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 30. mája 2016

Prílohy: 1/ Prehľad o čerpaní rozpočtu k 31.03.2016
2/ Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2016
3/ Návrh na prijatie rozpočtového hospodárenia č. 2
4/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:30 h.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol 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 s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Zrušenie regionálneho združenia ROKOŠ - CHOTOMA
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenia
8. Ukončenie zasadnutia.

K bodu 1) Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – pán Ľubomír Noska, ktorý
privítal hlavného kontrolóra obce – Ing. Jozefa Kretta, prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva. Oboznámil prítomných s Programom rokovania.
Program bol jednohlasne odsúhlasený.
K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice určil
pani Otíliu Lukáčovú a pána Branislava Krpelana.
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Jozefínu
Mazánikovú.. Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce.
Skonštatoval, že uznesenie č. 16/2015 vo veci vysporiadania pozemkov futbalového areálu
ostáva v platnosti.
K bodu 5) Zrušenie regionálneho združenia ROKOŠ - CHOTOMA
Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom, že v minulosti bolo založené regionálne
združenie ROKOŠ – CHOTOMA, ktoré malo zabezpečiť odkanalizovanie oblasti s tým, že
ČOV bude umiestnená pri obci Skačany. Taktiež bolo plánované, že pri obci Nitrica sa
vybuduje skládka odpadu. Tým, že rozhodnutím ministerstva boli vytvorené aglomerácie na
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vybudovanie splaškových vôd a od vybudovania plánovanej skládky bolo odstúpené, úloha
združenia bola anulovaná. Obce sa podieľali na založení združenia vkladom 5 000 Sk, v tejto
dobe je na účet cca 2 900 EUR. Ostatok finančných prostriedkov bude po zrušení združenia
rozdelený medzi obce, ktoré boli súčasťou združenia.
Poslanci OZ schválili návrh na zrušenie regionálneho združenia Rokoš – Chotoma.
K bodu 6) Rôzne a diskusia
-

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s tým, že Pošta bude presťahovaná do
priestorov OcU k 01.07.2016. Obec, v rámci svojej réžie, zabezpečí rekonštrukciu
elektroinštalácie a dorieši zabezpečenie prístupu od WC; Slovenská pošta na svoje
náklady zabezpečí osadenie bezpečnostných dverí a zabezpečovacieho systému.

-

P. Mazániková sa spýtala, kde bude rokovať Jednota dôchodcov



-

P. starosta odpovedal, že úpravou priestorov Fitntnes chce poskytnúť možnosť
stretávať sa nielen dôchodcom, ale aj rodičom detí, ktorý o priestory prejavili
záujem.

P. Mazániková sa spýtala, čo bude s budovou terajšej Pošty, či sa odpredá záujemcovi
 P. Vojtko uviedol, že obec nemá toľko priestorov, aby si mohla dovoliť ich
odpredávať. V rozpočte obce sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu
budovy.
 P. starosta skonštatoval, že zámer vybudovania splaškovej kanalizácie vyrieši
problém s odpadovou vodou a opravou strechy by obec získala potrebné priestory.

-

P. Krpelan sa zaujímal o vedenie kroniky obce.
 P. starosta vysvetlil, že Pamätnú knihu zatiaľ píše jeho manželka a písanie kroniky
obce nie je doriešené.
 Bolo skonštatované, že sa nanovo oslovia záujemcovia o vedenie kroniky obce.

-

P. starosta predniesol žiadosť p. Šopoňovej o vydanie potvrdenia o dobrovoľnej držbe
obecného pozemku, ktorý už viac rokov užíva, za účelom vydania osvedčenia –
potvrdenie vlastníctva pozemku v jej prospech.
 Poslanci OZ žiadosť zamietli. S odpredajom pozemku menovanej by však súhlasili.

-

Starosta obce oboznámil poslancov s výzvou na projekty zberných dvorov a biologicky
rozložiteľných odpadov. Obec sa do výzvy zapojila a zadala vypracovanie projektovej
dokumentácie. Rozpočet (súčasťou ktorého sú spevnené plochy so železobetónom v hr.
18 cm, vybudovanie vrátnice s váhou do 30t, oplotenie, prípojka NN, osadenie
kontajnerov na odpad, osvetlenie, žumpa, dažďová kanalizácia) vychádza na 330 tis.
EUR, s tým, že podiel obce na spolufinancovaní predstavuje 19 546,28 EUR.
Poslanci prijali k spoluúčasti uznesenie.
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-

P. Cvíčela oboznámil prítomných o rokovaní Finančnej komisie OZ, ktorá odporučila
poslancom OZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2016, schváliť 2. zmenu
rozpočtu obce na rok 2016 a prijať 2. rozpočtové opatrenie.
Prehľad o čerpaní rozpočtu obce k 31.03.2016 a návrh na 2. zmenu rozpočtu, spolu
s návrhom na prijatie rozpočtového opatrenia tvoria prílohu tejto Zápisnice.

-

P. Krpelan predniesol návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce. Svoj
návrh odôvodnil prácou, ktorou OZ poverilo hlavného kontrolóra nad rámec jeho
povinností a plánu činnosti.
Návrh bol schválený.

K bodu 8) Uznesenia
Z rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria samostatnú časť tejto
Zápisnice.
K bodu 9 Ukončenie zasadnutia
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný
zvyšok večera. Zasadnutie bolo ukončené o 19:00 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Otília Lukáčová

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

Branislav Krpelan

.....................................
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Prehľad uznesení,
ktoré boli prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch, dňa 30. mája 2016
Uznesenie č. 27/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 28/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení: pani Otília Lukáčová a pán Branislav Krpelan a za zapisovateľku pani Janka Kotulovú.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 29/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu:
-

Pani Mgr. Javorčekovú Janu a pani Mazániková Jozefína.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 30/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so zrušením regionálneho združenia Rokoš Chotoma.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 31/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie
predloženú ŽoNFP s nasledovnými údajmi:
a) Názov projektu: „Zberný dvor v obci Liešťany“
b) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré predstavujú sumu 19 546,28 EUR
c) Kód výzvy: OPKZP-Po1-SC111-2016-10.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 32/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
predloženie ŽoNFP s nasledovnými údajmi:
a) Názov projektu: „Zberný dvor v obci Liešťany“
b) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov, ktoré predstavujú sumu 19 546,28 EUR
c) Kód výzvy: OPKZP-Po1-SC111-2016-10.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 33/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi obce vo výške
30% mesačného platu s účinnosťou od 01.06.2016 do 31.12.2016.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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Uznesenie č. 34/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 31.03.2016.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 35/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2016 v členení:
-

bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie

PRÍJMY CELKOM
-

bežné výdavky
kapitálové výdavky

VÝDAVKY CELKOM

463 319 EUR
555 630 EUR
129 298 EUR

1 153 247 EUR
445 189 EUR
708 058 EUR

1 153 247 EUR.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
Uznesenie č. 36/2016:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 k 2. zmene rozpočtu
na rok 2016.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
________________________________________________________________________
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