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 15. mája 2014

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení
2/ Prehľad o prijatých uzneseniach
3/ Prehľad o priebehu hlasovania
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: p. Krpelan Branislav, p. Mazániková Jozefína – ktorí sa počas rokovania
dostavili na zasadnutie OZ; p. Šagát Milan.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 19.05 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. Riešenie žiadostí
6. Schvaľovanie nadlimitných finančných prevodov
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 sú prítomní 4, 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. Jana Juríčková a p. Ján Mišovic. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 3/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Jána Mišovica a p. Petra Mišovica.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Starosta obce predniesol Správu o kontrole plnenia uznesení k 15.05.2014..
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
K bodu 5/ Riešenie žiadostí
Vlasta Čičmancová, Liešťany 21 – žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD Liešťany na dieťa: Richard Čičmanec, nar. 2006, bytom
Liešťany 21.
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Poslanci OZ žiadosti vyhoveli do 31.12.2014. V prípade zamestnania jedného z rodičov sa
odpustenie poplatku ruší.
Jozef Kluvanec, Lehota pod Vtáčnikom, časť Suchý potok 678/30 – žiadosť o odpredaj
pozemku ktorý je vedený v KN, reg.E ako ostatné plochy pod parc.č. 30, k.ú. Dobročná.
Poslanci OZ vzali žiadosť na vedomie. Cenu pozemku určí znalecký odhad.
Reštaurácia Bunky PUB, Liešťany 471 – žiadosť o zmenu prevádzkových hodín v piatok
a sobotu v čase od 18.04.2014 do 31.10.2014 v čase od 20:00 do 03:00 hod.
Ing. Krett upozornil, že VZN č. 2/2009 nie je v súlade so zákonom. Odporučil poslancom
prijať zmenu VZN. O žiadosti poslanci nehlasovali.
Počas rokovania tohto bodu prišli poslanec Krpelan a poslankyňa Mazániková.
K bodu 6/ Schvaľovanie nadlimitných finančných prevodov
Starosta obce predložil poslancom OZ poistnú zmluvu na poistenie majetku, ktorá bola
navrhnutá na základe rokovaní a verejného obstarávania viacerých obcí regiónu s poisťovňou
UNION, prostredníctvom Prvej komunálnej a.s.. Nakoľko sa jedná o poistnú zmluvu vo výške
nad 1 000 EUR, ju starosta obce v súlade so Zásadami hospodárenia obce pred podpísaním
prerokoval s poslancami OZ.
Poslanci OZ návrh zmluvy odsúhlasilo.
Ing. Krett vyslovil svoj názor či vôbec sú Zásady hospodárenia obce v súlade s platnými
predpismi, nakoľko poistenie majetku je v rozpočte obce a nie je možné pri každej faktúre
a udalosti nad 500 EUR vždy zvolávať rokovanie OZ.
Starosta obce poukázal na skutočnosť, že v priebehu mesiaca máj má byť v obci vykonaná
kontrola zameraná na dopravné značenie. Podľa predpisov je v našej obci jedna vyhovujúca
dopravná značka. Ostatné je potrebné vymeniť a je nutné zabezpečiť pasportizáciu
dopravného značenia.
Poslanci obce odsúhlasili vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu: „ Pasport
zvislého dopravného značenia obce Liešťany“.
Starosta obce oboznámil prítomných o uzavretej Dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť,
z ktorého môžeme sčasti uhradiť nákup benzínovej rotačnej kosačky. K nákupu novej
kosačky je potrebné pristúpiť z dôvodu, že kosačky, ktoré sú evidované v majetku obce sú
často poruchové a náklady na ich opravu sú neefektívne.

K bodu 7/ Rôzne a diskusia
P. Mazániková – predniesla oznámenie Mgr. Rendeka Jozefa o odstúpení z funkcie člena
KOVP a ŽP pri OZ v Liešťanoch.
Poslanci OZ vzali jeho rozhodnutie na vedomie.
Zároveň p. Mazániková predniesla návrh na doplnenie KOVP a ŽP o nových členov:
Vratislava Sobotu a Ľudovíta Hlinku.
Návrh bol poslancami OZ jednohlasne odsúhlasený.
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P. starosta predniesol návrh na obnovené zvolenie p. Kotulovej Janky do funkcie prísediaceho
pri Okresnom súde v Prievidzi.
Návrh bol jednohlasne schválený.
P. Duchoň Vladimír – na OcU doručil žiadosť o zastavenie premávky ťažkých vozidiel pri
firme LATEKO. P. starosta uviedol, že v stanovenej lehote bude firme LATEKO doručená
odpoveď.
p. Kováč Peter – poukázal na znečistené brehy povedľa potoka a nutnosť ich udržiavania.
V opačnom prípade hrozí zo strany inšpekcie obci pokuta.
K bodu 9/ Prehľad o prijatých uzneseniach
Počas rokovania boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný
večer.. Zasadnutie bolo ukončené o 20,15 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Jana Juríčková

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

Ján Mišovic

.....................................
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Príloha č. 2 k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch
zo dňa 15.05.2014 –
prijaté uznesenia
Uznesenie č. 34/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program rokovania OZ bez pripomienok.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
_______________________________________________________________________

Uznesenie č. 35/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení: Jana Juríčková a Ján Mišovic a za zapisovateľku Janka Kotulová.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 36/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu: Jána Mišovica a Petra
Mišovica.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 37/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.
Ľubomír N o s k a
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starosta obce

Uznesenie č. 38/2014:
Obecné zastupiteľstvo vyhovuje žiadosti pani Vlasty Čičmancovej, bytom Liešťany č. 21
o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu vo výške
4,50 € mesačne pre dieťa Richard Čičmanec, bytom Liešťany č. 21. Príspevok sa odpúšťa do
31.12.2014. V prípade, že sa niektorí z rodičov zamestná v priebehu doby kedy sa príspevok
odpúšťa, tak tento súhlas stratí platnosť.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 39/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý je
vedený v KN, reg. E ako ostatné plochy pod par. č. 30, k.ú. Dobročná, ktorú predložil pán
Jozef Kluvanec, narodený 25.7.1980, trvale bytom Lehota pod Vtáčnikom časť Suchý potok
678/30.
Cena za prevod uvedeného majetku sa určí dohodou, najmenej do výšky hodnoty zistenej na
základe znaleckého posudku v zmysle platných cenových predpisov (Zásady hospodárenia
s obecným majetkom, článok VII a, ods.3).
Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 40/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje na základe predložených cenových ponúk
starostom obce Liešťany vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu: „Pasport zvislého
dopravného značenia obce Liešťany“ v hodnote 750€.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 41/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje uzatvorenie Poistnej zmluvy číslo: 11-410895 s Union poisťovňou na základe Rámcovej dohody č. RD-03/2013 pre poistenie
majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb s celkovým ročným poistením
1257,48 €.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 42/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje nákup benzínovej rotačnej kosačky v hodnote
do 600 €.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 43/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch zvolilo do funkcie prísediaceho pri Okresnom súde v
Prievidzi pani Janku Kotulovú, bytom Liešťany č.401 časť Dobročná.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 44/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odstúpenie Mgr. Jozefa Rendeka,
bytom Liešťany 473 z funkcie člena Komisie ochrany verejného poriadku a životného
prostredia pri OZ v Liešťanoch.

Ľubomír N o s k a
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starosta obce

Uznesenie č. 45/2014:
Obecne zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Ľudovíta Hlinku, bytom Liešťany č. 452
a Vratislava Sobotu, bytom Liešťany č.334 za nových členov komisie ochrany verejného
poriadku a životného prostredia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

8

