
 
 
 Z á p i s n i c a č.  5/2011 
        zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva   Obce Dolný Lieskov, 

ktoré sa uskutočnilo  dňa  28. septembra  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. Michálková Viera, 
 
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. Správa o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2011 a Návrh zmeny rozpočtu  k 30.9.2011 
5. Prerokovanie  žiadosti spoločnosti Biely potok a.s. Bratislava o  skutočnom umiestnení stavby    
    „Senník“ v k.ú. Tŕstie podľa zamerania GO plánom v náväznosti na schválenie  realizácie  
     stavby Obecným zastupiteľstvom z 22.6.2011 uzn.č. 22/2011 – zameranie  pozemku pod  
      plánovanú stavbu.   
6. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce /PHSR/ 
7. Informácia o ukončení a kolaudácii  investičnej akcie „Vyregulovanie  dolnolieskovského   
      potoka“ – investičná akcia financovaná  z Fondov EU. 
8.  R ô z n e  
a/  Informácia o príprave projektu  „Z programu rozvoja vidieka SR“ v rámci miestnej akčnej   
     skupiny Naše Považie. 
b/  Príprava VZN obce o daniach na rok 2012 
c/   Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za r. 2010/2011 
      a Ročný plán MŠ na šk. r. 2011/2012 
 
9. D i s k u s i a 
10. Návrh na uznesenie 
11. 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 ďalšie body, ktoré je potrebné prejednať, prípadne sa s nimi oboznámiť.     
       Program bol prítomnými členmi OZ v plnom rozsahu  schválený.   
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Rokovania OZ sa zúčastnili  5-ti poslanci z celkového počtu 6 poslancov. 
Ospravedlnený: 1 poslanec  /p. Jozef Križan/ 
Ďalej boli prítomní:    pracovníčka OcÚ p. Michálková,  
                                 
K bodu č. 2 
Starosta obce navrhol:      
návrhová komisia:          pp. Hrkota Ivan, Lamžo Jozef, Dušan Dzurjanik   
overovatelia zápisnice:   pp.  Anton Biel, Ján Križan                       
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 –  p. Michálková, oboznámila prítomných s Čerpaním rozpočtu obce 
k 30.6.2011, kde konštatovala, že niektoré položky rozpočtu sú v časti výdavkov už prečerpané, 
avšak očakávame  vo IV.Q.2011 príjem daní z nehnuteľnosti jak od občanov, tak od podnikateľov 
čím sa rozpočet v časti príjmov ale aj výdavkov upraví.  
       Zároveň oboznámila aj s navrhovanou „Zmenou rozpočtu obce k 30.9.2011“  v niektorých 
položkách ako sú transféry z iných štátnych orgánov /štátny rozpočet, ÚPSVaR,  spotreba energii, 
pracovno-právne vzťahy, všeobecný materiál,  a pod./   
        Poslanci sa podrobne zaoberali čerpaním rozpočtu, ako aj navrhovanými zmenami  rozpočtu 
a tieto podklady jednohlasne schválili.  
 
K bodu č. 5 
     Ing. Jozef Kardoš – starosta obce predložil prítomným  „Žiadosť spoločnosti BIELY POTOK 
a.s. Bratislava  o prerokovanie skutočného umiestnenia stavby  „Senník“ v k.ú. Tŕstie“, ktorej 
umiestnenie a realizácia bola schválená uzn. OZ č. 22/2011 zo dňa 22.6.2011. Umiestnenie 
predmetnej stavby bolo zamerané GO plánom č.  42/2011 zo dňa 2.7.2011 a plánovaná stavba 
bude skutočne umiestnená podľa GO plánu na časti pozemku p.č. KNE 224/1, z ktorej bola 
vytvorená nová parcela KNC 507/17 vo výmere 296 m2.  Parcela KNE 224/1 je v celosti vedená 
na LV 217 vo vlastníctve spoločnosti Biely potok v podiele 1/1 a na tomto pozemku má byť 
umiestnená plánovaná stavba Seník.  Pôvodné schválené umiestnenie stavby na p.č.  KNE 221  je 
bezpredmetné a pre spoločnosť je umiestnenie stavby na časti KNE 224/1 ekonomickejšie 
z hľadiska využitia skladu. 
 
K bodu č. 6 
Ing. Jozef Kardoš  oboznámil  poslancov  s aktualizovaným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce /ďalej len PHSR/. Tento program zahŕňa  požiadavky obce na realizáciu 
výstavby a jej rozvoja do budúcich rokoch v oblasti sociálneho rozvoja,  školstva, investičnej 
výstavby,  
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kultúry, športu a iné.  Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodný PHRS bol  spracovaný  v r. 2007, 
vznikli potreby tento doplniť a aktualizovať na nové potreby a podmienky obce.   
 
K bodu č. 7 
     Starosta obce  oboznámil prítomných s ukončením a kolaudáciou investičnej akcie 
„Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove “. Táto investičná akcia bola 
financovaná z Fondov Európskej únie a dosiahla sa ňou  celková úprava vodného toku 
Lieskovského potoka ako aj ochrana proti povodniam  a skrášlenie centra obce.  Stavba bola  daná 
do užívania na základe Rozhodnutia Obvodného úradu ŽP Pov. Bystrica zo dňa 12.8.2011 ako 
vodná stavba.  
Poslanci sa s realizáciou  stavby postupne oboznamovali.  
 
K bodu č. 8                              R ô z n e   
 
a/ Informácia o príprave projektu „Z programu rozvoja vidieka SR“ v rámci miestnej 
akčnej  skupiny Naše Považie – preložil starosta obce, ktorý konštatoval, že  obec zabezpečí 
finančné prostriedky  z programu rozvoja vidieka SR, z ktorých plánuje zrealizovať  
rekonštrukciu osvetlenia v celej obci  ako aj úpravu verejných priestranstiev /Dolný Lieskov 
a Tŕstie/. Vzhľadom na obmedzený limit finančných prostriedkov z tohto programu nie je možné 
vymeniť ani nevyhovujúce stĺpy a taktiež rozvodné skrine VO, ani upraviť všetky verejné 
priestranstvá, ktoré by si to v našej obci vyžadovali. Na realizáciu tejto akcie je spracovaný 
projekt, ktorý bol predložený poslancom na oboznámenie . Poslanci prijali túto informáciu ako 
veľmi dobrú  investíciu do obce, ktorou sa obec nielen skrášli ale zabezpečia sa aj oddychové 
plochy pre občanov ale aj deti.  
b/  Príprava VZN obce o daniach na rok 2012 – informatívnu správu predložila p. Michálková  
v náväznosti na prípravu novely zákona o miestnych daniach. Jedná sa predovšetkým o úpravu 
sadzieb daní pre rok 2012.  Skutočnosťou je, že vláda schválila na septembrovom  rokovaní nový 
model financovania samospráv, ktorý v konečnom dôsledku každej samospráve uberie z financii. 
Návrh VZN obce bude spracovaný a zverejnený po dobu 15 dní v oznamovacích tabuliach obce za 
účelom  pripomienkovania.  
c/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za r. 2010/2011  -  
predložila p. Michálková, ktorá v týchto správach oboznámila poslancov s výsledkami výchovno-
vzdelávacej činnosti MŠ, kde konštatovala, že v uplynulom šk. roku 2010/2011 navštevovalo MŠ 
celkom 24 detí vo veku 3-6 rokov, z ktorých k 1. septembru nastúpilo do základnej školy 9 žiakov.  
Podrobná informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti je obsiahnutá v Správe o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk. r. 2010/2011. 
 
       Ročný plán MŠ na šk. r. 2011/2012 - predložila p. Michálková. V tomto pláne sú obsiahnuté 
všetky úlohy a povinnosti vedenia MŠ v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, úlohy v oblasti 
materiálno-technického vybavenia školy, jej údržby a skvalitnenia pracovného prostredia, oblasť 
hospodárenia školy a dodržiavania predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ostatné. 
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K bodu č. 9                          D I S K U S I A 
Starosta obce 

- oboznámil poslancov s pokračovaním prác na vybavení miestnych viacúčelových ihrísk, 
pričom konštatoval, že poslanec p. Lamžo Jozef opakovane zabezpečuje odborné práce, 
zváranie brán a ostatného vybavenia  pre  viacúčelové ihriská v Dolnom Lieskove a Tŕstí. 
V ďalšom období je potrebné  pozvárať futbalové  brány a stĺpy pre tenis a volejbal,  
zabezpečiť ich vyčistenie a následne aj náter a zrealizovať osvetlenie ihriska.  

- Taktiež  aj poslanci za miestnu  časť Tŕstie p. Ján Križan a p. Ivan Hrkota aktívne pracujú 
na zariaďovaní viacúčelového  ihriska,  zabezpečili montáž a osadenia mantinelov na 
ihrisku v Tŕstí, povrchové úpravy a nátery jednotlivých dielcov, avšak je potrebné na 
tomto ihrisku ešte zabezpečili zdvihnutie sietí, spevnili mantinely a ďalšie práce.  

 
Poslanec p. Jozef Lamžo  

- prisľúbil, že na viacúčelovom ihrisku v Dolnom Lieskove  opäť  zrealizuje   zváranie 
futbalových  brán a ostatného vybavenia v popoľudňajšej dobe a termíne podľa dohody so 
starostom obce.  

 
Poslanec p. Dušan Dzurjanik  

prisľúbil, že v Dolnom Lieskove  zabezpečí  vyčistenie  zvarených hokejových brán 
a  aktívne bude napomáhať pri realizácii  prác  s mládežníkmi..  
 

Poslanec p. Ján Križan  
- oboznámil, že v Tŕstí je potrebné na viacúčelovom  ihrisku  v čo najbližšom období ešte  

zabezpečiť zdvihnutie sietí, spevniť mantinely a ďalšie práce, ktoré budú nadväzovať na už 
vykonané práce. Materiálom  na uvedené práce  prispela spoločnosť Biely potok a.s. 
Bratislava.   

 
Starosta obce 

- vyjadril sa k diskusným príspevkom poslancov v oblasti zabezpečovania prác na miestnych 
viacúčelových ihrískách – ich vybavení,  kde zároveň konštatoval, že je potrebné a nutné, 
aby sa do týchto prác zapojili aj ostatní občania, nielen poslanci, aby všetci prispeli 
k realizácii tohto diela a tak podporili šport v obci.  Zároveň doporučil, aby sa všetci 
aktívni občania, ktorí majú záujem  prispieť svojou prácou, prípadne sponzorským darom 
obrátili s ponukou svojej práce buď na tunajší obecný úrad, alebo priamo na poslancov 
obecného zastupiteľstva s ktorými si dohodnú termín a rozsah prác, ktoré je nutné ešte 
zrealizovať.  Je pravdou že v oboch miestnych častiach obce na realizácii práce opakovane 
pracujú len tí istí poslanci a tí istí občania, avšak výsledok práce bude slúžiť všetkým 
občanom a deťom v obci.  

- Vzhľadom na rozsah a nutnosť dokončenia prác vyzývame občanov, hlavne mužov,  
aby sa zapojili do realizácie prác a pomohli  svojou prácou alebo dobrým nápadom 
zrealizovať  toto športové dielo.  Veríme, že táto výzva nezostane bez povšimnutia.   
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Poslanec p. Ján Križan  
- informoval prítomných o schválení „ERBU“ miestnej časti obce Tŕstie Heraldickou komisiou 
v Bratislave, kde sa tento erb dostal do zoznamu erbov v Slovenskej republike. Zároveň  
oboznámil prítomných, že je zabezpečená aj výroba tohto schváleného erbu, k čomu finančne 
prispela spoločnosť „Biely potok a.s. Bratislava“, ktorá všetky náklady na výrobu erbu  bude 
financovať.  O zrealizovaní výroby erbu a jeho osadení  bude informovať na zasadnutí OZ.  

 
K bodu   č. 10          N á v r h     n a    uznesenie  
     Predseda návrhovej komisie  p. Ivan Hrkota,  predložil návrh na uznesenie, ktorý bol schválený 
pod číslom 26-30/2011 a tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
 

K bodu č. 11                 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:  Anton BIEL v.r.    
                                       Ján KRIŽAN  v.r.                                  Ing. Jozef KARDOŠ                                                                                      

                                                                                starosta obce  v.r.  
 
 
 

Zapísala:   Michálková Viera v.r.  
 
 
Dolný Lieskov,  28. septembra 2011 
 
 


