
 
 

Z á p i s n i c a č.  6/2011 
        zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva   Obce Dolný Lieskov, 

ktoré sa uskutočnilo  dňa  30. novembra  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  k 30.9.2011 a zmeny rozpočtu  
5. Oboznámenie s Protokolom  o vykonaní previerky na úseku VZN o povoľovaní reklamných, 
propagačných a informačných zariadení  z Okresnej prokuratúry v Pov. Bystrica.  
6. Prejednanie návrhu VZN obce č. 1/2012  o povodňových plánoch záchranných prác   
    právnických   osôb a podnikajúcich fyzických osôb na území obce Dolný Lieskov 
7. Prejednanie  návrhu Osobitných poplatkov v obci  
8. R ô z n e  
a/  Oboznámenie s návrhom VZN obce o daniach a poplatkoch na rok 2012:   

- VZN o miestnych daniach  
- VZN o dani z nehnuteľnosti  
- VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b/  VZN  o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce  
 
c/ Oboznámenie s  povinnosťami a úlohami  nadchádzajúcich  volieb do NR SR, ktoré sa budú    
    konať  dňa  10.3.2012  
    – Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR  
d/  Informácia o povinnostiach  vyplývajúcich z umiestnenia  a osadenia  tabule „Erb Tŕstie“  
e/ Žiadosť ZŠ Pružina o transfér  na r. 2012 pre žiakov na plavecký výcvik  
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 doplniť.  
       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, p. Dzurjaniková  
                                 
K bodu č. 2 
Starosta obce navrhol:      
návrhová komisia:          pp. Hrkota Ivan, Križan Ján, Dušan Dzurjanik   
overovatelia zápisnice:   pp.  Anton Biel,  Ivan Hrkota                       
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. Dzurjaníková, oboznámila prítomných s Čerpaním rozpočtu obce 
k 30.9.2011, kde konštatovala, že niektoré položky rozpočtu sú v časti výdavkov už prečerpané, 
avšak očakávame  vo IV.Q.2011 príjem daní z nehnuteľnosti od občanov, ale aj  od podnikateľov, 
čím sa rozpočet v časti príjmov ale aj výdavkov upraví.  
       Zároveň oboznámila aj s navrhovanou „Zmenou rozpočtu obce “  v niektorých položkách ako 
sú transféry z iných štátnych orgánov /výchovno-vzdelávací proces, kultúrna činnosť, vnútorná 
správa.../  Poslanci sa podrobne zaoberali čerpaním rozpočtu, ako aj navrhovanými zmenami  
rozpočtu a tieto podklady jednohlasne schválili.  
 
K bodu č. 5 
  Pracovníčka obce p. Michálková oboznámila prítomných so spismi a Protokolom o vykonaní 
previerky na úseku VZN o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení, ako 
aj výsledkom previerky Okresnej prokuratúry v Považskej Bystrici. V náväznosti na výsledky 
previerky bol vydaný „Protest prokurátora č.j. Pd 132/11-3 zo dňa 27.11.2011“ proti Všeobecno-
záväznému nariadeniu obce č. 5/2010  o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných 
zariadení na území Obce Dolný Lieskov, schváleného uzn. Obecného zastupiteľstva č. 3/2010 zo 
dňa 24.6.2010, ktorým bolo   napadnuté všeobecne záväzné nariadenie obce. Toto VZN obce  bolo 
navrhnuté zrušiť a následne rozhodnúť o proteste do 30 dní od jeho dourčenia.  .  
Prijatie predmetného VZN obce bolo v rozpore so zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 4 odst. 3, a 4, § 6 odst. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov, nakoľko pri výkone prác tejto 
agendy obce neplnia úlohy samosprávy, ale prenesený výkon štátnej správy, nakoľko podľa § 117 
odst. 1 stavebného zákona stavebným úradom je obec a pôsobnosť stavebného úradu je 
preneseným výkonom štátnej správy. .   
Po dôkladnom oboznámení sa so spismi, poslanci  vyhoveli protestu prokurátora  a navrhli 
napadnuté VZN obce zrušiť.  
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K bodu č. 6 
p. Michálková predložila prítomným návrh VZN obce č. 1/2012 o povodňových plánoch 
záchranných prác právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb na území obce Dolný Lieskov. 
Uvedené VZN bolo zverejnené v obci počas 15 dní za účelom jeho pripomienkovania . 
Poslanci sa podrobne oboznámili s návrhom a tento v plnom rozsahu schválili. Uvedené VZN 
obce bude účinné od 1.1.2012 a po tomto termíne budú podnikajúce fyzické osoby a právnické 
osoby na území obce predkladať vlastné povodňové plány záchranných prác.  
 
K bodu č. 7 
Starosta obce predložil prítomným na prehodnotenie Osobitné poplatky v obci od 1.1.2012, 
s ktorými sa poslanci oboznámili a následne ich schválili tak, ako sú uvedené v prílohe tejto 
zápisnice.  
 
K bodu č. 8                           R ô z n e  
a)    p. Michálková ďalej oboznámila prítomných s návrhmi  všeobecno-záväzných nariadení obce 
na rok 2012 v tomto rozsahu:   

- VZN o miestnych daniach  
- VZN o dani z nehnuteľnosti  
- VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

b)  VZN  o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce od 1.1.2012. 
So všetkými návrhmi všeobecno-záväzných nariadení obce, ktoré by mali byť účinné do 1.1.2012 
sa poslanci postupne oboznámili a doporučili tieto zverejniť na pripomienkovanie občanom, 
podnikajúcim fyzickým osobám a právnickým osobám v 15. dňovej lehote a následne návrhy VZN 
tieto budú predmetom schvaľovacieho procesu na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
Návrhy VZN obce budú v obci zverejnené od 30.11.2011.  
c) p.  Michálková  oboznámila prítomných  s  povinnosťami a úlohami  nadchádzajúcich  volieb   
    do NR SR, ktoré sa budú   konať  dňa  10.3.2012  a zároveň predložila spracovaný   
     „Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR“  na podmienky  
       obce.  
d) Starosta obce oboznámil prítomných o pokračovaní prác týkajúcich sa osadenia  a umiestnenia   
     „Erbu časti obce Tŕstie“  ako aj s tým vyplývajúce  povinnosti pre obec.   
 
e) starosta obce predložil prítomným „Žiadosť Základnej školy  Štefana Závodníka  Pružina  
    o poskytnutie  transféru  na r. 2012 pre žiakov na plavecký výcvik.  Vzhľadom na to, že sa  
    jedná o poskytnutie transféru na rok 2012, bude táto požiadavka zahrnutá do návrhu rozpočtu  
    na rok 2012. S poskytnutím transféru na plavecký výcvik žiakov ZŠ však jednohlasne súhlasili.   
 
K bodu č. 9                          D I S K U S I A 
Starosta obce 
- oboznámil prítomných s výsledkami vyhodnotenia výberového konania pre MAS – Programu 
rozvoja vidieka SR, ktorá bola zameraná na  investičnú akciu Verejné osvetlenie a skultúrnenie 
verejných priestranstiev v našej obci.  Finančné prostriedky získa obec z Ministerstva poľnohos-
podárstva a uvedená investičná akcia sa bude realizovať po schválení projektu v roku 2012 . 
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Z celkom 8 účastníkov verejnej súťaže vyhrala realizáciu uvedenej akcie firma MOLDA, stavebná 
firma s.r.o. Nové Zámky s celkovým nákladom 29.083,69 EUR.  

- Ďalej starosta obce  navrhol kultúrnu akciu „Mikuláš v obci“, pre deti našej obce, ktorá by 
sa mala uskutočniť dňa 10.12.2011 v oboch miestnych častiach obce.  

- Starosta obce zároveň požiadal  prítomných poslancov, aby si viac všímali mládeže v našej 
obci, ktorí sa opakovane dopúšťajú vandalizmu – znečistenie verejných priestranstiev, 
rozbité  okná na verejných budovách, rozbíjanie betónových odpadkových košov a pod.  Je 
potrebné zistiť meno takýchto vandalov, aby sa v budúcnosti takéto vandalstvá 
neopakovali, taktiež  je treba aj vandalov potrestať.    

- taktiež starosta navrhol usporiadať v obci Štefanskú tanečnú zábavu dňa 26.12.2011 
      v Kultúrnom dome v Dolnom Lieskove 

Poslanci s uvedenými  návrhmi súhlasili s tým, že budú aktívne nápomocní pri ich realizácii.  
 
p. Ján Križan  
- so záujmom prijal návrhy starostu obce a konštatoval, že občania navrhované kultúrne akcie 
prijmú  s radosťou, preto sa poslanci dohodli a upresnili  podmienky akcie „Mikuláš v obci“ – 
darčeky a občerstvenie a iné.  
-  oboznámil prítomných, že aj v miestnej časti obce v Tŕstí plánuje  novozaložená nezisková 
organizácia  „Občianske združenie pre Tŕstie“   uskutočniť spločensko-kultúrne posedenie 
v Kultúrnom dome v Tŕstí dňa 30.12.2011, na ktoré chce pozvať aj občanov z časti obce Dolný 
Lieskov.   
Jozef Lamžo  

- pripomenul, že v budúcom období je nutné pri úprave cintorína v Dolnom Lieskove kosiť 
aj časť cintorína, v ktorej sú pochovaní občania z Centra sociálnych služieb, prípadne 
požiadať CSS Dolný Lieskov, aby sa  ich pracovníci postarali o údržbu priestorov, 
a hrobových miest,  kde majú pochovaných svojich bývalých klientov.   

 
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 31- 35/2011 a tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 

K bodu č. 11                 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 a ukončil zasadnutie OZ.  
 
Overovatelia zápisnice:  Anton  BIEL    
                                        Ivan HRKOTA                             Ing. Jozef KARDOŠ                                                                                      

                                                            starosta obce   
Zapísala:   Michálková Viera 
Dolný Lieskov,  30. novembra  2011 
 
 


