Obecné zastupiteľstvo v L I E Š Ť A N O C H

Zápisnica
o priebehu rokovania ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2014

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2015
3/ Návrh VZN č. 6/2014 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na rok 2015
4/ VZN č. 6/2014 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na rok 2015
5/ Návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
6/ Návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017
7/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce
8/ Viacročný rozpočet na roky 2015 -2017
9/ Prehľad o prijatých uzneseniach
10/ Prehľad o priebehu hlasovania
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomná a ospravedlnená: Mazániková Jozefína
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:30 h.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta obce v zmysle
ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1) 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 z predchádzajúceho zasadnutia
5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na I. polrok 2015
6. Návrh VZN č. 6/2014 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na rok 2015
7. Návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
8. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2015-2017
9. Rôzne a diskusia
10. Uznesenia
11. Ukončenie zasadnutia.

K bodu 1) Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – pán Ľubomír Noska, ktorý
privítal hlavného kontrolóra obce – Ing. Jozefa Kretta, prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva. Taktiež privítal prítomných občanov, ktorí sa rokovania obecného
zastupiteľstva zúčastnili (v počte cca 15 občanov).
K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice určil
pánov Štefana Cvíčelu a Rudolfa Vojtku.
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Moniku Sýkorovú a Mgr. Janu
Javorčekovú. Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce.
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice.
Poslanci OZ v Liešťanoch vzali Správu na vedomie.

K bodu 5) Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na I. polrok 2015
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015 predniesol hlavný kontrolór obce
– Ing. Krett Jozef.
Starosta obce skonštatoval, že návrh bol zverejnený a vystavený predpísanou formou.
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Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
Zápisnice.
Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 6 Návrh VZN č. 6/2014 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na rok 2015
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 6/2014 o určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na rok 2015. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce a vo
vývesnej tabuli dňa 18.11.2014, zvesený bol dňa 05.12.2014. Lehota pripomienkovania
návrhu bola stanovená do 28.11.2014. V stanovenej lehote nebola voči návrhu podaná žiadna
pripomienka.
Starosta obce vyzval predsedu Finančnej komisie OZ v Liešťanoch- p. Cvíčelu, o predesenie
stanoviska FK k návrhu.
Návrh bol schválený 5 poslancami. Jeden poslanec hlasoval proti návrhu VZN.
Návrh s dôvodovou správou tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice.
Neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice tvorí aj schválené VZN č. 6/2014 o určení dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015.
K bodu 7) Návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Starosta obce predniesol návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Návrh bol
zverejnený na webovej stránke obce a vo vývesnej tabuli dňa 18.11.2014, zvesený bol dňa
05.12.2014. Lehota pripomienkovania návrhu bola stanovená do 28.11.2014. V stanovenej
lehote bola voči návrhu podaná jedna pripomienka, ktorú podala riaditeľka ZŠ s MŠ.
V pripomienke navrhla úpravu poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovnovzdelávacou činnosťou školského klubu detí na jedného žiaka mesačne z navrhovaných
7,00 EUR na 5 EUR, z dôvodu, že výška príspevku ovplyvní odliv detí zo ZŠ.
Starosta obce vyzval predsedu Finančnej komisie OZ v Liešťanoch – p. Cvíčelu,
o predloženie stanoviska FK k návrhu. P. Cvíčela skonštatoval, že FK návrh pozmenila v § 3
ods. 1 a sumu čiastočnej úhrady nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí na jedného žiaka v sume 6,00 EUR. Starosta obce návrh VZN pozmenil
v §2 ods. 3) písm. b) a slová „ predloží riaditeľovi materskej školy“, nahradil slovami:
„predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ“. O takto pozmenenom návrhu dal hlasovať.
Štyria poslanci hlasovali za prijatie pozmeňujúceho návrhu, jeden poslanec sa zdržal
hlasovania a jeden poslanec bol proti prijatiu uznesenia.
V zmysle § 12 ods. 7) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p., je na prijatie
nariadenia potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov, čo v našom prípade
sú štyria poslanci. P. Kotulová uviedla prítomných k omylu, keď uviedla, že k schváleniu
nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, čo by bolo 5
poslancov.
Priebehom hlasovania tak došlo k schváleniu pozmeňujúceho návrhu v zmysle zákona
o obecnom zriadení.
.
Návrh, pozmeňujúci návrh, spolu s VZN č. 7/14 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice.
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K bodu 8) Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2015-2017
Návrh na viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 bol zverejnený na webovej stránke obce
a vo vývesnej tabuli obce. K návrhu neboli prijaté žiadne pozmeňujúce návrhy, ani
pripomienky.
K návrhu viacročného rozpočtu predniesol hlavný kontrolór obce stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2015 -2017 a k návrhu
rozpočtu obce Liešťany na rok 2015. V závere odporučil poslancom obecného zastupiteľstva
schváliť rozpočet na rok 2015 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2016 – 2017.
Stanovisko HK je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice..
Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017, ako aj schválený viacročný rozpočet na roky 2015 –
2017 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice.
Poslanci obce návrh rozpočtu na rok 2015 jednohlasne schválili a návrh rozpočtu na roky
2016 -2017 zobrali na vedomie.
K bodu 9) Rôzne a diskusia
V rámci diskusie sa prihlásili traja občania. Predmetom ich diskusných príspevkov bolo
financovanie školy a školských zariadení, dofinancovanie školy z rozpočtu obce, riešenie
príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na jedného žiaka mesačne a uhrádzanie
platieb za fitnes, ktoré je zriadené v priestoroch ZŠ z bývalej kotolne a skladu paliva.
K bodu 10) Uznesenia
Z rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria neoodeliteľnú súčasť
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 18:45 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Štefan Cvíčela

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

Rudolf Vojtko

.....................................
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Príloha č. 9
k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch zo dňa 16.12.2014 –
prijaté uznesenia
Uznesenie č. 116/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
_______________________________________________________________________

Uznesenie č. 117/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení p. Štefan Cvíčela,p. Rudolf Vojtko a za zapisovateľku pani Kotulovú Janku
Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 118/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu:
PhDr. Moniku Sýkorovú a Mgr. Janu Javorčekovú.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 119/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.
.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 120/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na prvý
polrok roku 2015.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 121/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 6/2014 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl obce Liešťany a školských zariadení na rok 2015.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 122/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 6/2014 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl obce Liešťany a školských zariadení na rok 2015.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 123/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 124/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce so zmenou oproti pôvodnému návrhu - § 3 odst.1 upraviť sumu 7,00 € na sumu 6,00 €
a v § 2 odst. 3) písm. b) sa menia slová materskej školy na ZŠ s MŠ.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 125/2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre
- Miestny spolok SČK Liešťany vo výške 300,00 €.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 126/2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre
- ZO 05 – jednota dôchodcov na Slovensku vo výške 250,00 €.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 127/2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre
- TJ Športklub Liešťany vo výške 4 500,00 €.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 128/2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre
- Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 400,00 €.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 129/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2015 – 2017 a k návrhu rozpočtu obce
Liešťany na rok 2015.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
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Uznesenie č. 130/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje rozpočet obce na rok 2015 na úrovni hlavných
kategórií v zmysle predloženého návrhu.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 131/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočet obce Liešťany na roky 2015
– 2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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