 2011 do r. 2016   t.j. 5 ročné.   Poslanci sa s výsledkom   
     výberového konania oboznámili.  
b) Oboznámenie s vedením DHZ Dolný Lieskov a Tŕstie:  
Starosta obce  oboznámil prítomných  s osobami, ktoré boli navrhnuté  členmi Dobrovoľného 
hasičského zboru v obci /ďalej len DHZ/ ako velitelia DHZ:  
v miestnej časti Dolný Lieskov:  Ondrej Gločka bytom Dolný Lieskov č. 203 
v miestnej časti Tŕstie  - Juraj Búšik bytom Dolný Lieskov, časť Tŕstie č. 119 
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.  
c)  Oboznámenie s celoslovenskou akciou „Sčítanie ľudu“ 
p. Michálková oboznámila prítomných s celoslovenskou akciou Sčítanie ľudu, ktoré sa bude 
konať v súlade s platnými zákonmi – zákon č. 263/2008 Z.z. v platnom znení  a naň nadväzu-
júcich vyhlášok a nariadení.  Sčítanie ľudu bude prebiehať  v mesiaci máj 2011, pričom 
rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 20. na 21. mája 2011 /z piatka na sobotu/. Pre účely 
sčítania ľudu boli vytvorené tri sčítacie obvody, ktoré budú sčitovať dvaja sčítací komisári, ktorí 
spĺňajú všetky predpoklady potrebné pre sčítacieho komisára: 
 – v sčítacom okrsku č.. 1 bude sčítacím komisárom p. Eva Dzurjaníková  
                                          bytom Dolný Lieskov č. 221  
-   v sčítacom okrsku č.2 a 3 bude sčítacím komisárom pani Viera Michálková  

                                    bytom Dolný Lieskov č. 11.    
d) Žiadosť TJ Tŕstie o dotáciu na športovú činnosť 
starosta obce Ing. Jozef Kardoš – predložil prítomným žiadosť TJ Tŕstie o dotáciu na športovú 
činnosť. Poslanci sa oboznámili so žiadosťou, ako aj podmienkami čerpania takejto dotácie 
a následne ju schválili.   
 
K bodu č. 12                          D I S K U S I A 
Poslanec p. Dušan Dzurjanik  

- požadoval  rozšíriť káblový televízny rozvod o nový športový program.  
Starosta obce 

- vyjadril sa k otázke káblovej televízie, pričom upozornil, že nový športový program sa 
nachádza na pôvodnej stanici STV 3, ďalej  oboznámil, že v najbližších  dňoch sa  bude 
pôvodné analógové vysielanie v KTR meniť na „digitálne “, čo znamená, že sa budú 
musieť zdigitalizovať v Dolnom Lieskove :  TV programy: STV 1, STV 2 a MARKÍZA, 
ČT 1, v časti obce Tŕstie: STV 1, STV2. Na digitalizáciu uvedených programov bude 
potrebné zabezpečiť  značný obnos finančných prostriedkov. Taktiež na rozšírenie 
programov sú potrebné zabezpečiť finančné prostriedky a zároveň vykonať prieskum 
medzi občanmi z dôvodu  financovania poplatkov rozšírených programov.    

- Pripomenul, že podľa harmonogramu zberu triedeného odpadu sa budú dňa 11.4.2011 
vyberať na dočasnú skládku plasty tak, ako každý mesiac a to dopoludnia aj popoludní., 
s čím budú občania vopred oboznámení prostredníctvom rozhlasu, aj web stránky obce. 

- ďalej informoval o nutnosti zorganizovať verejnú občiansku schôdzu v časti obce Tŕstie, 
nakoľko sú naliehavé  úlohy, ktoré je potrebné s občanmi prediskutovať a prehodnotiť a to 
hlavne v oblasti káblovej televízie, komunálneho a triedeného odpadu, držania psov 
v domácnostiach, povinnosti oznámiť zmeny týkajúce sa dani z nehnuteľnosti a iné. 
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- ďalej  oboznámil s podmienkami zamestnávania občanov na menších obecných službách  

ktorí sú evidovaní ako žiadatelia o zamestnanie  na Úrade práce soc. vecí a rodiny.  
- Taktiež pripomenul, že v mesiaci máj bude sviatok Deň matiek a bolo by vhodné uspo-

riadať menšie obecné posedenie s matkami, pričom je potrebné zabezpečiť občerstvenie aj 
kultúrny program.   O konkrétnych úlohách vyplývajúcich zo zabezpečenia akcie  sa ešte 
poslanci vzájomne dohodnú.  

- bližšie oboznámil prítomných s rozsahom a prípravou Projektu do Eurofondov na „Zberný 
dvor – triedený odpad“, kde predložil  dvojaké možnosti spracovania projektu, k čomu sa 
poslanci postupne vyjadrili.  

poslanec p. Ján Križan 
- prijal kladne návrh usporiadať verejnú občiansku schôdzu s navrhnutým stručným 

programom tak, ako povedal vo svojej diskusii starosta obce, nakoľko  v obci sa javí 
nutnosť túto schôdzu usporiadať. 

- Taktiež prijal návrh na usporiadanie akcie Deň matiek v oboch miestnych častiach obce 
a zároveň pripomenul, že sám zariadi zabezpečenie programu na túto akciu a pri jej 
usporiadaní bude  maximálne nápomocný. Požadoval, aby vedenie MŠ Dolný Lieskov 
zabezpečilo program a vystúpenie  aj s deťmi navštevujúcich MŠ z Tŕstia.  

poslanec p. Ivan Hrkota 
- diskutoval na tému verejnej občianskej schôdze, jej programu, ako aj akcie Deň matiek . 

obe navrhnuté akcie prijal kladne s tým, že VOS v obci je mimoriadne potrebné 
usporiadať.  Taktiež navrhol deň jej realizácie a to  9. mája 2011 / v pondelok/ v čase 
o 17,30 hod. v Kultúrnom dome  Tŕstie.  

- Oslava dňa matiek by sa mohla uskutočniť 15. mája 2011 v nedeľu o 14,30 hod. v Tŕstí 
a o 17,00 hod. v Dolnom Lieskove.  

 
K bodu   č. 13          N á v r h     n a    uznesenie  
 
Predseda návrhovej komisie  p. Ivan Hrkota,  predložil návrh na uznesenie, ktorý bol schválený 
pod číslom 12-19/2011 a tvorí prílohu tejto zápisnice. Za každým uznesením hlasovali poslanci 
OZ osobitne .  
 
K bodu č. 14                 Záver  
 
Na základe Štatútu Obce  Dolný Lieskov  obecné zastupiteľstvo konštatuje, že bola prítomná 
väčšina z počtu poslancov t.j. 5 prítomných z celkového  počtu 6 poslancov /1 neprítomný/. 
    Po  prerokovaní všetkých bodov programu Obecného zastupiteľstva, starosta obce  Ing. Kardoš  
sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  
 
Overovatelia zápisnice:  Ján KRIŽAN  
                                       Anton BIEL                                             Ing. Jozef KARDOŠ                                                                                      

                                                                                          starosta obce  
Zapísala:   Michálková Viera 
Dolný Lieskov,  6. apríla 2011 
 


