Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
konaného dňa 23. februára 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Prerokovanie žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ Liešťany o zakúpenie interaktívnej tabule.
5. Diskusia a rôzne.
6. Schválenie uznesenia.
7. Ukončenie zasadnutia.
K bodu 1: Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce,konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci, a tým je
zasadnutie OZ rokovania a uznášania schopné. Nakoľko neboli pripomienky k navrhovanému
programu, starosta dal zaň hlasovať. Za uvedený program hlasovali všetci poslanci.
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice.
Za zapisovateľku starosta určil p. Janu Juríčkovú, poslankyňu OZ.
Za overovateľov starosta určil p. Duchoňa a p. Ivaniša.
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Juríčkovú a p. Ivaniša. Za hlasovali všetci poslanci.
k bodu 4: Prerokovanie žiadosti p. riaditeľky ZŠ s MŠ Liešťany o zakúpenie
interaktívnej tabule.
Starosta prečítal žiadosť riaditeľky ZŠ s MŠ o zakúpenie interaktívnej tabule, p. riad. mala na
základe uznesenia z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 17. 2. doložiť rozpočet na uvedenú tabuľu.
Rozpočet p. riaditeľka predložila v stanovenom termíne. Poslanci k tomuto bodu zaujali diskusiu
a po diskusii dal starosta hlasovať za zakúpenie interaktívnej tabule. Žiadosť bola zamietnutá
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Poslanci doporučili, aby fin. prostr., ktoré neboli
do konca r. 2010 minuté, a to vo výške 6803,78 €, boli použité na rekonštrukciu budovy ZŠ, a
to: - odvodnenie, izolácia základov, rekonštrukcia fasády a elektroinštalácie, nakoľko často
dochádza k preťaženiu elektr. siete v miestnosti PC. Tieto rekonštrukčné práce žiadala p.
riaditeľka vykonať viackrát v prechádzajúcom období, a poslanci uvážili, že tieto rekonštrukčné
práce sú dôležitejšie ako interaktívna tabuľa. Je potrebné osloviť viacero firiem zaslaním
cenových ponúk na uvedené rekonštr. práce.
K bodu 5: Diskusia a rôzne
Starosta informoval o pripravovanej akcii: „Fašiangová zabíjačka“ dňa 5. marca 2011s tým, že na
túto akciu mu už finančne prispeli niektorí podnikatelia z obce, i tí, čo prevádzkujú v obci služby.
Navrhol k tejto akcii prípravné stretnutie na deň 1. marca 2011 o 18.00 h. Ďalej informoval
poslancov OZ o tom, že nedopatrením sa do Cenníka prenájmov obecného majetku

-2a poskytovania služieb pozabudlo schváliť prenájom KD na schôdzovú činnosť - navrhol 4,00
€/h a sadzbu za použitie traktora Zetor tak isto, ako je sadzba za použitie LIAZ. Všetci poslanci
hlasovali za uvedený návrh. Taktiež navrhol zadržať výšku fin. prostr. poskytnutých ZŠ s MŠ
v Liešťanoch zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 3,5% z poukázaných normatívnych fin.
prostr. podľa jednotlivých mesiacov v r. 2011.
K bodu 6: Schválenie uznesenia
Prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 7: Ukončenie zasadnutia.
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutie ukončil.

V Liešťanoch dňa 25. februára 2011.

Vladimír Šopoň
starosta obce

Zapísala: Jana Juríčková

.......................................

Overovatelia: Jana Juríčková

.......................................

Ján Ivaniš

.......................................

