
 

 
 

                       Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov 
zo zasadnutia  dňa  15. decembra 2011 

číslo 36 až 38/2011 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Dolnom Lieskove podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona SNR  
č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  prijalo:  

U Z N E S E N I E   č.   36/2011, ktorým   
 B E R I E   N A    V E D O M  I E :  

1.  Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ obce Dolný Lieskov  
2.  Programový rozpočet obce na r. 2013-2014 

      3.  Informáciu o výsledku realizovanej akcii „Mikuláš v obci“ s poďakovaním všetkým   
           sponzorom za ich pomoc pri zabezpečení akcie.  

4. Predložený  Návrh Územného plánu obce Dolný Lieskov  – doplnok a zmena č. 1, ktorý   
rieši zmeny a doplnky v k.ú. Dolný Lieskov 
 

U Z N E S E N I E   č. 37/2011, ktorým   
S C H V A Ľ U J E 
      1.   Program jednania obecného zastupiteľstva                   /za: 5, proti:0, zdržal sa: 0./ 
 
      2.   Programový rozpočet obce na r. 2012                               /za:,5, proti: 0, zdržal sa: 0./ 
 

3. Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 2/2012  o miestnych daniach na r. 2012                                                                  
                                                                                               /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 

 
4. Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 3/2012  o dani z nehnuteľnosti  na r. 2012                                                                  
                                                                                               /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 

 
5. Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 4/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na r. 2012                                                                   
                                                                                               /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 
6. Všeobecno-záväzné nariadenie obce č. 5/2012  o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

obce                                                                                /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 
7. Na návrh starostu obce odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za ach aktivitu a   
      spoluprácu v r. 2012, ktorá je  súlade so Zásadami odmeňovania poslancov obecného  
      zastupiteľstva   takto:  

Meno  Výška odmeny  v EUR 
Biel Anton 70,00 
Dzurjanik Dušan  70,00 
Hrkota Ivan 130,00 
Križan Ján  120,00 
Križan Jozef    70,00 
Lamžo Jozef  120,00 
CELKOM výška odmeny  580,00 EUR 

                                                                                                         /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 
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8. Inventarizačné komisie na vykonanie inventúr majetku obce k 31.12.2011 podľa prílohy 
                                                                                                 /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 
 
9.  Odpis nevymožiteľných pohľadávok  na miestnych daniach vyrúbených podľa zákona  
     č. 582/2004 Z.z. v platnom znení v celkovej výške 856,56 EUR 
                                                                                                  /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 
 
10.  Zabezpečenie  d o v o z u   potravinovej pomoci  na náklady obce z centrálneho skladu 
v Prievidzi odkázaným občanom našej obce. Potravinová pomoc odkázaným občanom   sa 
poskytuje na území celej Slovenskej republiky  prostredníctvom obcí a spoločnosti „Služby 
Božieho milosrdenstva n.o.“  Lackov v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
v rámci Európskej únie.  
                                                                                                  /za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/ 
 
 

U Z N E S E N I E    č. 38 /2011, ktorým  
K O N Š T A T U J E , že 
      I napriek opakovaným prísľubom zo strany dodávateľa v Prievidzi, ako aj telefonickým 
urgenciám a dotazom vo veci potravinovej  pomoci odkázaným občanom  nebolo možné obdržať 
uvedené potraviny do konca r. 2011, aj z dôvodu nedostatku dopravných prostriedkov  
vyčlenených na túto akciu, preto bude potrebné z dôvodu urýchlenia dodávky  potravinovej 
pomoci  si dovoz zabezpečiť na vlastné náklady obcí. Dovoz bude zabezpečený spoločne 
s ostatnými okolitými obcami.  
 
 
Zapísala: Dzurjaníková Eva v.r.  
 
 
 
Dolný Lieskov, 15.12.2011                                       Ing. Jozef Kardoš 

                                       starosta obce v.r.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


