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 20.11.2013

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení
2/ Plnenie rozpočtu k 30.09.2013
3/ Návrh na prijatie rozpočtových opatrení – 5.zmena rozpočtu na rok 2013
4/ Prijaté rozpočtové opatrenia – 5. zmena rozpočtu
5/ Prehľad o prijatých uzneseniach
6/ Prehľad o priebehu hlasovania
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný a ospravedlnený: p. Mišovic Ján
p. Šagát Milan
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17.00 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. Plnenie rozpočtu k 30.09.2013
6. 5. zmena rozpočtu
7. Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016
8. Schválenie cenníka služieb za krátkodobý prenájom obecného majetku a služieb
9. Rôzne, došlá pošta
10. Prehľad o prijatých uzneseniach
11. Záver, ukončenie
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. Zároveň uviedol, že navrhuje zrušenie rokovania k bodu 7
a 8. Takto pozmenený 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 Petra a a Mazánikovú Jozefínu.
K bodu 3/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Juríčkovú Janu 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/ Plnenie rozpočtu k 30.09.2013
Zástupca starostu požiadal ekonómku obce, aby predniesla plnenie rozpočtu k 30.09.2013.
Ekonómka skonštatovala, že predmetný materiál bol poslancom OZ zaslaný v dostatočnom
predstihu, bol prerokovaný na pracovnej porade OZ a zhrnula bežné príjmy, príjmové
finančné operácie, bežné výdavky a kapitálové výdavky. Oboznámila prítomných, že plnenie
rozpočtu k 30.09.2013 je vystavené na webovej stránke obce
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K bodu 6/ 5. zmena rozpočtu
Zástupca starostu vyzval ekonómku obce, aby predniesla návrh na prijatie rozpočtových
opatrení a návrh na 5. zmenu rozpočtu obce pre rok 2013. Ekonómka skonštatovala, že návrh
na 5. zmenu rozpočtu bol poslancom doručený a bola prerokovaný na pracovnej porade OZ.
Oboznámila prítomných, že po schválení návrhu bude 5. zmena rozpočtu vystavená na
webovej stránke obce.
S návrhom poslanci jednohlasne súhlasili.
K bodu 7/ a 8/ Predmetné body neboli prerokovávané
K bodu 9/ Rôzne, došlá pošta
Zástupca starostu predniesol oznámenie p. Jany Juríčkovej o vzdaní sa postu funkcie predsedu
Sociálnej komisie pri OZ v Liešťanoch. Poslanci oznámenie vzali na vedomie a do funkcie
predsedu Sociálnej komisie menovali Mgr. Vreckovú Zlaticu.
Zástupca starostu predniesol žiadosť Anny Haragovej bytom Nevidzany o odpustenie
poplatku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu pre deti na dieťa: Filip
Horváth z dôvodu hmotnej núdze.
K žiadosti bolo prijaté uznesenie.
Ďalej zástupca starostu oboznámil prítomných s potrebou legalizovať Zberný dvor na
Pieštine, nakoľko sa nemôžeme požadovať dotácie a granty.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie.
Zástupca starostu predniesol návrh na vyplatenie jednorázovej odmeny Mgr. Vreckovej
Zlatici za spracovanie projektu, ktorého vyhlasovateľom bol SPP a na základe ktorého Rada
školy obdržala finančný grant na jeho realizáciu.
K návrhu bolo prijaté uznesenie.
Zástupca starostu predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. 43/2013 vo veci poskytovania
stravy občanom, ktorí pracujú v rámci aktivačnej činnosti.
K návrhu bolo prijaté uznesenie.
Zástupca starostu predniesol požiadavku o vydanie súhlasu OZ k zakúpeniu tlačiarne pre
ekonómku obce, nakoľko jej hodnota je vyššia na akú má možnosť štatutár k jej schváleniu
v súlade s prijatými Zásadami hospodárenia.
Ďalej pán zástupca starostu oboznámil prítomných, že bolo zahájené konanie vo veci
vysporiadania MK v k.ú. Dobročná pred rodinnými domami p. Šagáta, Duchoňa a Mazánika,
kde bolo už zvolané konanie a dohodnuté podmienky kúpy. V dnešný deň prišiel za
zástupcom starostu obce syn p. Duchoňa, že s odpredajom svojho podielu pod MK nebudú
súhlasiť.
P. Krpelan sa spýtal, či mal syn p. Duchoňa splnomocnenie, aby svojho otca zastupoval. Po
diskusii a stanovisku právneho zástupcu obce bude oslovený pán Duchoň či súhlasí
s dohodnutým postupom, ktorý je zaprotokolovaný v Zápisnici z rokovania.
P. Mazániková sa obrátila na hlavného kontrolóra, v akom štádiu je kontrola v ZŠ.
Hlavný kontrolór obce skonštatoval že niektoré požadované materiály mu boli dané
k dispozícii, ale pre dlhodobú neprítomnosť ekonómky školy nie je možné kontrolu
momentálne vykonať.
P. Mišovic P. sa spýtal, prečo nie je predmetom rokovania OZ návrh na rozpočet rokov 2014
– 2016. Hlavný kontrolór obce mu vysvetlil, že návrh na jeho odročenie predložil on, nakoľko
návrh nebol vystavený na úradnej tabuli a v návrhu nie je v súlade s platnou legislatívou.

K bodu 10/ Prehľad o prijatých uzneseniach
Počas rokovania boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
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K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia
Zástupca starostu ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im
príjemný víkend. Zasadnutie bolo ukončené o 17,50 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Overovatelia:
Peter Mišovic
Jozefína Mazániková

...................................
.....................................
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Príloha č. 5 k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch
zo dňa 21.11.2013 –
prijaté uznesenia
Uznesenie č.112/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program rokovania OZ
s pripomienkami : zrušiť bod rokovania7 – návrh rozpočtu na roky 2014-2016, a bod 8 –
schválenie cenníka služieb za krátkodobý prenájom a služieb.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
_______________________________________________________________________

Uznesenie č. 113/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení Mazániková Jozefína, Mišovic Peter a za zapisovateľku pani Kotulovú Janku.
.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 114/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jana Juríčková,
Branislav Krpelan

Ján I v a n i š
zástupca starostu
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Uznesenie č. 115/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.
.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 116/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Prehľad o plnení rozpočtu k 30.09.2013

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 117/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch prijíma rozpočtové opatrenia a schvaľuje 5. zmenu
rozpočtu obce.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 118/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie oznámenie pani Jany Juričkovej o
vzdaní sa funkcie predsedu Sociálnej komisie OZ v Liešťanoch.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 119/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch menuje a predsedu Sociálnej komisie pri OZ
v Liešťanoch Mgr. Zlaticu Vreckovú .

Ján I v a n i š
zástupca starostu
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 120/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch rozhodlo, v zmysle čl. 2 ods. 2 VZN 3/2009 v znení VZN
č.4/2013, o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí pre žiadateľa: Anna Haragová, bytom Nevidzany 35 na dieťa: Filip Horváth, žiak
3.ročníka pre školský rok 2013/2014.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 121/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje OcU v Liešťanoch podniknúť relevantné kroky
k legalizácii Zberného dvora na Pieštine. T.z. zabezpečiť vyhotovenie GP aj s prístupovou
komunikáciou, zabezpečiť vyhotovenie návrhov kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o nájme
pozemkov v termíne do 30.04.2014.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 122/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje jednorázovú odmenu vo výške 100 EUR
v prospech Mgr. Vrecková Zlatica za spracovanie projektu SPP z kapitoly 01.1.2 položky
637 026.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
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Uznesenie č. 123/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie č. 43/2013 s účinnosťou od 01.12.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s poskytovaním stravy občanom, ktorí pracujú
v rámci aktivačnej činnosti. Strava bude poskytovaná v dňoch kedy vykonávajú prácu,
formou obedov odoberaných do obedárov v školskej jedálni v Liešťanoch. Jedná sa o. p.
Jozefa Slíža, p. Katarínu Vreckovú ň, p. Lukáša Vrecku.

Ján I v a n i š
zástupca starostu

Uznesenie č. 124/2013
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s úhradou faktúry za dodávku farebnej tlačiarne
do výšky 1 200 EUR.
.

Ján I v a n i š
zástupca starostu
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Prílohová časť
Zápisnice z 11. rokovania OZ v Liešťanoch v roku 2013,
ktoré sa konalo dňa 20.11.2013
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