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 12. decembra 2016

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
2/ Návrh Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na 1. polrok 2017
3/ Návrh VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
4/ VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
5/ Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na rok 2017
6/ VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na rok 2017
7/ Návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Liešťany
8/ VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Liešťany
9/ Návrh rozpočtu Obce Liešťany na roky 2017 – 2019
10/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce
Liešťany na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce Liešťany na rok 2017
11/ Rozpočet na roky 2017 -2019
12/ Prehľad o hlasovaní

Prítomní: podľa prezenčnej listiny; neprítomná: Lukáčová Otília, ktorá je práceneschopná.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 18:15 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. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 2017
6. Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7. Návrh na schválenie VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na rok 2017
8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Liešťany
9. Návrh na schválenie rozpočtu Obce Liešťany na roky 2017 - 2019
10. Rôzne a diskusia
11. Uznesenia
12. 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 ako aj prítomných občanov. Skonštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov je
prítomných 6 poslancov, čím je OZ uznášania schopné.
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 Mgr. Janu Javorčekovú a pani PhDr. Moniku Sýkorovú..
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Štefana Cvíčelu 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) Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 2017
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 predniesol hlavný kontrolór obce Ing.
Krett Jozef. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh bol jednohlasne schválený.
K bodu 6) Návrh na schválenie VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Starosta obce uviedol, že návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bol riadne zverejnený na vývesnej tabuli obce, na webovej stránke obce
a v pripomienkovom konaní nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh.
VZN bolo schválené piatimi poslancami, p. Krpelan hlasoval proti prijatiu VZN. Návrh VZN
a prijaté VZN tvoria prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 7) Návrh na schválenie VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017
Starosta skonštatoval, že návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl bol
zverejnený na vývesnej tabuli obce aj webovej stránke obce a pripomienkovej lehote neboli
podané žiadne pozmeňovacie návrhy. VZN bol jednohlasne schválený. Návrh VZN a VZN
tvoria prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 8) Návrh na schválenie VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov Obce Liešťany
Návrh VZN bol zverejnený na vývesnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce
a v pripomienkovej lehote neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy. VZN bolo jednohlasne
schválený. Návrh VZN a VZN tvoria prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 9 Návrh na schválenie rozpočtu Obce Liešťany na roky 2017 - 2019
Návrh rozpočtu na roky 2017 – 2019 bol zverejnený na vývesnej tabuli obce ako aj na webovej
stránke obce. K návrhu neboli prijaté žiadne pozmeňujúce návrhy. Rozpočet na rok 2017
v členení
Bežné príjmy:
487 019 EUR
Bežné výdavky obce:
245 468 EUR
Bežné výdavky RO:
206 055 EUR
Rozdiel bežného rozpočtu:
35 496 EUR
Kapitálové príjmy :
903 738 EUR
Kapitálové výdavky:
1 035 238 EUR
Rozdiel kapitálového rozpočtu:
-131 500 EUR
Finančné príjmy (zapojenie rezervného fondu)
96 004 EUR
bol jednohlasne schválený na úrovni hlavných kategórií. Návrh rozpočtu a schválený rozpočet
tvoria prílohu tejto Zápisnice.
K návrhu rozpočtu, ešte pred jeho schválením, predniesol svoje stanovisko hlavný kontrolór
obce, ktorý v závere odporučil poslancom OZ navrhovaný rozpočet schváliť. Skonštatoval, že
napriek značným kapitálovým výdavkom obce v poslednom období, bolo hospodárenie obce
v posledných rokoch stále prebytkové, čo svedčí o dobrom kondičnom stave ekonomiky v našej
obci.
Ekonómka obce požiadala poslancov OZ, aby prijali uznesenie, ktorým sa nebudú uplatňovať
programy obce ( v krátkosti im vysvetlila programové hospodárenie i to, že pre našu obec
nebudú programy prínosom). Poslanci jej návrh väčšinou poslancov schválili. P. Mazániková
sa hlasovania zdržala.

K bodu 10/ Rôzne a diskusia
Starosta obce oboznámil prítomných, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia na základe
výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok rozhodol tak, že schválil
žiadosť, ktorú podala obec Liešťany na projekt Zberný dvor v obci Liešťany s výškou
nenávratného finančného príspevku 368 228,00 EUR. S realizáciou stavby sa začne
v nasledujúcom roku.
Taktiež oboznámil, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Kvalita životného prostredia na projekt Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej
školy v Liešťanoch, ktorú podala obec Liešťany je v štádiu posudzovania.
Ďalej starosta obce informoval o ukončení realizácie nových priestorov klubovne pre seniorov,
spoločenské organizácie a mamičky s deťmi a taktiež o ukončení stavebného konania na stavbu
„Prístrešok nádvoria cintorína – Lomnica“. So stavbou prístrešku sa začne ešte v tomto
mesiaci.
K bodu 11/ Prijatie uznesenia
V priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch boli prijaté uznesenia OZ, ktoré
tvoria samostatnú časť tejto Zápisnice.
K bodu 12/ Ukončenie zasadnutia
Starosta obce ukončil rokovanie OZ v Liešťanoch. Poďakoval prítomným za účasť a poprial im
príjemný zvyšok večera. Zasadnutie bolo ukončené o 18:45 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jana Javorčeková

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

PhDr. Monika Sýkorová

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

PREHĽAD PRIJATÝCH UZNESENÍ
rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 12. decembra 2016

Uznesenie

č. 68/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 69/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení : Mgr. Jana Javorčeková a PhDr. Monika Sýkorová a za zapisovateľku pani Janku
Kotulovú.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 70/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu: p. Štefan Cvíčela a p.
Jozefína Mazániková .

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie

č. 71/2016:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 72/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na prvý polrok roku 2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 73/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 74/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie

č. 75/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 76/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 77/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 4/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie

č. 78/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov Obce Liešťany.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 79/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Stanovisko HK obce k návrhu
viacročného rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 80/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s tvorbou rozpočtu bez uplatnenia programov
obce.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie

č. 81/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje rozpočet na rok 2017 na úrovni hlavných
kategórií.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 82/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2018 2019.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

