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

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 29. júna 2015

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 Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2014
1 x Záverečný účet obce Liešťany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
1 x Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 k 3. zmene rozpočtu
1 x Zápis zo stretnutia – Slovenská pošta - kópia
1 x Vyplatenie odmien poslancom a členom komisií I. polrok 2015

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,
konaného dňa 29. júna 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce Liešťany
Začiatok o 17:08 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal starosta obce v zmysle
ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal
poslancov, Ing. Jozefa Kretta hlavného kontrolóra obce a prítomných občanov. Konštatoval,
že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Starosta obce predniesol návrh programu
rokovania. Uvedený program bol schválený bez pripomienok, jednohlasne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany a rok 2014
Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 2015
Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia s obecným majetkom o cenník prenájmu
nebytových priestorov v ZŠ s MŠ
8. Návrh na schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2015
9. Návrh na zmenu rozpočtu obce
10. Prerokovanie návrhu Slovenskej pošty k premiestneniu do nových priestorov
11. Rôzne a diskusia
12. Uznesenia
13. Ukončenie zasadnutia.
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Za zapisovateľku starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ.
Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Otíliu Lukáčovú a p. Štefana Cvíčelu.
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Moniku Sýkorovú a p. Mgr. Janu
Javorčekovú.
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.
K bodu 5. – Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany a rok 2014
Záverečný účet obce predkladá starosta obce, vypracovala p. Janka Kotulová – ekonómka
obce, záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke
obce a bol prerokovaný finančnou komisiou.
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2014 predniesol aj hlavný
kontrolór obce.
Hlavný kontrolór obce konštatoval, že pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2014 bol
zostavený ako prebytkový. V priebehu roku 2014 bol pôvodný rozpočet zmenený celkom
6 krát. Skutočné plnenie rozpočtu v porovnaní na poslednú schválenú úpravu rozpočtu bolo
nasledovné:
Celkové príjmy sa naplnili na 94,45 %, čo predstavuje finančnú čiastku 452.731,15 €.
Celkové výdavky sa naplnili na 90,95 %, čo predstavuje finančnú čiastku 435.925,48 €.
Skonštatoval, že v roku 2014 v niektorých výdavkových položkách došlo k prekročeniu
rozpočtových nákladov nad 100%, čo je porušením rozpočtovej disciplíny v zmysle zákona
NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení. Odporúča do budúcna prísne dodržiavať rozpočtovú
disciplínu, ako aj zákon NR SR č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Upozornil, že prebytok rozpočtu je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných
fondov obce. Odporučil OZ, aby na mimorozpočtové fondy, konkrétne do rezervného fondu
previedli na základe uznesenia OZ finančnú čiastku vo výške 14.500,66 €.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.
Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2014 predložil aj predseda finančnej komisie
p. Štefan Cvíčela.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra a schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad - jednohlasne prijaté.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 14.500,66 € na
tvorbu rezervného fondu – jednohlasne prijaté.
Starosta obce predložil návrh na zrušenie fondového účtu – Fondu opráv, údržby a obnovy
obce v plnej výške a navrhol previesť všetky finančné prostriedky na účet rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov z účtu „Fondu opráv,
údržby a obnovy obce“ v plnej výške na účet rezervného fondu, a zároveň ruší uznesenie č.
3/2010 písm. g) bod a), ktorým boli prijaté podmienky čerpania peňažného fondu údržby
a obnovy obce Liešťany – jednohlasne prijaté.
K bodu 6. – Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok
2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2015 predložil hlavný kontrolór obce
a tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 7. – Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia s obecným majetkom o cenník
prenájmu nebytových priestorov v ZŠ s MŠ
Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia s obecným majetkom o cenník prenájmu
nebytových priestorov v ZŠ s MŠ v Liešťanoch využívaných na záujmovo-umeleckú činnosť
žiakov ZŠ za poplatok 1,00 €/ hod. predložil starosta obce. Uvedený materiál bol prerokovaný

finančnou komisiou dňa 25.6.2015. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie cenníka –
jednohlasne prijaté.
K bodu 8. – Návrh na schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2015
Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou
v Liešťanoch pre Súkromnú spojenú školu, ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza a jej organizačnú
zložku Súkromnú základnú umeleckú školu, ul. Ľ. Ondrejova 28 Prievidza predložil starosta
obce. Súkromná základná umelecká škola je výchovno-vzdelávacia organizácia, ktorá
poskytuje možnosti rozvíjania talentu detí v umeleckej oblasti. Svoju činnosť poskytuje
hlavne pre žiakov ZŠ v Liešťanoch. SZUŠ požiadala o prenájom priestorov ZŠ s MŠ
v Liešťanoch na dobu určitú od 1.9.2015 do 30.6.2016. Veľkosť prenajatého priestoru je 59
m² - jedna miestnosť – učebňa č. dverí 11. Cena za nájomné, média, t. j. elektrická energia,
voda, plyn, a upratovacie služby – 1,00 €/ hodina. Ostatné náležitosti budú zapracované
v Zmluve o nájme nebytových priestorov. Jednohlasne prijaté.
K bodu 9. – Návrh na zmenu rozpočtu obce
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu predložil starosta obce, tvorí prílohu tejto zápisnice –
jednohlasne prijaté.
K bodu 10. – Prerokovanie návrhu Slovenskej pošty k premiestneniu do nových
priestorov
Na základe sťažnosti p. Nedeljaka, bytom Liešťany 395, ohľadom zlého technického stavu
budovy, v ktorej sa nachádza pošta a nevyhovujúcu žumpu pre splaškovú vodu zo sociálneho
zariadenia Slovenskej pošty, ktorú adresoval obci Liešťany a Okresnému úradu, odbor
starostlivosti o ŽP. Poslanci OZ na svojom pracovnom zasadnutí rozhodli o nových
priestoroch, ktoré by mohli vyhovovať Slovenskej pošte a.s.. Na základe tohto doporučenia
zvolal starosta obce stretnutie so zástupcami Slovenskej pošty, v ktorej navrhol priestory
vhodné k premiestneniu tejto pobočky. Pracovné stretnutie spolu s obhliadkou sa konalo
21.5.2015, zástupcovia SP navštívili tri nebytové priestory, v ktorých by mohla byť
umiestnená pošta. Prvá ponuka bola miestnosť, ktorá sa nachádza v budove Základnej školy,
druhá ponuka bola miestnosť v budove OcÚ a tretia ponuka – súkromná budova. Ako
vyhovujúca pre umiestnenie pošty bola ponuka č. 2 – čiže budova OcÚ.
Kópia zápisu zo stretnutia tvorí prílohu tejto zápisnice. Na opravu budovy pošty bola
v rozpočte obce schválená suma 5.000 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na
presťahovanie pošty do nových priestorov. Hlavný kontrolór upozornil na skutočnosť, že ak
obec neplánuje investovať do opravy budovy pôvodnej pošty, dáva na zváženie ocenenie
a následne predaj tejto budovy. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Slovenskej pošty a. s.
k premiestnenie prevádzky do priestorov OcÚ v Liešťanoch – jednohlasne prijaté.
K bodu 11 - Rôzne a diskusia
P. starosta požiadal predsedu finančnej komisie p. Cvíčelu, aby predložil návrh na
vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ za prvý polrok 2015. Návrh bol
prerokovaný finančnou komisiou dňa 25.6.2015. Výška odmien činí sumu 1.869,43 € jednohlasne prijaté. Ďalej p. Cvíčela navrhol zrušiť článok 7 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií OZ v Liešťanoch.

Znenie článku 7
Článok 7
Výplata odmien
1/ Odmeny budú vyplatené polročne, vždy vo výplatnom termíne za mesiac jún a december.
2/ Odmeny budú vyplatené bezhotovostným prevodom na účty poslancov, či členov komisií.
3/ Podklady pre výplatnú odmenu sú riešené v jednotlivých článkoch týchto Zásad odmeňovania.

Obecné zastupiteľstvo ruší článok 7 „Zásad odmeňovania“ - prijaté jednohlasne, ostatné
články sa posúvajú.
Diskusia
Do diskusie sa prihlásilo niekoľko občanov obce. Ako prvý požiadal o slovo Ing. Jozef
Vážny, oznámil prítomným, že bude naďalej aktívnym občanom našej obce. Opätovne dal na
zváženie možnosť prenosu zasadnutí OZ cez webkameru. Ďalej sa informoval akou sumou
obec dotuje ZŠ. Odpovedal p. Kotulová, obec mesačne prispieva sumou 825,00 €.
P. Mária Vojtková podotkla, že nevidí potrebu nahrávanie zasadnutí OZ, nakoľko kultúrny
dom, v ktorom sa zasadá je dosť veľký a každý občan má možnosť prísť na zasadnutie OZ.
P. Ján Mišovic upozornil na problém s korytom potoka v blízkosti jeho rodinného domu. P.
starosta prisľúbil, že opätovne bude rokovať so zástupcami Správy povodia Hornej Nitry
o riešení viacerých problémov správy rieky Nitrica.
Emília Štrbáková vyzvala občanov, aby sa netriedili na aktívnych a neaktívnych, ale aby sa
všetci snažili žiť spoločne a robili všetko pre pokojný život a rozvoj našej obce.
K bodu 12 - Uznesenia
P. starosta požiadal p. Sýkorovú, aby prečítala prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj
prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 13 - Ukončenie zasadnutia
P. starosta sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:38 hod.
Zapísala: Beáta Holenková
Ľubomír Noska
starosta obce

Overovatelia:
Otília Lukáčová

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

Štefan Cvíčela

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

Uznesenie č. 49/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje, program zasadnutia bez pripomienok.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 50/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice
boli určení: p. Štefan Cvíčela a p. Otília Lukáčová,
za zapisovateľku: p. Beáta Holenková
.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 51/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu:
p. PhDr. Moniku Sýkorovú a p. Mgr. Janu Javorčekovú.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 52/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa zo dňa 29. júna 2015

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

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 53/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Liešťany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 54/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce Liešťany za rok 2014 bez výhrad.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 55/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume
14 500,66 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 56/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje prevod finančných prostriedkov z účtu
„Fondu opráv, údržby a obnovy obce“ v plnej výške na účet rezervného fondu.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 57/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie OZ v Liešťanoch č. 3/2010 g) písm. a)
zo dňa 17. augusta 2010, ktoré bolo prijaté v znení: OZ v Liešťanoch schvaľuje: Všeobecné
podmienky čerpania peňažného fondu údržby a obnovy obce Liešťany.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 58/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na druhý polrok roku 2015.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 59/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje doplnenie Zásad hospodárenia s obecným
majetkom o cenník prenájmu nebytových priestorov v ZŠ s MŠ v Liešťanoch využívaných na
záujmovo-umeleckú činnosť žiakov ZŠ za poplatok 1,00€/ hod.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 60/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje z dôvodu jednoznačne pozitívneho dopadu
na vytváranie podmienok pre všestranný rozvoj žiakov školy z obce Liešťany vo
voľnočasových aktivitách –
(hľadanie talentov, reprezentácia školy a obce) nájom
nebytových priestorov – učebňa č. dverí 11 s nájomcom Súkromnou spojenou školou, ul. Ľ.
Ondrejova 28, Prievidza a jej organizačnou zložkou Súkromnou základnou umeleckou
školou, ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza na dobu určitú od 1.9.2015 do posledného dňa
školského vyučovania v školskom roku 2015/2016 30.6.2016 za úhradu vo výške 1,00 €
/hod. za nájom a služby spojené s nájmom.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 61/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch prijíma rozpočtové opatrenie č. 3/2015 a schvaľuje tretiu
zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2015.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 62/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrh Slovenskej pošty a. s.
k premiestneniu prevádzky do priestorov OcÚ v Liešťanoch.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015
===================================================================

Uznesenie č. 63/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje odmeny pre poslancov OZ a členov
komisií pri OZ v Liešťanoch podľa predložených podkladov spracovaných Finančnou
komisiou pri OZ v Liešťanoch vo výške 1869,43 €.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015

Uznesenie č. 64/2015
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 29. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší článok 7 Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií OZ v Liešťanoch. Vypustením článku 7 sa ostatné články posúvajú podľa
poradia.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 29. júna 2015
==================================================================

