Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
konaného dňa 8. júla 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
neprítomný: p. Milan Šagát (ospravedlnený)
Začiatok zasadnutia o 18.15 h.
SCHVÁLENÝ PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Informácia vo veci súdneho sporu Obec Liešťany vers. Lukáň a spol.
- predkladá p. JUDr. Ján Lacko.
5. Návrh na schválenie odmien poslancom a členom komisií OZ za I. polrok 2013.
6. Rôzne a diskusia.
7. Návrh na uznesenia.
8. Ukončenie zasadnutie.
K bodu 1: Otvorenie.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta obce v zmysle ust. § 13
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Pozvánka tvorí prílohu tejto Zápisnice.Starosta obce konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, a tým je zasadnutie OZ rokovania a uznášania schopné.
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice.
Za zapisovateľku starosta určil p. Janu Juríčkovú, poslankyňu OZ.
Za overovateľov starosta určil p. Ivaniša a p. Mišovica.
K bodu 3: Voľba návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Juríčkovú a p. Krpelana. Za hlasovali všetci prítomní
poslanci.
k bodu 4: Informácia vo veci súdneho sporu Obec Liešťany vers. Lukáň a spol.
- predkladá p. JUDr. Lacko.
Pán JUDr. Lacko informoval prítomných o tom, že na základe uzatvorenej Zmluvy s Obcou
Liešťany si preštudoval celý spis, vysvetlil poslancom problematiku, ako i to, že je určité riziko,
ako celý súdny spor dopadne, súdny spor môže trvať aj niekoľko rokov, bude potrebné doložiť
znalecký posudok. Po dlhšej diskusii poslanci súhlasili v pokračovaní súdneho sporu.
K bodu 5: Návrh na schválenie odmien poslancom a členom komisií OZ za I. polrok 2013.
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Návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ za I. polrok bol jednohlasne
schválený.
K bodu 6: Rôzne a diskusia:
- Starosta informoval o žiadosti p. Ľudmily Kutlišovej, Liešťany č. 335 na základe uzatvorenej
kúpnej zmluvy doplatiť za odpredaj časti pozemku parc. č. 144/1 v k. ú. Lomnica čiastku 3,00
€/m2 tak, ako bolo vyplatené aj p. Radovanovi Kluvancovi, Poruba č. 460,
-

p. Mazániková a p. P. Mišovic – navrhli, aby s p. JUDr. Lackom bola rozšírená dohoda na
usporiadanie pozemkov lok. detského dopravného ihriska, areálu ZŠ s MŠ a areálu oboch
futbalových ihrísk

-

zasadnutia sa zúčastnili členovia výboru LPS býv. urbárnikov Obce Dobročná p. Janček
František a p. Noska Ľubomír, ktorí priniesli urgenciu žiadosti o vydanie súhlasu
k výrubu drevín, ktorú adresovali obecnému zastupiteľstvu

-

starosta im oznámil, že k vydaniu rozhodnutia o výrube drevín je potrebné odborné
stanovisko ŠOP Nitra, kde zaslal žiadosť 13. mája 2013 a do dnešného dňa nedostal
odpoveď. Ďalej prítomným oznámil, že žiadosť nemôžu riešiť poslanci OZ, nakoľko
spadá do kompetencií a právomoci v rozhodovacej činnosti starostovi obce.

K bodu 7: Návrh na uznesenie
Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice.

K bodu 6: Ukončenie zasadnutia
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie bolo ukončené o 19.25 h.

Zapísala: Jana Juríčková
.........................................
Vladimír Šopoň
starosta obce
Overovatelia: Peter Mišovic ..............................
Ján Ivaniš

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

V Liešťanoch dňa 9. júla 2013

U z n e s e n i e č. 7/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
konaného dňa 28. septembra 2011

a) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení:
Jana Juríčková, Vladimír Duchoň
b) OZ v Liešťanoch s c h v a ľ u j e odpredaj nákl. motor. vozidla LIAZ za kúpnu
cenu 5.000 € pre Obecný úrad – Obec – Valaská Belá.

V Liešťanoch dňa 29. septembra 2011.

Vladimír Šopoň
starosta obce

