Obecné zastupiteľstvo v L i e š ť a n o c h

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 23. septembra 2013

PRÍLOHY:

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Pozvánka
Prezenčná listina
Prehľad o priebehu hlasovania
Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 pracovná verzia
Plnenie rozpočtu - Zostava z účtovného programu
Prijatie rozpočtových opatrení - Štvrtá zmena rozpočtu – Návrh
4. Zmena rozpočtu – zostava z účtovného programu
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany,
konaného dňa 23. septembra 2013
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
JUDr. Milan Sobota, Ing. Peter Juríček – predseda ZMO HN
Neprítomný-ospravedlnený : p. Milan Šagát
Začiatok o 18,05 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol zástupca starostu
v zmysle ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu p. Ján Ivaniš, ktorý privítal
poslancov a prítomných občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Zástupca starostu predniesol návrh programu rokovania. Uvedený program bol schválený
bez pripomienok, jednohlasne.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Plnenie rozpočtu k 30.6.2013
5. Prijatie rozpočtových opatrení a 4. zmena rozpočtu Obce Liešťany
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
7. Rôzne a diskusia
8. Prehľad o prijatých uzneseniach
9. Ukončenie zasadnutia.

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Za zapisovateľku zástupca starostu určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ.
Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Jozefínu Mazánikovú a p. Petra Mišovica.
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie
Zástupca starostu navrhol do návrhovej komisie p. Janu Juríčkovú a Jána Mišovica.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4. – Plnenie rozpočtu k 30.06.2013
Plnenie rozpočtu predložila p. Kotulová, poslancom OZ bolo doručené v dostatočnom
predstihu na preštudovanie. Plnenie rozpočtu k 30.6.2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ
berie na vedomie hospodárenia za prvý polrok 2013.

K bodu 5. – Prijatie rozpočtových opatrení a 4. zmena rozpočtu Obce Liešťany
O tomto bode poslanci OZ rokovali na pracovných poradách, ktoré sa uskutočnili v dňoch 16.
a 18.9.2013. Štvrtá zmena rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice a bola schválené jednohlasne.
K bodom 6. - Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2013
Návrh Plánu kontrolnej činnosti prečítal p. Jozefína Mazániková. Navrhla doplniť Plán
kontrolnej činnosti o bod č. 6 v znení: Vykonať finančnú kontrolu v ZŠ s MŠ Liešťany na
úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami, s materiálnymi hodnotami
a majetkom, ktorý má ZŠ s MŠ v správe a účelnosť ich využitia v termíne do 15.10.2013.
Plán kontrolnej činnosti s doplneným bodom bol schválený jednohlasne.
K bodu 7. – Rôzne, diskusia
Zástupca starostu p. Ján Ivaniš informoval občanov, že žiadosti, ktoré boli doručené na
Obecný úrad boli vybavované priebežne. Oslovil poslancov OZ, aby predložili svoje
príspevky do diskusie.
P. Branislav Krpelan – predseda finančnej komisie navrhol zrušiť členstvo v uvedenej komisii
p. Ing Lenke Zaťkovej a prijať nového člena p. Ing. Ivanu Ondrejičkovú. K tomuto návrhu
bolo prijaté uznesenie, ktoré bolo schválené jednohlasne.
P. Peter Mišovic – predseda komisie kultúry, športu a mládeže taktiež požiadal o zmenu
členov uvedenej komisie. Navrhol zrušenie uznesenia č. 69/2013, ktoré bolo prijaté na
zasadnutí OZ dňa 25.6.2013. Uznesenie č. 69/2013 bolo jednohlasne zrušené. Navrhol
nových členov komisie kultúry..., a to Ján Mišovic, Janka Kotulová, Branislav Krpelan
a Martin Mihál, p. Peter Mišovic zostáva naďalej predsedom uvedenej komisie. Nové
zloženie komisie bolo prijaté jednohlasne. Upozornil na zlý stav lavičiek, ktoré sa nachádzajú
pri škole a pri zbernom dvore, taktiež na upchaté zberné šachty na dažďovú vodu. Ďalej
navrhol presunúť finančné prostriedky určené na kúpu pozemkov na opravu lavičiek.
P. Kotulová požiadala predsedom komisií aby predložili rozpočty na rok 2014, taktiež
upozornila organizácie, že v zmysle platného VZN obce č. 2/2013 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany môžu požiadať o dotáciu z rozpočtu obce.
P. Mazániková informovala občanov o kúpe časti pozemkov na Lomnici z dôvodu odvedenia
dažďovej vody z Latinoviec. Ďalej informovala prítomných o stretnutí na Ministerstve
školstva, kde sa zástupcovia našej obce stretli s p. Černým, ktorý ich informoval o zložitej
situácii v školstve, ako aj o navrhovaných racionalizačných opatreniach, ktoré boli
doporučené p. riaditeľke ZŠ s MŠ v Liešťanoch. Jedno z opatrení bolo aj zlučovanie tried. Po
tejto informácii začala búrlivá diskusia medzi prítomnými občanmi a poslancami OZ.
P. Erik Javorček upozornil na to, že Ministerstvo školstva doporučuje prijať racionalizačné
opatrenia, nie že ich nariaďuje.
Mnohí z rodičov zastávajú názor, že zlučovaním tried, škola speje k zániku. Informovali sa či
je najväčší problém komunikácia medzi OZ a p. riaditeľkou, čo poslanci OZ potvrdili.
Niektorí z rodičov zastávajú názor, že je potreba odvolať p. riaditeľku. V minulosti Rada
školy podala návrh na odvolanie p. riaditeľky, no p. Šopoň - bývalý starosta tento návrh
nepodporil.
P. Jana Javorčeková upozornila na problémy s rannou družinou. Ďalej sa informovala či je
stanovený minimálny a maximálny počet žiakov v triedach. (min. je 13 max je 25).
P. Vladimír Lukáň upozornil na to, že občania by mali byť informovaní obšírnejšie, nakoľko
na pracovných stretnutiach OZ sa nezúčastňujú, zaujímal sa o akciu MINI FEST a o výšku
straty, ktorá pri uvedenej akcii vznikla. P. Kotulová ho informovala, že vzniknutá strata bola
cca 1300,00 €. P. Lukáň uviedol, že uvedená suma mohla byť použitá napr. do školy

a s akciou Mini Fest nebol spokojný, k čomu sa priklonilo viacero občanov. Požiadal
poslancov OZ, aby sa do budúcna termíny rokovaní OZ oznamovali aj v miestnom rozhlase.
P. Gabriela Krpelanová z Nevidzian požiadala o stretnutie starostov a poslancov OZ obcí
Liešťany a Nevidzany, ako aj zástupcov Rady školy a p. riaditeľky ZŠ s MŠ Liešťany.
Zástupca starostu p. Ivaniš predstavil p. Petra Juríčka starostu obce Sebedražie a zároveň
predsedu ZMO HN. P. Juríček uviedol, že situácia v samospráve je veľmi zložitá. Je potrebné
sústrediť sa na to, ako školu zachovať, hľadať kompromisy a východisko z tejto situácie.
P. Hološková uviedla, že je jej cťou, že spoznala p. starostu Juríčka. Uviedla, že škola
predložila racionalizačné opatrenia a od 1.9.2013 podľa nich aj funguje.
P. JUDr. Sobota odpovedal na otázku, čo obnáša právna subjektivita. Právna subjektivita je
organizačná štruktúra, a zamestnanci školy by sa po zrušení právnej subjektivity stali
zamestnancami Obce Liešťany.
Zástupca starostu diskusiu ukončil. Nakoľko diskutujúcich bolo veľké množstvo, nie je
možné zachytiť každý príspevok.
K bodu 8.- Prehľad o prijatých uzneseniach
Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 9. – Ukončenie zasadnutia
Zástupca starostu poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:20h.
Zapísala: Beáta Holenková

Ján Ivaniš
zástupca starosta

Overovatelia:
Jozefína Mazániková

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

Peter Mišovic

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

Uznesenie č. 94/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e program zasadnutia bez pripomienok.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

Uznesenie č. 95/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch b e r i e

na

v e d o m i e, že za

overovateľov

zápisnice boli určení: Jozefína Mazániková, Peter Mišovic.
.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013
===================================================================

Uznesenie č. 96/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch

sc h vaľ uj e

návrhovú komisiu v zložení:

Jana Juríčková, Ján Mišovic.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

Uznesenie č. 97/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch

b e rie

n a ve d om i e

plnenie rozpočtu obce

k 30.06.2013.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013
===================================================================

Uznesenie č. 98/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch

p r ij í m a

rozpočtové opatrenia a schvaľuje

4. zmenu rozpočtu.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

Uznesenie č. 99/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra na II. polrok 2013 s dodatkom:
Vykonať finančnú kontrolu v ZŠ s MŠ Liešťany na úseku hospodárenia s pridelenými
finančnými prostriedkami, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má ZŠ s MŠ v správe
a účelnosť ich využitia v termíne do 15.10.2013.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

Uznesenie č. 100/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch o d v o l á v a člena finančnej komisie p. Ing. Lenku
Zaťkovú a m e n u j e nového člena finančnej komisie p. Ing. Ivanu Ondrejičkovú.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

Uznesenie č. 101/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch r u š í

uznesenie č. 69/2013 zo zasadnutia OZ dňa

25.6.2013

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

Uznesenie č. 102/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 23. septembra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e nových členom komisie kultúry, športu
a mládeže v zložení:
Predseda: Peter Mišovic
Členovia: Ján Mišovic, Martin Mihál, Branislav Krpelan, Janka Kotulová.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

V Liešťanoch 23. septembra 2013

