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 29. marca 2017

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
2/ Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách
3/ Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2016
4/ Zmeny rozpočtu k 29.03.2017 a rozpočtové opatrenia
5/ Prijaté uznesenia z priebehu rokovania
5/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny; neprítomní: Lukáčová Otília, Mgr. Javorčeková Jana ospravedlnení.
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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany za rok 2016
6. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zníženie spotreby
energie, obecný úrad a kultúrny dom Liešťany“ a jeho spolufinancovanie obcou
Liešťany vo výške 5%.
7. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2017
8. Riešenie žiadosti
9. Rôzne a diskusia
10. Uznesenia
11. 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 5 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. Štefana Cvíčelu a p. Jozefínu Mazánikovú.
Návrh bol jednohlasne schválený.
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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) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany za rok 2016
Hlavný kontrolór obce predniesol Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Liešťany za rok 2016. Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice. Záverom hlavný kontrolór obce
skonštatoval, že splnil všetky úlohy, ktoré si stanovil v Pláne činnosti na rok 2016 a aj úlohy,
ktoré mu stanovilo OZ v Liešťanoch. Obecné zastupiteľstvo zobralo Správu na vedomie.
Hlavný kontrolór obce predniesol i Správu z ukončených kontrol. Oboznámil prítomných, že
vykonal nasledovné kontroly: Kontrolu plnenia rozpočtu obce zameranú na kontrolu plnenia
príjmov, výdavkov a finančných operácií obce; kontrolu zameranú na dodržiavanie
a uplatňovanie zákona NR SR č.211/2000 Zz..o slobodnom prístupe k informáciám v súvislosti
s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr v obci a kontrolu zameranú na platenie
miestnych daní a poplatkov, stav a výšky pohľadávok, overenie postupu ich vymáhania
a správnosť zúčtovania v účtovníctve obce. Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice.
K bodu 6/ Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zníženie
spotreby energie, obecný úrad a kultúrny dom Liešťany“ a jeho spolufinancovanie obcou
Liešťany vo výške 5%.
Starosta obce oboznámil prítomných s možnosťou podať žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom Liešťany“, ktorú
je potrebné podať do 31.03.2017. Vysvetlil, aké práce sú súčasťou projektu. Rozpočtové
náklady sú vo výške cca 434 tis. EUR so spoluúčasťou obce vo výške 21 700 EUR s DPH.
K predloženiu žiadosti prijali poslanci OZ uznesenia.
K bodu 7/ Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce požiadal ekonómku obce, aby oboznámila poslancov OZ a prítomných
o 4. zmene rozpočtu a prijatí 4. rozpočtového opatrenia k 4. zmene rozpočtu.
Ekonómka v úvode oboznámila poslancov s 2. a 3. rozpočtovým opatrením, ktoré schválil
starosta obce. Tieto zmeny spočívali v úprave rozpočtu o finančné prostriedky, ktoré budú
obci pridelené zo štátneho rozpočtu a presuny medzi jednotlivými položkami upraveného
rozpočtu s tým, že neboli prekročené hlavné kategórie rozpočtu.
Taktiež oboznámila poslancov OZ s potrebou prijať 4. zmenu rozpočtu a 4. rozpočtové
opatrenie, nakoľko zmena zasahuje hlavnú kategóriu najmä v kapitálových výdavkoch.
Prehľad zmien ako i rozpočtové opatrenia tvoria prílohu tejto Zápisnice.
Poslanci prijali k zmenám rozpočtu uznesenia.
K bodu 8/ Riešenie žiadosti
Starosta obce požiadal predsedu Finančnej komisie OZ v Liešťanoch o vyjadrenie k žiadostiam
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017. Pán Cvíčela predniesol odporúčajúce uznesenia FK
k schváleniu príspevkov. Žiadosť KST nebola schvaľovaná, nakoľko bola podaná po termíne
stanovenom vo VZN obce. Poslanci OZ prijali k schváleniu dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
uznesenia.
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Ďalej starosta obce predniesol opakovanú žiadosť p. Nedeljaka k odpredaju nehnuteľnosti –
budovy bývalej pošty, v časti obce Dobročná, č.súp. 495. Poslanci prijali uznesenie k zámeru
predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nakoľko nehnuteľnosť je spojená spoločným
múrom nehnuteľnosti žiadateľa. Cena, podľa znaleckého posudku, ohodnotenia nehnuteľnosti
je vo výške 5 400 EUR a suma za spracovanie znaleckého posudku činila 100 EUR.
V priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch boli prijaté uznesenia OZ, ktoré
tvoria samostatnú časť tejto Zápisnice.
K bodu 9/ Rôzne a diskusia
V rámci diskusie predniesli jednotliví poslanci Plány činnosti komisií na rok 2017.
K predloženým Plánom činnosti jednotlivých komisií prijali poslanci uznesenie. Plány
činnosti jednotlivých komisií tvoria prílohu tejto Zápisnice.
Starosta obce oboznámil prítomných o úspešnosti podaných žiadostí a schválených dotáciách
v prípade projektov: „Vybudovanie zberného dvora v obci Liešťany“, NFP je schválený vo
výške 368 228,94 EUR pri oprávnených nákladoch vo výške 387 609,41 EUR a „Zvýšenie
energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch“ s výškou schváleného príspevku
368 865,57 EUR pri celkových oprávnených nákladoch 388 279,55 EUR.
S prácami uvedených akcií by sa malo začať v letných mesiacoch. Teraz vrcholia prípravné
práce na ich realizáciu.
Pani Mazániková požiadala o vyčlenenie finančného príspevku na výsadbu tují na cintoríne
v Liešťanoch. P. starosta vysvetlil, že pri povolení výrubu drevín nariadi náhradnú výsadbu
práve takouto formou.
Pán Cvíčela predniesol prítomným návrh Finančnej komisie pri OZ v Liešťanoch o zvýšenie
platu starostovi obce o 20% s účinnosťou od 01.04.2017. Návrh odôvodnil tým, že starosta
vyvíja maximálne úsilie v oblasti uplatňovania žiadosti o dotácie z európskych fondov, či
štátneho rozpočtu a o úspešnosti ich schválenia. K návrhu bolo prijaté uznesenie OZ.
Pani Kotulová požiadala poslancov o schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu
obce za rok 2015 v počte 15 kalendárnych dní. Návrh bol schválený, poslanci prijali
uznesenie.
Pani Mazániková požiadala starostu obce, aby si dovolenku priebežne čerpal, aby
nedochádzalo k situáciám, že bude potrebné schvaľovať preplatenie nevyčerpanej dovolenky,
ktorú už nemožno čerpať.
Pán Krpelan požiadal starostu obce, aby pracovníci obce vymenili pletivo na moste pri ihrisku
a aby sa vyčistilo parkovisko pri hlavnej ceste pred obcou Temeš.
Starosta obce skonštatoval, že uvedenú lokalitu, aj priestory od Valaskej Belej, čistia
a udržiavajú zamestnanci obce 2-3 krát do roka, výnimkou nebude ani tento rok.
K bodu 10/ Uznesenia
Z priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zápisnice.
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K bodu 11/ Ukončenie zasadnutia
Starosta obce ukončil rokovanie OZ v Liešťanoch. Poďakoval prítomným za účasť a poprial im
príjemný zvyšok večera. Zasadnutie bolo ukončené o 20:00 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Branislav Krpelan

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

Rudolf Vojtko

.....................................
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PREHĽAD PRIJATÝCH UZNESENÍ
rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 29. marca 2017

Uznesenie

č. 17/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 18/2017:

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. 19/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 20/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 21/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 22/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 23/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie predloženú ŽoNFP s nasledovnými
údajmi:
a) názov projektu: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom Liešťany“
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov, ktorá predstavuje sumu 21 700,00 € s DPH
c) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie

č. 24/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje predloženie ŽoNFP s nasledovnými údajmi:
a) názov projektu: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom Liešťany“
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov, ktorá predstavuje sumu 21 700,00 € s DPH
c) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 25/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie 2. a 3. zmenu rozpočtu obce Liešťany
na rok 2017, ktoré spočívali v navýšení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
a v presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami.
.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________

8

Uznesenie

č. 26/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 4. zmenu rozpočtu obce na rok 2017 a prijíma
4. rozpočtové opatrenie k 4. zmene rozpočtu na rok 2017 v členení:
- bežné príjmy:
544 256 EUR
- bežné výdavky
492 007 EUR
- kapitálové príjmy
1 168 038 EUR
- kapitálové výdavky
1 342 488 EUR
- príjmové finančné operácie
122 501 EUR.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 27/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške
4 500 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 28/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške
450 EUR základnej j organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 29/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zámer predaja prebytočného obecného
majetku:
nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v k. ú. Dobročná, zapísaný na LV č. 1
stavba:
stavba súp. č. 495
druh stavby: iná budova
popis stavby: pošta
pozemok :
parcely registra „C“:
parc. č. 45 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m²
za cenu vyššiu, ako zistenú znaleckým posudkom podľa § 9a odst. 8, písm e) zákona č.
138/1991 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 30/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi
obce za rok 2015 v počte 15 kalendárnych dní.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 31/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plány činnosti komisií na rok 2017 zriadených
pri OZ v Liešťanoch.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 32/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce Liešťany
o 20% s účinnosťou od 01.04.2017 do konca funkčného obdobia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
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