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 12. augusta 2014

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení
2/ Prehľad o prijatých uzneseniach
3/ Prehľad o priebehu hlasovania
4/ Plnenie rozpočtu k 30.06.2014
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: p. Mišovic Ján, p. Mišovic Peter
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 18:00 h.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta 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. Žiadosť o sociálnu výpomoc
6. Komunálne voľby 2014
7. Rôzne a diskusia
8. Uznesenia
9. Ukončenie zasadnutia.
K bodu 1/ Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ v Liešťanoch otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných členov
OZ, hlavného kontrolóra a prítomných občanov. Konštatoval, že z celkového počtu
7 poslancov je prítomných 5, čím je OZ uznášaniaschopné. Predniesol navrhovaný program
rokovania. Program rokovania bol jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice
navrhol p. Jozefínu Mazánikovú a p. Branislava Krpelana. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 3/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Janu Juríčkovú a p. Jána Ivaniša.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce predniesol Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 5/ Žiadosť o sociálnu výpomoc
Starosta obce predniesol žiadosť manželov Antona a Márie Kotulových, obaja bytom
Liešťany 176 o jednorazovú finančnú výpomoc pri vážnom ochorení. Predniesol návrh na
jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 50 EUR.
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K bodu 6/ Komunálne voľby 2014
Starosta obce oboznámil prítomných, že voľby poslancov do obecného zastupiteľstva ako aj
starostu obce sa konajú v sobotu, dňa 15. novembra 2014. Zákon stanovuje pred konaním
volieb vykonať rozhodnutia OZ o počte volebných obvodov v obci, o počte poslancov pre
volebné obdobie 2014-2018 a rozsah výkonu úväzku zvoleného starostu obce.
Poslanci OZ mali v piatok 08. augusta 2014 pracovnú poradu, na ktorej sa dohodli, že
volebný obvod bude pre celú obec jeden, počet poslancov obecného zastupiteľstva ostane
nezmenený, tzn. 7 poslancov a výška úväzku starostu bude v plnom rozsahu tzn. 100%.
Takto prezentoval i návrhy na prijatie uznesení. Pozmeňujúci návrh vo výške úväzku prišiel
od p. poslanca Branislava Krpelana, ktorý navrhol výšku úväzku starostu 70%. Svoj návrh
odôvodnil tým, že treba šetriť čerpanie finančných prostriedkov. Po jeho návrhu v sále začala
prebiehať diskusia a reakcie občanov, ktorí dali jednoznačne najavo, že s predloženým
návrhom nesúhlasia. Prítomní poslanci za návrh nehlasovali. Protinávrh resp. svoj názor, že
úväzok má byť 100% predniesla p. Juríčková a p. Ivaniš. Za tento návrh hlasovali 3 poslanci,
1 poslanec sa zdržal hlasovania, 1 poslanec bol proti. Uznesenia bolo prijaté.
K bodu 7/ Rôzne a diskusia
p. Krpelan B. – navrhol, aby sa poslanci zišli pred nasledujúcou pracovnou poradou pri Dome
smútku Dobročnej, a obhliadkou určili rozsah závad, ktoré treba odstrániť a naplánovať ich
do rozpočtu na rok 2015. P. starosta poukázal, že viackrát upozornil na havarijný stav Domu
smútku a potrebu ich vyriešiť ešte pred zimou. On však opatrenia nemôže prijať, nakoľko
v rozpočte na tento rok je na údržbu Domu smútku plánovaná suma 200 EUR.
p. Štrbáková E. – poukázala na havarijný stav miestnej komunikácie do Latinov, kde
prívalové dažde spôsobujú značné škody.
P. starosta oboznámil občanov, že stav sa rieší a projekt bude stáť 2 000 EUR a samostatná
realizácia 50–70 tis. EUR. Poukázal na skutočnosť, že schválenie dofinancovania
multifunkčného ihriska, kde cenová ponuka je cca 50 tis. EUR, tiež bude potrebné
dofinancovať ZŠ – jednoducho nebude dostatok finančných prostriedkov na riešenie všetkého
a bude nutné hľadať kompromisné riešenia.
P. Štrbáková skonštatovala, že finančné prostriedky sa zbytočne navýšili pri odchode
riaditeľky ZŠ a platenie právnikov na riešenie vzniknutých problémov.
P. Ivaniš J.- reagoval, že riaditeľka bola odvolaná na návrh Rady školy a k problémom
o menovaní členov RŠ sa prišlo až pri zvolaní súdneho pojednávania. Preto sa hľadalo
najjednoduchšie riešenie.
K bodu 9/ Prehľad o prijatých uzneseniach
Počas rokovania boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
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K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný
večer.. Zasadnutie bolo ukončené o 18:45 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Jozefína Mazániková

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

Branislav Krpelan

.....................................
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Príloha č. 2 k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch
zo dňa 12.08.2014 –
prijaté uznesenia
Uznesenie č. 62/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program rokovania OZ bez pripomienok.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
_______________________________________________________________________

Uznesenie č. 63/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení: Jozefína Mazániková a Branislav Krpelan a za zapisovateľku Janka Kotulová.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 64/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu: Jana Juríčková
a Ján Ivaniš.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 65/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.
Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 66/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje počet poslancov OZ v Liešťanoch na volebné
obdobie 2014 – 2018 v počte 7 poslancov – v súlade s § 11 ods.3 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 67/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje jeden volebný obvod vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané
v roku 2014.
Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 68/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje výkon funkcie starostu obce Liešťany pre
funkčné obdobie 2014 – 2018 v rozsahu 100%.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 69/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2014.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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