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 24. januára 2017

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
2/ Smernica č. 1/2017 k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie
služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v predloženom znení.
3/ 9. zmena rozpočtu na rok 2016 a 9. rozpočtové opatrenie
4/ 1. zmena rozpočtu na rok 2017 a 1. rozpočtové opatrenie
5/ Prehľad o hlasovaní

Prítomní: podľa prezenčnej listiny; neprítomní: Lukáčová Otília, Mazániková Jozefína,
Cvíčela Štefan - ospravedlnení.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:00 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. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z.
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 ako aj prítomných občanov. Skonštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú
prítomní 4 poslanci, 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
pánov Rudolfa Vojtku a Branislava Krpelana.
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. PhDr. Moniku
Sýkorovú. 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) Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z.
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou podať žiadosť o dotáciu na spracovanie
zmien a doplnkov smerného územného plánu obce. Poslanci túto možnosť uvítali a prijali
k uvedenému tri uznesenia.

K bodu 6/ Rôzne a diskusia
Starosta obce vyzval ekonómku obce, aby oboznámila prítomných o 9. zmene rozpočtu na rok
2016 a predložila návrh k 1. zmene rozpočtu na rok 2017.
K bodu 7/ Prijatie uznesenia
V priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch boli prijaté uznesenia OZ, ktoré
tvoria samostatnú časť tejto Zápisnice.
K bodu 8/ Ukončenie zasadnutia
Starosta obce ukončil rokovanie OZ v Liešťanoch. Poďakoval prítomným za účasť a poprial im
príjemný zvyšok večera. Zasadnutie bolo ukončené o 17:45 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Branislav Krpelan

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

Rudolf Vojtko

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

PREHĽAD PRIJATÝCH UZNESENÍ
rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 24. januára 2017

Uznesenie

č. 1/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 2/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení p. Rudolf Vojtko a p. Branislav Krpelan a za zapisovateľku pani Janka Kotulová.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 3/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu:
Mgr. Jana Javorčeková a PhDr. Monika Sýkorová.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie

č. 4/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 5/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so záväzkom obce, že proces obstarávania
a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany“, v súlade s § 22 zákona
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadateľom v zmysle § 4 ods (2) zákona č. 226/2012 Z.z.
o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 6/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje záväzok obce, ukončiť proces obstarávania
a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany“, v súlade s § 22 zákona
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov
najneskôr do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Liešťany v zmysle § 4 ods (2) zákona č.
226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie

č. 7/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch odporúča starostovi obce podať žiadosť na poskytnutie
dotácie na spracovanie Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany v zmysle zákona
č. 226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
v čo najkratšom termíne, najneskôr do 27.01.2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie

č. 8/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Vnútornú smernicu č. 1/2017 k zadávaniu
zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v predloženom znení.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 9/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie 9. zmenu rozpočtu obce Liešťany na
rok 2016 a prijatie 9. rozpočtového opatrenia, ktoré spočíva v presune rozpočtových
prostriedkov v rámci upraveného rozpočtu, v členení:
- bežné príjmy
536 856 EUR
- bežné výdavky
496 239 EUR
kapitálové príjmy
519 163 EUR
- kapitálové výdavky
680 699 EUR
- príjmové finančné operácie
120 922 EUR
- výdavkové finančné operácie
0 EUR

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

Uznesenie

č. 10/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 1. zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok
2017 a prijatie 1. rozpočtového opatrenia, ktoré spočíva v povolení a viazaní príjmov
a povolení a viazaní výdavkov, v členení:
-

bežné príjmy
bežné výdavky
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
príjmové finančné operácie
výdavkové finančné operácie

513 724 EUR
459 028 EUR
913 738 EUR
1 051 0238 EUR
82 804 EUR
0 EUR

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

