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

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 10. marca 2020

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 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2019
1 x Správa pre Obecné zastupiteľstvo o ukončených kontrolách
1 x Návrh zmeny rozpočtu

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,
konaného dňa 10. marca 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Mgr. Jana Javorčeková, Branislav Krpelan,
Miroslav Baláž - ospravedlnení.
Začiatok o 19,00 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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2019
Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2020
Návrh na doplnenie a opravu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
č. 13/2020 zo dňa 10.02.2020
9. Určenie ochranného pásma pohrebiska
10. Rôzne a diskusia
11. Uznesenia
12. Ukončenie zasadnutia
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Rudolfa Vojtku a p. Ing. Lenku Zaťkovú.
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 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2019
Správu o kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce. Uviedol, že v zmysle § 18f,
ods. 1 písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz
ročne, a to do 60 dní od skončenia kalendárneho roka, predložiť obecnému zastupiteľstvu
správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Konštatoval, že v roku 2019 sa pravidelne
zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva. V roku 2019 sa uskutočnilo 9 zasadnutí OZ.
Zápisnice z rokovaní sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle obce Liešťany. V roku 2019
bolo prijatých 105 uznesení. Kontrolná činnosť pozostávala hlavne z plnenia schválených
plánov práce na prvý a druhý polrok 2019. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na
vedomie.
K bodu 6 – Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách
Správu o ukončených kontrolách predložil hlavný kontrolór obce.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom období.
Hlavný kontrolór obce má povinnosť okrem iného vykonávať v zmysle § 18f, ods. 1 písm. a),
ktorý odkazuje na § 18d, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení kontrolou
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že v roku 2019 starosta obce
vykonával pravidelnú kontrolu plnenia uznesení predovšetkým z predchádzajúceho zasadnutia
OZ, ale ja nesplnených uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.
Kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej
kontroly. Ku kontrole požadoval predložiť doklady potrebné na riadny výkon kontroly.
Konštatoval, že pokladničné doklady sú vedené chronologicky za sebou podľa poradia zápisu
v pokladničnej knihe narastajúcim spôsobov. Čo sa týka ich kontroly neboli zistené žiadne
nezrovnalosti so zákonom o účtovníctve ako ani so zákonom o finančnej kontrole a audite.
Kontrola tvorby a použitia účtu jedálne ZŠ s MŠ označeného ako potravinový bežný účet,
na ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky za stravu a réžiu vyberané od zákonných
zástupcov detí a dospelých stravníkov. K uvedenej kontrole hlavný kontrolór navrhol štyri
odporúčania k odstráneniu nedostatkov.
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontrol vykonaných hlavným kontrolórom
obce v predchádzajúcom období. Jednalo sa o kontrolu plnenia opatrení z nasledovných
kontrol:
a) Dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pri vedení registratúry
v podmienkach obecnej samosprávy
b) Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem obce v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu obce
u vybraných subjektov, ktorým boli dotácie poskytnuté
Celá správa tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie predloženú správu.

K bodu 7 – Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2020
P. starosta predložil návrh na zmenu rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obec:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Príjmy finančných operácií
Výdavky finančných operácií
ZŠ:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Obec + ZŠ spolu:
Celkové príjmy
Celkové výdavky

623 734
282 620
0
152 544
71 215
5 360
36 500
290 925
0
731 449
731 449

Zmena rozpočtu prijatá jednohlasne.
K bodu 8 - Návrh na doplnenie a opravu uznesenia Obecného zastupiteľstva obce
Liešťany č. 13/2020 zo dňa 10.02.2020
P. starosta informoval prítomných o potrebe zmeny uznesenia č. 13/2020 prijatého dňa
10.2.2020. Po dohode sa uznesenie č. 13/2020 ruší a prijme sa nové uznesenie. Za zrušenie
hlasovali všetci prítomní poslanci.
P. starosta prečítal znenie nového uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
zmenu preklenovacieho úveru č.303132-2019 od poskytovateľa Slovenská záručná a rozvojová
banka,
a.s.,
Štefániková
27,
P.O.BOX
154,
814
99
Bratislava,
IČO:00682420 na dlhodobý úver so splatnosťou do 31.1. 2027 s mesačnými
splátkami istiny vo výške 536 €, ktorým sa financoval projekt s názvom:
„Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“ a jeho
zabezpečenie
blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení záložného práva
k pohľadávke z účtu vedeného v Záručnej banke. Schválené jednohlasne.
K bodu 9 – Určenie ochranného pásma pohrebiska
P. starosta informoval prítomných, že v priebehu najbližších dní bude zverejnený Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany o určení ochranného pásma pohrebiska na
území obce Liešťany.
K bodu 10 – Rôzne a diskusia
P. starosta prerokoval s poslancami OZ – „Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci“
s Advokátskou kanceláriou JURIKA & KELTOŠ, s.r.o, so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07
Bratislava vo veci uplatňovania práv a oprávnených nárokov z titulu Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/186. Obecné
zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s podpísaním „tejto zmluvy. Prijaté jednohlasne.

P. Ing. Lenka Zaťková, na podnet občanov upozornila na hlboko zapustené šachty dažďovej
kanalizácie v časti obce Dobročná – Chotár.
K bodu 11 - Uznesenia
Prijaté uznesenia ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu 12 – Ukončenie zasadnutia
P. starosta sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:45 hod.
Zapísala: Beáta Holenková

Ľubomír Noska
starosta obce

Overovatelia:
Rudolf Vojtko

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

Ing. Lenka Zaťková

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

Uznesenie č. 15/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje programu zasadnutia.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 16/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení pani poslankyňa Ing. Lenka Zaťková a pán poslanec Rudolf Vojtko a za zapisovateľku
pani Beáta Holenková.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 17/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Mgr. Ivana Ivanišová a PhDr. Dušan Lukáč.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 18/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

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

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č.19/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2019.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 20/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
Liešťany o ukončených kontrolách.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 21/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce Liešťany a prijatie
2. rozpočtového opatrenia obce nasledovne.
Obec:
Bežné príjmy
623 734
Bežné výdavky
282 620
Kapitálové príjmy
0
Kapitálové výdavky
152 544
Príjmy finančných operácií
71 215
Výdavky finančných operácií
5 360
ZŠ:
Bežné príjmy
36 500
Bežné výdavky
290 925
Kapitálové výdavky
0
Obec + ZŠ spolu:
Celkové príjmy
731 449
Celkové výdavky
731 449

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 22/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie č. 13/2020 zo dňa 10. februára 2020
o zmene časti preklenovacieho úveru č. 303132-2019 od poskytovateľa Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 23/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu preklenovacieho úveru č.3031322019 od poskytovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, P.O.BOX
154, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420 na dlhodobý úver so splatnosťou do 31.1. 2027
s mesačnými splátkami istiny vo výške 536,00 €, ktorým sa financoval projekt s názvom:
„Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“ a jeho
zabezpečenie blankozmenkou
obce
a
zmluvou
o zriadení
záložného
práva
k pohľadávke z účtu vedeného v Záručnej banke.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 10. marca 2020

Uznesenie č. 24/2020
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 10. marca 2020
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s podpísaním „Zmluvy o poskytovaní právnej
pomoci“ s Advokátskou kanceláriou JURIKA & KELTOŠ, s.r.o, so sídlom Mickiewiczova 2,
811 07 Bratislava na poskytnutie právnej pomoci a poradenstva vo veci uplatňovania práv
a oprávnených nárokov z titulu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/186.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 10. marca 2020

