Obecné zastupiteľstvo v L i e š ť a n o c h

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 28. októbra 2019

PRÍLOHY:
1x
1x
1x
1x

Pozvánka
Prezenčná listina
Prehľad o priebehu hlasovania
Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,
konaného dňa 28. októbra 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Mgr. Ivana Ivanišová a Rudolf Vojtko –
ospravedlnení, Ing. Lenka Zaťková.
Začiatok o 17,35 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal 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. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom
rokovania. Program bol jednohlasne prijatý.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prerokovanie spolufinancovania projektov vo výške 5% z celkových nákladov obcou
Liešťany na ktoré požiadala o nenávratný finančný príspevok
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenia
8. Ukončenie zasadnutia
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Branislava
Krpelana. Za zapisovateľku starosta určil p. Beátu Holenkovú.
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Dušana Lukáča a p. Miroslava Baláža.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu
tejto zápisnice. OZ berie na vedomie.
Prišla p. poslankyňa Ing. Lenka Zaťková.

K bodu 5 – Prerokovanie spolufinancovania projektov vo výške 5% z celkových nákladov
obcou Liešťany na ktoré požiadala o nenávratný finančný príspevok
Starosta obce informoval prítomných o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s názvom projektu: „Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany“
v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC11-2018-40. Výška spolufinancovania zo strany obce
bude 5 % čo predstavuje sumu 11.760,67 € z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Uvedené vodozádržné opatrenia, by boli vybudované v rámci areálu základnej a materskej
školy v Liešťanoch. OZ berie na vedomie predloženie žiadosti a výšku spolufinancovania
projektu. OZ schvaľuje predloženie žiadosti s názvom projektu: Podpora investícií do
budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany a výšku 5 % spolufinancovania projektu
v sume 11.760,67 € - jednohlasne.
Ďalej informoval o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu
„Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania
uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany“ – realizované v rámci výzvy C2Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry –
zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle). Výška spolufinancovania zo strany obce
bude 5 % z celkových výdavkov. Prístrešky by sa mali nachádzať v časti Lomnica a Dobročná
pri autobusových zastávkach a v časti Liešťany v areáli materskej školy – prístup hneď
z hlavnej cesty. OZ berie na vedomie predloženie žiadosti a výšku spolufinancovania. OZ
schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Prepojenie
hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania uzamykateľných
prístreškov pre bicykle v obci Liešťany“ a výšku spolufinancovania vo výške najmenej 5%
z celkových výdavkov – prijaté jednohlasne.
K bodu 6 – Rôzne a diskusia
P. starosta informoval prítomných, že v júni bola vykonaná kontrola realizácie projektu
s názvom: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“ v najbližšej dobe
bude podpísaný Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý
prehodnotil sledovanie merateľných ukazovateľov projektu. Následne budú RO
uvoľnené finančné prostriedky, ktoré budú použité na splatenie preklenovacieho úveru na
uvedený projekt.
Ďalej žiadosť p. Emílie Bugárovej o odkúpenie pozemku p.č. 117/1 vo výmere 476 m²
v katastrálnom území Lomnica. OZ súhlasí so zverejnením zámeru odpredať uvedený pozemok
v zmysle osobitného zreteľa v sume 4,00 €/m².
P. Mgr. Javorčeková upozornila na nefunkčné svietidlo na verejnom osvetlení v ulici smerom
na Kapustnice, ďalej sa informovala o možnosti prekrytia kanála pri p. Igorovi Vreckovi.
P. starosta uviedol, že koncom mesiaca november začne rekonštrukcia verejného osvetlenia,
ktorá by mala prebiehať v troch etapách. 1 etapa – výmena osvetlenia, rekonštrukcia
rozvádzačov, postupne bude vykonaná výmena káblových polí, osadenie nových stožiarov
v časti Sigoť a dolné Liešťany. Celková predpokladaná výška zákazky predstavuje čiastku
96.000,00 €.
P. Krpelan navrhol umiestnenie prechodu pre chodcov na ceste II. triedy medzi cintorínmi
v dolných Liešťanoch.

K bodu 7 - Uznesenia
Prijaté uznesenia ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu 8 – Ukončenie
P. starosta sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:05 hod.
Zapísala: Beáta Holenková

Ľubomír Noska
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jana Javorčeková

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

Branislav Krpelan

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

Uznesenie č. 69/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje,

program zasadnutia.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 70/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice
boli určení pani poslankyňa Mgr. Jana Javorčeková a p. poslanec Branislav Krpelan
a za zapisovateľku pani Beáta Holenková.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 71/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
pán poslanec PhDr. Dušan Lukáč a pán poslanec Miroslav Baláž.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 72/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č.73/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie
a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Podpora investícií do budovania
vodozádržných opatrení v obci Liešťany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2SC211-2018-40
b) výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 11.760,67 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 74/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
a) predloženie

ŽoNFP s názvom projektu: Podpora investícií do budovania
vodozádržných opatrení v obci Liešťany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-

SC211-2018-40
b) výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 11.760,67 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 75/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie
a)
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii za účelom realizácie projektu “Prepojenie
hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania uzamykateľných
prístreškov pre bicykle v obci Liešťany “ realizovaného v rámci Výzvy C2 - Výstavba,
zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení
a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle);
b)
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci;
c)
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej
5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov týkajúce sa predloženého projektu
s názvom “Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom
budovania uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany “
d)
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 76/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
a)
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácii za účelom realizácie projektu “Prepojenie
hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania uzamykateľných
prístreškov pre bicykle v obci Liešťany “ realizovaného v rámci Výzvy C2 - Výstavba,
zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení
a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle);
b)
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej pomoci;
c)
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5 %
z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov týkajúce sa predloženého projektu
s názvom “Prepojenie hromadnej motorovej a cyklistickej dopravy prostredníctvom
budovania uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany “
d)
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

Uznesenie č. 77/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zverejnenie:
zámeru odpredať majetok obce Liešťany:
nehnuteľný majetok - pozemok KN-C parc. číslo 117/1, záhrada o výmere 476 m2 v k.ú.
Lomnica, pre žiadateľku o kúpu páni Emíliu Bugárovú trvale bytom Liešťany č. 244
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
pani Emília Bugárová je spoluvlastníčkou pozemku KN-C par. číslo 117/2 o výmere 400 m2
v k. ú. Lomnica na ktorom na základe stavebného povolenia z roku 1987 postavila so svojím
manželom rodinný dom. K uvedenému pozemku prilieha pozemok KN-C par. číslo 117/1,
ktorý žiadateľka užíva od roku 1987 kedy na vedľajšom pozemku realizovala stavbu rodinného
domu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 117/1 prilieha
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky o kúpu pani Emílii Bugárovej, trvale bytom Liešťany
č. 244 a je pre obec prakticky nevyužiteľný nakoľko k uvedenému pozemku nie je samostatný
prístup. Pozemok sa odpredá spoluvlastníčke rodinného domu, pri ktorom sa predmetný
pozemok nachádza. Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
a susedným pozemkom v jej spoluvlastníctve.
Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom,
schváleným OZ v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,- € za 1 m2.
Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním
prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:
www.liestany.sk
O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného
zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. októbra 2019

