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

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 21. novembra 2019

PRÍLOHY:
1 x Pozvánka
1 x Prezenčná listina
1 x Prehľad o priebehu hlasovania
1 x Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
1 x Návrh VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
1 x VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
1 x Určenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,
konaného dňa 21. novembra 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomná: Mgr. Jana Javorčeková – ospravedlnená.
Začiatok o 19,05 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.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej skole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Rôzne a diskusia
Uznesenia
Ukončenie zasadnutia

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Ing. Lenku Zaťkovú a p. Miroslava Baláža.
Za zapisovateľku starosta určil p. Beátu Holenkovú.
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. PhDr. Dušana
Lukáča. 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.

K bodu 5 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2019 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej skole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 2/2019 bol v zákonom stanovenej lehote
zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, ako aj na centrálnej
elektronickej úradnej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne
pozmeňujúce návrhy. Návrh VZN č. 2/2019 ako aj schválené VZN č. 2/2019 tvoria prílohu tejto
zápisnice. Schválené jednohlasne.
K bodu 6 – Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
P. starosta informoval prítomných, že zámer odpredať majetok obce p. Emílii Bugárovej,
bytom Liešťany 244, bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, ako
aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli v lehote stanovenej zákonom. Jedná sa o odkúpenie
pozemku p.č. 117/1 vo výmere 476 m² v katastrálnom území Lomnica. OZ súhlasí
s odpredajom uvedeného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v sume 4,00 €/m². Pri
prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, táto podmienka bola splnená. Prijaté jednohlasne.
K bodu 7 – Rôzne a diskusia
P. starosta informoval, že v priebehu budúceho týždňa sa začne rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Ďalej uviedol, že v priebehu tohto týždňa zasadala finančná komisia, ktorá
vypracovala návrh na vyplatenie odmien pre poslancov OZ a členov komisií pri OZ. Výška
odmien bola stanovená v sume 1.667,16 €. OZ schválilo jednohlasne výšku odmien. Návrh
tvorí prílohu tejto zápisnice.
P. Ľudovít Mazánik požiadal o vysvetlenie, kde sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá bola
umiestnená na budove kultúrneho domu. P. starosta vysvetlil, že pamätná tabuľa z dôvodu
rekonštrukcie budovy kultúrneho domu bola zvesená a momentálne je uložené na obecnom
úrade. V priebehu budúceho roka sa plánuje úprava zelených plôch pred obecným úradom
a kultúrnym domom, v týchto prácach bude zahrnuté aj dôstojné umiestnenie pamätnej tabule,
ktoré bude zrealizované k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. P. Ivan Horňák vyjadril svoj
názor, že napriek tomu, že sú občania informovaní, kedy a kde sa budú konať zasadnutia
obecného zastupiteľstva, nemajú záujem o chod obce.
P. Krchová požiadala o umiestnenie lavičiek na miestnych cintorínoch.

K bodu 8 - Uznesenia
Prijaté uznesenia ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto zápisnice.

K bodu 9 – Ukončenie zasadnutia
P. starosta sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:05 hod.
Zapísala: Beáta Holenková

Ľubomír Noska
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Lenka Zaťková

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

Miroslav Baláž

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

Uznesenie č. 78/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje,

program zasadnutia.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č. 79/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice
boli určení pani poslankyňa Ing. Lenka Zaťková a pán poslanec Miroslav Baláž
a za zapisovateľku pani Beáta Holenková

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č. 80/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
pani poslankyňa Mgr. Ivana Ivanišová a pán poslanec PhDr. Dušan Lukáč.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č. 81/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019

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

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č.82/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh VZN č. 2/2019 o určení miesta

a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č. 83/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č. 84/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
predaj majetku obce Liešťany:
nehnuteľný majetok - pozemok KN-C parc. číslo 117/1, záhrada o výmere 476 m2 v k.ú.
Lomnica, pre žiadateľku o kúpu pani 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 zrealizovala výstavbu
rodinného domu.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 117/1 prilieha
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky o kúpu pani Emílie Bugárovej, trvale bytom Liešťany
č. 244 a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko k uvedenému pozemku nie je samostatný
prístup. Pozemok sa odpredá vlastníčke 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.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 21. novembra 2019

Uznesenie č. 85/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 21. novembra 2019
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom
komisií OZ v Liešťanoch vo výške 1 667,16 €.
Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 21. novembra 2019

