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 04.10.2013

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení
2/ Návrh VZN č.4/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí
3/ VZN č.4/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí
4/ Prehľad o prijatých uzneseniach
5/ Prehľad o priebehu hlasovania
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný a ospravedlnený: p. Juríčková Jana
p. Šagát Milan
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 18,10 h.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol zástupca starostu obce
v zmysle ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) 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. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie VZN č.4/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí
6. Riešenie financovania havarijného stavu strechy požiarnej zbrojnice
7. Usporiadanie miestnej komunikácie
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Prehľad o prijatých uzneseniach
11. Ukončenie zasadnutia
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ v Liešťanoch otvoril a viedol zástupca starostu obce, ktorý privítal prítomných
členov OZ, hlavného kontrolóra, JUDr. Milana Sobotu a prítomných občanov. Konštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov je prítomných 5, čím je OZ uznášaniaschopné. Predniesol
navrhovaný program rokovania. K prednesenému programu rokovania neboli podané žiadne
pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Program rokovania bol jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Zástupca starostu obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Mišovica Jána a Mazánikovú Jozefínu.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 3/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mišovica Petra a Krpelana Branislava.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4/ Správa o kontrole plnenia uznesení
Zástupca starostu predniesol Správu o kontrole plnenia uznesení za rok 2013. Správa tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
K bodu 5/ Schválenie VZN č.4/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Zástupca starostu oboznámil prítomných, že na základe žiadosti ZŠ s MŠ Liešťany bol
vyhotovený návrh VZN č. 4/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorým sa mení VZN 3/2009.
Navrhovaná výška mesačného príspevku sa zvyšovala zo 4,00EUR na 5,00EUR.
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P. Mišovic Peter podal na rokovaní pozmeňujúci návrh – upraviť výšku mesačného príspevku
na 4,50 EUR. O pozmeňujúcom návrhu poslanca za hlasovalo bez rozpravy.
Pozmeňujúci návrh bol jednohlasne prijatý.

K bodu 6/ Riešenie financovania havarijného stavu strechy požiarnej zbrojnice
Zástupca starostu predniesol konštatoval, že strecha požiarnej zbrojnice bola v havarijnom
stave kvôli zatekaniu. Starosta obce p. Šopoň vyhotovil objednávku a uzavrel zmluvu na
vyhotovení diela, bez súhlasu poslancov OZ. Nakoľko nie je na bežnom účte dostatok
finančných prostriedkov, predniesol návrh na úhradu faktúry použitím finančných
prostriedkov rezervného fondu.
S návrhom poslanci jednohlasne súhlasili.
K bodu 7/ Usporiadanie miestnej komunikácie
Zástupca starostu predniesol návrh o usporiadanie miestnej komunikácie a to prechod medzi
Lomnicou a Dobročnou (tzv. Slávikeje ulica) z dôvodu, že mnohí spoluvlastnící už súhlasili
s usporiadaním miestnej komunikácie darovaním svojich podielov.
K návrhu prijali poslanci OZ uznesenie.
K bodu 8/ Rôzne
Zástupca starostu predniesol návrh vo veci súdneho sporu medzi navrhovateľom: Obec
Liešťany voči odporcom Daniele Lukáňovej a Ing. Jánovi Lukáňovi o zaplatenie 3 378 EUR
s prísl. Obec sa sporom domáhala úhrady škody, ktorú obci spôsobil nebohý Ján Lukáň- otec
odporcov – nepovoleným výrubom stromov.
Konzultáciou s advokátom JUDr. Lackom, ktorý vyslovil názor, že spor bude zdĺhavý
a výsledok nie je jednoznačný.
Poslanci OZ po zvážení všetkých argumentov zrušili pôvodné uznesenie a prijali nové.
Zástupca starostu oboznámil poslancov s konzultáciou s p. Vrtielovou - odborne spôsobilou
osobou na verejné obstarávanie a predložil im alternatívne riešenia na spevnené plochy pred
OcU a to:
- cenovú ponuku stavebnej firmy LUPS Ing. Ľudovít Lukáč o rozšírenie Zmluvy o dielo –
Oprava spevnených plôch pred OcU (jedná sa o plochu pred OcU a od štátnej cesty po bránu)
vo výške 5 305,34EUR;
- alebo odložiť plánované stavebné práce a vykonať verejné obstarávanie.
P. Mazániková, ktorá bola prítomná na rokovaní s p. Vrtielovou bola proti priamemu zadaniu
diela, a odporučila vyhotoviť zjednodušenú dokumentáciu s návrhom na rozpočet
nezávislému projektantovi a zámer zverejniť na webovej stránke obce s návrhom na
prijímanie cenových ponúk.
Poslanci OZ sa zhodli na riešení, ktoré predniesla p. Mazániková.
K bodu 9/ Diskusia
V diskusii vystúpili nasledovní poslanci – p. Mišovic Peter – spýtal sa, ako pokročili
plánované práce na opravu lavičiek cez miestny potok. Zástupca starostu im oznámil, že bolo
vyvolané rokovanie so správcom toku za účelom opiľovania stromov a odstraňovania krovín
povedľa Belanky. Je ochotný jednať so správcom toku aj v tejto záležitosti.
Zástupca starostu prečítal list, ktorý obec, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Liešťany, zaslala na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vo veci prijatia racionalizačných opatrení
Pre ZŠ.
P. Mazániková oznámila prítomným, že Obec Nevidzany je ochotná sa podielať na
výdavkoch, ktoré budú nad rámec prijatého transferu podľa počtu detí.
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Ing. Krett – zaujal stanovisko, že obec Nevidzany môže prispieť iba časťou z podielových
daní – na príspevok pre ŠJ a ŠKD.
P. Mišovic Ján – upozornil na nánosy na moste v Liešťanoch;
p. Mišovic Peter – upozornil, že zberné šachty v okolí ZŠ sú upchaté;
P. Ivaniš Ján – vo veci čistenia bolo vyvolané konanie so zástupcom OSC p. Novotkom.
V diskusii vystúpili občania:
P. Lukáň Vladimír – upozornil na zaasfaltované hydranty. Je ochotný pomôcť s ich
označením.
P. Petriska Vladimír – požiadal, keď sa budú čistiť miestne toky, aby bol vyčistený aj potôčik
povedľa futbalového ihriska, načo reagoval p. Ján Mišovic, ktorý skonštatoval, že zadať
vyčistenie prítoku potoka s Povodím Váhu bude problematické.
P. Rendek Jozef – požiadal poslancov OZ, aby pri riešení rozpočtu na rok 2014 vyčlenili
finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácií, ktoré ostali neopravené po
plynofikácii obce.
Zástupca starostu diskusiu ukončil.
K bodu 10/ Prehľad o prijatých uzneseniach
Počas rokovania boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia
Zástupca starostu ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im
príjemný víkend. Zasadnutie bolo ukončené o 19,10 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Overovatelia:
Ján Mišovic

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

Jozefína Mazániková

.....................................
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Príloha č. 4 k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch
zo dňa 04.10.2013 –
prijaté uznesenia
Uznesenie č.103/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program rokovania OZ bez pripomienok.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
_______________________________________________________________________

Uznesenie č. 104/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení pán Jám Mišovic a pani Jozefína Mazániková a za zapisovateľku pani Kotulovú Janku.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 105/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: pán Peter
Mišovic a pán Branislav Krpelan.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 106/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
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Uznesenie č. 107/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č.4/2013 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu, ktorým sa mení
VZN č.3/2009.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 108/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s použitím prostriedkov rezervného fondu na
úhradu faktúry odstránenie havarijného stavu – oprava strechy požiarnej zbrojnice
vo výške 3 530 EUR.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 109/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ukladá zvolať rokovanie s vlastníkmi pozemkov vo veci
vysporiadania pozemkov pod miestnu komunikáciu (prechod z Lomnice do Dobročnej)
T: do 15.12.2013

Ján I v a n i š
zástupca starostu
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 110/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenia č. 1/2012 n): Obecné zastupiteľstvo
v Liešťanoch ukladá, aby Obec Liešťany začala konanie vo veci vymáhania pohľadávky za
škodu spôsobenú na majetku Obci Liešťany vo výške 3 378,31 EUR, ktorú spôsobil neb. Ján
Lukáň, naposledy bytom Liešťany 416.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 111/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s uzavretím zmieru v právnej veci navrhovateľa:
Obec Liešťany voči odporcovi Lukáňovej Daniele, Ing. Jánovi Lukáňovi o zaplatenie 3 378
Eur s prísl.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
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Prílohová časť
Zápisnice z 10. rokovania OZ v Liešťanoch v roku 2013,
ktoré sa konalo dňa 04.10.2013
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