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 15.10.2012

Prílohy: 1/ Prezenčná listina
2/ Program
3/ Zmluva č.3085/2012 – výroba a montáž okien v MŠ
4/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počas preberania bodu 2) prišiel pán Mišovic P.
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 zmenu Zásad hospodárenia s obecným majetkom, V/b a V/c
5. Schválenie Zmluvy – výmena okien v budove MŠ so Slovaktualom
6. Prijaté uznesenia.
7. Ukončenie
K bodu 1/ Rokovanie OZ v Liešťanoch otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal
prítomných členov OZ . Podal pozmenený návrh na Program rokovania a to v bode 5. zmeniť
v texte V/c za V/m. Takto pozmenený program rokovania bol schválený jednomyseľne.
Kontrolórka obce pripomienkovala zvolanie „mimoriadneho“ zastupiteľstva, nakoľko takúto
terminológiu zákon o obecnom zriadení v platnom znení nedefinuje.
Starosta obce predniesol stanovisko, ktoré zabezpečilo RVC Nitra – mimoriadne zasadnutia
OZ sú možné v prípade konania mimo plánovaných termínov.
Kontrolórka trvala na svojom stanovisku – termíny rokovaní OZ v Liešťanoch nie sú
stanovené, v programe nie je žiadna mimoriadna udalosť. Poukázala najmä na skutočnosť, že
občan má právo byť prítomný na rokovaní OZ.
K bodu 2/ Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Juríčkovú Janu a p. Vladimíra Duchoňa. Návrh bol jednomyseľne
schválený.
K bodu 3/ Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Juríčkovú Janu a Krpelana
Branislava. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4/ OZ v Liešťanoch na svojom rokovaní dňa 18.09.2012 prijal Zásady hospodárenia
s majetkom obce, v zmysle ktorých schváleniu OZ podliehajú zmluvné prevody nad
300 EUR a obstarávanie tovarov a služieb v hodnote nad 300 eur. Nad tento limit je možné
uhrádzať, bez súhlasu Obecného zastupiteľstva dodávku nasledovných služieb: vývoz
komunálneho odpadu, uskladnenie a likvidácia odpadu, dodávka energií. Starosta poukázal na
skutočnosť, že uvedený limit je nepostačujúci . Navrhol jeho zvýšenie na sumu 700 EUR. Za
predmetný návrh hlasovali páni Duchoň a Šagát. Preto bol opätovne daný návrh na sumu nad
500 EUR. Tento návrh bol väčšinou poslancov schválený.
K bodu 5/ Po pracovnom rokovaní OZ dňa 1.10.2012 a šetrení výhodnejších ponúk bol
starostovi zaslaný návrh zmluvy č.3085/2012 na výrobu a montáž okien v MŠ.
Poslanci OZ predmetnú zmluvu schválili.
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P. Duchoň mimo programu rokovania podal podnet kontrolórke obce k prevereniu faktúry
12055 z dôvodu značnej výšky nákladov a nedodržaniu predkladania návrhov na obstaranie,
čím chce preveriť, či nedošlo k porušeniu efektívnosti a hospodárnosti s použitím verejných
financií.
P. Mišovic mimo programu rokovania podal žiadosť o zahájenie o konania vo veci odkúpenia
pozemkov v časti obce Lomnica „Latinovce“ za zastávkou SAD smerom k cintorínu.

K bodu 6/ Z priebehu rokovania boli prijaté nasledovné uznesenia:

U z n e s e n i e č.6/2012:
a) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje:
- návrhovú komisiu v zložení: Jana Juríčková, Branislav Krpelan
- overovateľov zápisnice v zložení: Jana Juríčková, Vladimír Duchoň
b) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch m e n í Zásady hospodárenia, ktoré schválilo na
svojom rokovaní dňa 18.09.2012 uzn. č. 5/2012 g) v čl. V písm. b) „rozhodnutiu Obecného
zastupiteľstva podliehajú“, nasledovne
b) Zmluvné prevody hnuteľného majetku nad hodnotu 500 eur;
a v čl. V písm. m) nasledovne:
m) obstarávanie tovarov a služieb v hodnote nad 500 eur. Nad tento limit je
možné uhrádzať, bez súhlasu Obecného zastupiteľstva dodávku nasledovných služieb:
vývoz komunálneho odpadu, uskladnenie a likvidácia odpadu, dodávka energií.
Prijatím uvedenej zmeny dochádza i k zmene čl. VI písm. a) a d) „ rozhodnutiu starostovi
podliehajú“, nasledovne:
a) Zmluvné prevody hnuteľného majetku do hodnoty 500 eur
d) obstarávanie tovarov a služieb v hodnote do 500 eur
c) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Zmluvu na výrobu a montáž plastových
okien na MŠ v Liešťanoch so zhotoviteľom K-PLAST s.r.o. Nováky v celkovej výške
9.069,66 EUR (slovom: Devättisícšesťdesiatdeväť eur 66//100).
Návrh zmluvy č. 3085/2012 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
d) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s úhradou faktúry č.12055 dodávateľa
ROYAL METAL s.r.o. Nitrianske Rudno vo výške 1 377,79 EUR za dodávku materiálu
a prác na „zastrešenie altánku“ na detskom ihrisku.
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K bodu 12/ Rokovanie OZ v Liešťanoch ukončil starosta obce, ktorý poďakoval prítomným
za účasť.

V Liešťanoch 17.10.2012

Zapísala: Kotulová J.
Vladimír Š o p o ň
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

...............................
Jana Juríčková

...........................
Vladimír Duchoň
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Prílohová časť
Zápisnice z rokovania OZ v Liešťanoch,
ktoré sa konalo dňa 15.10.2012
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