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 17. marca 2014

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení
2/ Návrh na konanie verejnej zbierky
3/ Oznámenie o konaní verejnej zbierky
4/ Prijaté rozpočtové opatrenia – 2. zmena rozpočtu
5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2013
6/ Prehľad o prijatých uzneseniach
7/ Prehľad o priebehu hlasovania
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný a ospravedlnený: p. Ivaniš Ján, ktorý sa dostavil na rokovanie OZ pred
prerokovaním žiadostí manželov Lukáčových.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17.05 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. Verejná zbierka
7. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu na rok 2014
8. Rôzne a diskusia
9. Uznesenia
10. 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 6, 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. Branislava Krpelana a p. Mazánikovú Jozefínu. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 3/ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Juríčkovú Janu a p. Mišovica Jána.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4/ Správa o kontrole plnenia uznesení
Starosta obce predniesol Správu o kontrole plnenia uznesení k 17.03.2014.
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
K bodu 5/ Riešenie žiadostí
Miroslav Lagin, F. Madvu 322/5, Prievidza – žiadosť o schválenie nového uznesenia
v platnom znení a potvrdenie o zverejnení zmluvy tak, ako to požaduje Okresný úrad
Prievidza, katastrálny odbor.
P. Lagin Miroslav požiadal Obec Liešťany o odkúpenie pozemku parc. č. 190/2 zastavaná
plocha a nádvorie a parc. č. 193/1 zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Liešťany ešte v roku
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2011, kedy bol odpredaj uvedených pozemkov odsúhlasený uznesením č. 1/2011/m. Nakoľko
Okresný úrad v Prievidzi, odbor katastrálny vklad uvedeného prevodu pozastavil je potrebné
prijať nové uznesenie a dodržať postup v zmysle zákona o majetku obcí.
Uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný.
Poslanci OZ zrušili uznesenie č. 1/2011/m a prijali nové uznesenie o zámere prevodu
prebytočného majetku.
Vladimír Petriska, Liešťany 166 – žiadosť o odpredaj novovytvorených pozemkov v k.ú.
Liešťany ako parc.č. 701/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m2, 701/5 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 34 m2 a 701/6 zastavané plochy a nádvoria 34 m2 za cenu
4,00 EUR/m2.
Pán Petriska požiadal Obec Liešťany o odkúpenie časti pozemku parc.č. 701/1 k.ú. Liešťany
na základe vyhotoveného GP č. 27/2014 na základe ktorého bolo zistené, že rodinný dom č.
súp. 166 je postavený na časti pozemku 701/1. Žiadateľ bol uvedený do omylu predošlým
zameraním svojho pozemku a v dobrej viere užíval túto nehnuteľnosť ako svoju vlastnú.
Poslanci OZ prijali uznesenie o zámere odpredaja nevyužiteľného pozemku.
Haragová Jarmila, Nevidzany 35 – žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského zariadenia, z dôvodu hmotnej núdze.
Poslanci žiadosti vyhoveli do 31.12.2014.
MUDr. Rudolf Lukáč a manželka PhDr.Ľubica – žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy
na výstavbu cesty; a o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rodinného
domu z hľadiska územného plánovania.
Uvedené pozemky sa, v zmysle schváleného SÚP, nachádzajú v zmiešanom území,
s prevažne mestskou štruktúrou, kde je bývanie v rodinných domoch neprípustné (územný
plán – záväzná časť). Nakoľko je v záujme obce výstavbu rodinných domov v uvedenej
lokalite podporovať, požiadal starosta OZ o súhlas k začatiu prípravných rokovaní pre
výberové konanie na zmenu územného plánu obce tak, aby novo vytvorené pozemky s parc.č.
269/3 až 269/13, ktoré vznikli na pozemkoch s parc.č. 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 255/3 v k.ú.
Dobročná, boli v súlade s opraveným územným plánom. Finančné krytie pre zmenu
územného plánu formou dodatkov a opráv zabezpečiť financovaním zo štátneho rozpočtu
a nie z rozpočtu obce.
LATEKO – strechy, s.r.o. Liešťany – žiadosť o spevnenie a odvodnenie miestnej
komunikácie, ktorá sa nachádza vedľa firmy LATEKO a je vlastníctvom obce.
Poslanci OZ zaujmú k žiadosti stanovisko do budúceho rokovania OZ.
Emília Jurenková, Liešťany 93 – žiadosť o odpustenie príspevku rodiča na dieťa v materskej
Škole. Svoju žiadosť odôvodnila nepriaznivou sociálnou situáciou v rodine.
Poslanci OZ zaujmú k žiadosti stanovisko do budúceho rokovania OZ.
K bodu 6/ Verejná zbierka
Starosta obce predniesol návrh na vyhlásenie verejnej zbierky pre rodinu pani Hlinkovej
č.sup. 64 za účelom získania finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s
odstraňovaním následkov úmyselného požiaru, na zakúpenie zariadenia, vybavenia
domácnosti poškodených týmto požiarom a zakúpenie základných vecí každodennej
potreby.
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K bodu 7/ Návrh na schválenie zmeny rozpočtu na rok 2014
Starosta obce požiadal ekonómku aby, predniesla návrh na zmenu rozpočtu.
P. Kotulová skonštatovala, že 1. zmenu rozpočtu obce schválil starosta obce, nakoľko
uvedené rozpočtové opatrenie súviselo s príjmovou časťou rozpočtu obce - zaslaním predpisu
predpísaných transferov z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.
Ďalej predniesla návrh na prijatie 2. rozpočtového opatrenia – 2. zmenu rozpočtu, kde do
rozpočtu obce boli zapojené mimorozpočtové fondy.
Hlavný kontrolór obce odporučil do budúcnosti nerozpočtovať vlastné príjmy ZŠ s MŠ.
Skonštatoval, že pred schválením rozpočtového opatrenia – zmeny rozpočtu, je potrebné
prijať uznesenie – súhlas so zapojením mimorozpočtových fondov.
Poslanci OZ predmetné uznesenia schválili.
K bodu 8/ Rôzne a diskusia
Hlavný kontrolór obce – Ing. Krett Jozef predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Liešťany v roku 2013.
Správa tvorí prílohu Zápisnice.
P. Krpelan Branislav poukázal na webovú stránku obce. Vyslovil požiadavku, aby materiály
na zverejnenie vkladali na stránku pracovníčky obce.
P. starosta poukázal na skutočnosť, že stránka má nepostačujúcu kapacitu. Jeho názor je, že
stránku má spravovať jeden pracovník, ktorý bude za stránku niesť i zodpovednosť.
Neskoršie sa k potrebe viesť stránku priklonila i Ing. Kurincová.
P. Krpelan Branislav navrhol prijať uznesenie vo veci zakúpenia osobného automobilu.
Nakoľko sa jednalo o poslanecký návrh, hlasovalo o ňom bez rozpravy.
Uznesenie bolo schválené.
P. Mišovic Peter – spresnil akcie, ktoré sa budú konať pod záštitou obce:
- Fašiangy spojené so zabíjačkou
200 EUR
- Stavanie mája a vystúpenie Veselej trojky
1 000 EUR
- MDD
500 EUR
- Vítanie do života – 2x do roka
200 EUR
- Minifest, alebo Šláger
1 000 EUR
- Slávnostné zahájenie Vianoc
400 EUR.
Rozpočet na funkčnej klasifikácii 08.2.0 položke a podpoložke 637 002 nebude prekročený,
je v súlade so schváleným výdavkom v sume 3 300 EUR.
P. Bartík – chcel vedieť, či sa budú odvodňovať Latinovce. P. Ivaniš mu oznámil, že po
prekonaní problému uplatnenia predkupného práva spoluvlastníčky nehnuteľností, by sa mala
obec stať spoluvlastníkom nehnuteľností, cez ktoré bude odkanalizovanie uskutočnené. Po
tom, ako sa obec stane spoluvlastníkom pozemkov, bude nutné pristúpiť k usporiadaniu
podielového spoluvlastníctva zabezpečením geometrického plánu a uzavretím zmluvy.
p. Škrípová – poukázala na potrebu odstrániť stĺp, ktorý je v strede chodníka pred p.
Hanzlíkom. P. starosta odpovedal, že premiestnenie stĺpa je v konaní, nakoľko treba vybaviť
príslušné povolenia.
Ďalej sa dožadovala výplaty dávky v hmotnej núdzi pre jej manžela, ktorý má nízky
dôchodok.
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Bolo jej odpovedané, že nespĺňa podmienku úhrady pohľadávok voči obci.

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 19,10 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Branislav Krpelan

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

Jozefína Mazániková

.....................................
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Príloha č. 5 k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch
zo dňa 17.03.2014 –
prijaté uznesenia
Uznesenie č.7/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program rokovania OZ bez pripomienok.
.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
_______________________________________________________________________

Uznesenie č. 8/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch určuje overovateľov zápisnice: p. Jozefínu Mazánikovú
a Branislava Krpelana.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 9/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: pani Jana
Juríčková a pán Ján Mišovic.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 10/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ:
.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 11/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie č. 1/2011/m v plnom rozsahu.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

__________________________________________________________________________

Uznesenie č. 12/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje prebytočnosť majetku Obce Liešťany a
zámer prevodu prebytočného majetku Obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Liešťany za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi:
p. Miroslav Lagin, bytom Prievidza, F. Madvu 322/5
pozemok parc. č. 190/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m² a parc. č. 193/1 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m² obe v k. ú. Liešťany v cene 4,00 €/m².

Ľubomír N o s k a
starosta obce
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Uznesenie č. 13/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje prebytočnosť majetku Obce Liešťany a
zámer prevodu prebytočného majetku Obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Liešťany za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi:
p. Vladimír Petriska, Liešťany 166
nehnuteľný majetok - časť pozemku C KN p. č. 701/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú.
Liešťany, na základe odčlenenia geometrickým plánom č. 27/2014 vyhotoveným Geoslužbou
Prievidza, p.č. 701/4 – 59 m2 – zast. plochy, p.č. 701/5 – 34 m2- zast. plochy, p.č. 701/6 – 34
m2 – zast. plochy a za cenu 4,00 €/m2.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 14/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vyhovuje žiadosti Jarmily Haragovej, bytom Nevidzany
35 o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu vo výške
4,50 EUR mesačne pre dieťa: Karolína Haragová, nar.06.04.2005, bytom Nevidzany 35.
Príspevok sa odpúšťa do 31.12.2014.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 15/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s prípravou výberového konania na opravu
územného plánu obce formou opráv a dodatkov. Financovanie zabezpečiť dotáciou
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 16/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vyhlasuje verejnú zbierku na úhradu nákladov spojených
s odstraňovaním následkov úmyselného požiaru, na zakúpenie zariadenia, vybavenia
domácnosti poškodených týmto požiarom a zakúpenie základných vecí každodennej
potreby.
Verejnoprospešný účel: Úhrada nákladov spojených s odstraňovaním následkom vyhorenia zo
dňa 19.02.2014 v rodinnom dome č. súp. 64 v obci Liešťany.
Spôsob konania verejnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný účet
zriadený na tento účel v peňažnom ústave, prípadne v hotovosti do pokladne na Obecnom
úrade v Liešťanoch.
Číslo účtu verejnej zbierky: 5053314735/0900
IBAN: SK53 0900 0000 0050 5331 4735
Variabilný symbol: 19022014
Vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.
Miesto konania zbierky: Obec Liešťany
Čas konania verenej zbierky: od 15.marca 2014 do 30.júna 2014

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 17/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so zapojením mimorozpočtových prostriedkov vo
výške 25 124 EUR do rozpočtu obce.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________

Uznesenie č. 18/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s rozpočtovým opatrením – 2. zmenou rozpočtu
podľa predloženého návrhu.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
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Uznesenie č. 19/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Liešťany v roku 2013.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 20/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrh p. Mišovica Petra na zmenu rozčlenenia
financií v rozpočte vo funkčnej klasifikácii „kultúrne služby“.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie č. 21/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch potvrdzuje platnosť uznesenia č.130/2013 zo dňa
13.12.2013 o zámere obce schvaľovať zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2014:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so zakúpením osobného automobilu pre potreby
obce do výšky 10 00 EUR.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
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Prílohová časť
Zápisnice z 2. rokovania OZ v Liešťanoch v roku 2014,
ktoré sa konalo dňa 17.03.2014
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