Obecné zastupiteľstvo v L I E Š Ť A N O C H

Zápisnica
o priebehu rokovania zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
ktoré sa konalo dňa 24.mája 2011

PRÍLOHY: 1/ Prezenčná listina.
2/ Záverečný účet Obce Liešťany za r.2010
3/ Plnenie rozpočtu k 31.03.2011 a návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2011
4/ Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ
5/ Zmluva o nájme pozemku so Slovak Telekom a.s.
6/ Pošta Rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany – 7 strán (4 listy)
7/ Správa pre OZ o výsledku kontroly na čerpanie poskytnutých finančných
prostriedkov na VP
8/ Stanovisko k správe o výsledku následnej finančnej kontroly
9/ Geometrický plán č.156/2009 z 28.03.2011 – xerokópia
10/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal starosta obce v zmysle
ustanovenia § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov s nasledovným programom:
1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
3/ Voľba návrhovej komisie
4/ Návrh na schválenie „ Záverečného účtu Obce Liešťany za rok 2010
5/ Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Obce Liešťany na rok 2011
6/ Návrh na schválenie:
- Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ
- Zmluva o nájme so Slovak Telekom a.s.
- Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb – Z. Komžíková – SUSAN
7/ Rôzne a diskusia
8/ Schválenie uznesenia
9/ Ukončenie zasadnutia.
Z priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch je vyhotovený aj zvukový
záznam, ktorý sa nachádza u kontrolórky obce – Ing. Ondrejičkovej Ivany.
K bodu 1/ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch otvoril a viedol starosta obce,
ktorý privítal prítomných poslancov a predniesol im návrh na doplnenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Za bod 3/ vložiť nový bod 4/ Kontrola plnenia uznesení. Ostatné
body programu sa posúvajú s následným číselným označením.
P. Mazániková Jozefína – Požiadala o doplnenie programu rokovania o body „ Cenové
ponuky na riešenie havarijného stavu strechy MŠ v Liešťanoch“ a „Opätovné prerokovanie
odvolania riaditeľky ZŠ s MŠ v Liešťanoch“. Tieto návrhy boli zaradené do programu
rokovania za pôvodný bod 6/. Ostatné body programu sa posúvajú s následným
prečíslovaním.
Takto zmenený program bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2/ Starosta obce určil za zapisovateľku p. Kotulovú a za overovateľov zápisnice
Pani Mazánikovú Jozefínu a pána Mišovica Petra.
K bodu 3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení pani Jana Juríčková a pán
Branislav Krpelan..
K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení č. 1/ zo dňa 17. 2.2011 a č. 2/ zo dňa 23. 2.2011
vykonala kontrolórka obce – p. Ing. Ivana Ondrejičková, ktorá skonštatovala, že uznesenia sa
plnia ( uznesenia vo veci odpredaja nehnuteľností sú v štádiu konania) až na uznesenie č.
1/2011pod bodom n) n), ktoré bolo splnené len sčasti . Obec odpredala pozemok
p. Lomnickej, ale k uzavretiu kúpnej zmluvy s p. Lomnickou však nedošlo. Preto navrhla
zrušiť uznesenie č. 1/2001 v bode n) zo 17. 2.2011 a prijať nové uznesenie podľa skutkovej
podstaty. Poslanci prijali uznesenie, ktoré bolo jednomyseľne schválené.
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K bodu 5/ Záverečný účet obce Liešťany za rok 2010 bol poslancom zaslaný v elektronickej
alebo písomnej forme. Na verejnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce bol zverejnený
od 18. apríla 2011. Súčasťou Záverečného účtu bol i návrh na prijatie uznesenia. Kontrolórka
obce využila svoj poradný hlas a navrhla prijať uznesenie schválenia záverečného účtu
s výhradou vo veci odpredaja pozemkov. Poslanci prijali uznesenie, ktoré bolo jednomyseľne
schválené.
Poslanci, na základe návrhu kontrolórky obce, požiadali starostu obce o predloženie
dokladov (kópií), ktoré tvorili prílohu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností súvisiace
s odpredajom pozemku – parc.č. 117/3 v k.ú. Lomnica.
K bodu 6/ Plnenie čerpania rozpočtu za 1. štvrťrok 2011 a zároveň návrh na 1. zmenu
rozpočtu obdržali poslanci v elektronickej alebo písomnej forme a bol zverejnený na úradnej
tabuli, ako i na webovej stránke obce, od 02.05.2011. Na pracovnom rokovaní bol návrh
doplnený a navýšený vo výdavkovej časti na kapitole 09.1.1.1 (materská škola) doplnený
o položku 637004 príspevok na usporiadanie olympiády vo výške 100 EUR a o položku
614000 odmena za životné jubileum vo výške 335 EUR.
Návrh, spolu so zmenou, bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7/ Poslancom bol zaslaný návrh na prijatie „Zásad odmeňovania poslancov a členov
komisií OZ“. P. Duchoň pripomienkoval schválenie odmeny poslancovi za pravidelné
vykonávané aktivity v pridelenej oblasti, spojené s dozorom nad osobami, zapojenými do
aktivačnej činnosti – podľa jeho mienky túto činnosť možno chápať ako závislú činnosť a nie
ako prácu poslanca. Návrh zásad bol schválený.
Zmluva o nájme pozemku so Slovak Telekom a.s. – nakoľko k 31.05.2011 končí nájom za
umiestnenie a prevádzkovanie prefabrikovaného typového objektu s telekomunikačnou
technológiou oboznámil starosta obce poslancov s navrhovanou cenou nájmu uvedenou
nájomcom vo výške 2,-€ za 1m2/rok. Poslanci súhlasia s predĺžením nájmu za nájomné vo
výške 5,00 EUR za 1m2/za rok.
Po pracovnom rokovaní OZ dňa 16.05.2011, kedy sa poslanci dohodli o uzavretí zmluvy
o poskytovaní pohrebných služieb, starosta obce zistil nové skutočnosti súvisiace
s poskytovaním takýchto služieb, preto odsúhlasenie a spôsob poskytovania pohrebných
služieb bolo odročené na budúce rokovanie OZ.
K bodu 8/ P. Mazániková predložila návrh, aby bolo vyhlásené verejné obstaranie cenových
ponúk na riešenie havarijného stavu strechy MŠ. Starosta obce skonštatoval, že verejnú súťaž
nie je potrebné vyhlásiť, nakoľko doručené cenové ponuky nepresiahli sumu 33 194 EUR (v
starej mene 1 mil. Sk), preto postačuje obstaranie cenovou ponukou. Obec obdržala štyri
cenové ponuky.
P. Mazániková však požadovala o možnosť predloženia cenových ponúk aj od iných
dodávateľov.
p. Krpelan Branislav – rekonštrukciou nech sa vyrieši i ostatná časť strechy nad chodbou.
K bodu 9/ P. Mazániková predložila návrh na odvolanie riaditeľky ZŠ s MŠ v Liešťanoch –
p. Mgr. Martu Mazánikovú. Ako dôvody uviedla neoprávnene vyplatenú odmenu za vedenie
školskej kroniky a za zastupovanie pedagogických pracovníkov a neukončenie funkčného
vzdelávania skúškou, za čo bol riaditeľke neoprávnene vyplácaný i príspevok za riadenie.
Na rokovaní bola prítomná i riaditeľka ZŠ s MŠ – Mgr. Mazániková Marta, ktorá však počas
konfrontácie s p. Mazánikovou Jozefínou opustila rokovaciu miestnosť so slovami, že
nemieni viac znášať spôsob jednania p. Mazánikovej, ktorá s ňou jedná akoby bola na
„pranieri“. Pripomenula, že funkčné vzdelávanie nemohla ukončiť zo zdravotných dôvodov
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a pre zmenu legislatívy, a že v nasledujúcom období nebude kandidovať na funkciu riaditeľa
ZŠ s MŠ v Liešťanoch zo zdravotných dôvodov.
Ing. Ondrejičková predniesla Protokol o kontrole vzdelávacích poukazov spolu so
stanoviskom riaditeľky ZŠ s MŠ v Liešťanoch a svojím následným stanoviskom kontrolórky.
Poukázala na neoprávnené vyplácanie príspevku za vzdelávacie poukazy, nakoľko bolo
odučených menej hodín, ako bolo vyplatených.
Po predložení správy riaditeľke ZŠ s MŠ, táto neoprávnene opravila dochádzku evidencie
krúžkov.
P. Krpelan – prečítal korešpondenciu medzi Radou školy a starostom obce. Požiadal, aby
spomínaná korešpondencia bola súčasťou zápisnice.
K bodu 10/ OZ v Liešťanoch zrušilo uzn. 1/ n) zo 17. 2.2011 vo veci žiadosti p. Lomnickej
o odpredaji nehnuteľnosti a prijalo nové uznesenie v uvedenej veci.
OZ prijalo uznesenie vo veci žiadosti p. Miroslava Baláža bytom Liešťany 63.
OZ poverilo p. Mazánikovú Jozefínu vykonávaním prác v oblasti verejno-prospešných prác
spojených s dozorom nad osobami v rámci Dohody o podmienkach vykonávania menších
obecných služieb.
V diskusii vystúpil p. Branislav Krpelan – chcel vedieť, ako pokračujú práce na zázname
v obecnej kronike. Starosta obce informoval poslancov i prítomných občanov, že p.
Čičmancová predloží záznam na schválenie poslancom do OZ do konca roka 2011.
P. Mazániková Jozefína – ako je vybavená požiadavka poslancov na pokutové bloky. Starosta
obce informoval, že pokutové bloky boli objednané na Daňovom úrade v Novákoch a doteraz
ich obecný úrad neobdržal.
Mgr. Vrecková Zlatica – požiadala o usporiadanie Dňa detí. Poslanci sa dohodli, že sa stretnú
s dobrovoľnými usporiadateľmi dňa 26.05.2011 na futbalovom ihrisku, kde sa dohodnú
podmienky na konanie akcie.
Taktiež podotkla, že vo vývesných tabuliach v jednotlivých častiach obce sa nachádzajú
reklamné letáky, ale nie sú tam zápisnice z rokovaní OZ. Starosta obce reagoval, že zápisnice
sa zverejňujú v úradnej tabuli, ktorá sa nachádza pri obecnom úrade a sú k dispozícii aj na
webovej stránke obce.
Vrecko Ján, bytom Liešťany 420 – požadoval, aby riaditeľka vrátila príplatok za riadenie vo
výške 216EUR aj so spätnou platnosťou a tieto aby boli použité pre potreby školy.

K bodu 11/ Z rokovania OZ bolo prijaté nasledovné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 3/2011
a) OZ v Liešťanoch s ch v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení:
- Jana Juríčková a Branislav Krpelan.
b) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2010“
s výhradou voči hospodáreniu s majetkom obce.
c) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e 1. zmenu rozpočtu na rok 2011.
d) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e :
a) Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ
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b) Zmluvu o nájme pozemku so Slovak Telekom a.s. s cenou nájmu 5,00 EUR za
1m2/rok.
c) Odkladá riešenie pohrebných služieb v obci na ďaľšie rokovanie OZ.
e) OZ v Liešťanoch r u š í uznesenie č. 1/2011 v bode n) zo dňa 17. 2.2011 a
s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku parc.č. 5/2 vo výmere 13 m2 v k.ú. Dobročná
v prospech: Ivana Lomnická, rod. Vrecková, nar. 04.08.1971, bytom Liešťany 456 za
stanovenú kúpnu cenu 4,00 EUR/m2.
f) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku parc.č. 699 v k.ú. Liešťany
vo výmere 62 m2 (na základe GO plánu č. 156/2009 zo dňa 28. 3.2011) v prospech:
Miroslav Baláž, rod. Baláž, nar. 11.07.1980, bytom Liešťany 63 za stanovenú kúpnu
cenu 4,00 EUR/m2.
g) OZ v Liešťanoch p o v e r u j e poslankyňu OZ p. Jozefínu Mazánikovú, bytom
Liešťany 429 s vykonávaním prác v oblasti verejno- prospešných prác spojených
s dozorom nad osobami v rámci Dohody o podmienkach vykonávania menších
obecných služieb.
h) OZ v Liešťanoch ž i a d a starostu obce o predloženie dokladov zo Správy katastra
v Prievidzi na vydokladovanie úkonov spojených s predajom nehnuteľnosti – parc.č.
117/3 k.ú. Lomnica, ktoré tvorili návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností.
ch) OZ v Liešťanoch ž i a d a starostu obce o zabezpečenie cenových ponúk na
„Rekonštrukciu havarijného stavu strechy MŠ“.
i) OZ v Liešťanoch berie na vedomie Správu o výsledku kontroly čerpania
poskytnutých finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy.
j) OZ v Liešťanoch ž i a d a starostu obce o vyvodenie dôsledku z následnej kontroly
vo veci čerpania poskytnutých finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy v ZŠ
kontrolórkou obce.
K bodu 12/ Rokovanie OZ ukončil starosta obce, ktorý poďakoval prítomným poslancom
a občanom za účasť na rokovaní.
V Liešťanoch dňa 26. mája 2011

Vladimír Š o p o ň
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

.......................................
Jozefína Mazániková

.....................................
Peter Mišovic
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ
k zápisnici OZ v Liešťanoch
zo dňa 26.05.2011
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