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 19. júna 2017

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
2/ Záverečný účet za rok 2016
3/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Liešťany
za rok 2016
4/ 5. zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenie k 5. zmene rozpočtu
5/ Plán činností hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
6/ Prijaté uznesenia z priebehu rokovania
7/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny; neprítomní: Lukáčová Otília, ospravedlnená.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 19:00 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. Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce za rok 2016
6. Zmena rozpočtu 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. Návrh Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na 2. polrok 2017
9. Schválenie zámeru previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Žiadosti
11. Rôzne a diskusia
12. Uznesenia
13. 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 a prítomných poslancov. Skonštatoval,
že z celkového počtu 7 poslancov sú 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
pánov Mgr. Janu Javorčekovú a Bc. Štefana Cvíčelu.
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie

2

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Jozefínu Mazánikovú a p. Branislava Krpelana..
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) Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce za rok 2016
Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce
Liešťany od 31.05.2017. V pripomienkovom konaní neboli podané žiadne pripomienky, ani
doplňujúce návrhy.
Preto starosta požiadala hlavného kontrolóra obce o predloženie odborného stanoviska
k hospodáreniu obce za rok 2016. HK záverom odporučil poslancom OZ o schválenie
hospodárenia obce za rok 2016 bez výhrad.
Odborné stanovisko tvorí prílohu tejto Zápisnice.
Poslanci prijali z hospodáreniu obce za rok 2016 uznesenie.
K bodu 6/ Zmena rozpočtu na projekt: „Zníženie spotreby energie, obecný úrad a
kultúrny dom Liešťany“ a jeho spolufinancovanie obcou Liešťany vo výške 5%.
Starosta obce oboznámil prítomných so zmenou rozpočtu projektu „Zníženie spotreby energie
obecný úrad a kultúrny dom Liešťany“ z dôvodu zvýšenie rozpočtu o rezervu na
nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami, ktoré nepresiahnu 2,5 % celkových
oprávnených výdavkov na stavebné práce. Rozpočet na uvedený projekt po úprave je vo
výške 488 236,97 EUR so spoluúčasťou obce vo výške 5%, čo činí 24 411,85 EUR.
K predloženej zmene prijali poslanci OZ uznesenie.
K bodu 7/ Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce požiadal ekonómku obce, aby oboznámila poslancov OZ a prítomných
o 5. zmene rozpočtu a prijatí 5. rozpočtového opatrenia k 5. zmene rozpočtu.
Ekonómka v úvode oboznámila poslancov o potrebe schváliť 5. zmenu rozpočtu
a prijať 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 uznesenie.
K bodu 8/ Návrh Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na 2. polrok 2017
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na 2. polrok 2017 bol zverejnený na
vývesnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra
obce k predneseniu Plánu svojej činnosti na 2. polrok 2017.
Poslanci OZ predložený plán činnosti schválili uznesením.
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K bodu 9/ Schválenie zámeru previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa

Poslanci OZ v Liešťanoch sa žiadosťou o odpredaj nehnuteľnosti bývalej Pošty s pozemkom
parc. číslo 45 v k.ú. Dobročná už zaoberali na svojom rokovaní v marci 2017.
Na tomto rokovaní schválili zámer odpredaja nehnuteľnosti v prospech žiadateľa.
K bodu 10/ Žiadosti

Starosta obce predniesol návrh na uznesenie OZ k podaniu žiadosti o kúpu nehnuteľností
v k.ú. Liešťany, ktorých správcom je Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Poslanci jeho návrh schválili.

K bodu 11/ Rôzne a diskusia

P. Bc. Štefan Cvíčela oboznámil prítomných o rokovaní FK pri OZ Liešťany a vyhotovení
návrhu na vyplatenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ Liešťany.
Návrh tvorí prílohu tejto Zápisnice.
K návrhu prijali poslanci OZ uznesenie.
p. Mazániková Jozefína – požiadala starostu obce, aby do konca júla 2017 predniesol návrh
na menovanie kronikára obce.
p. Krpelan Branislav – požiadal starostu obce, aby na webovej stránke obce boli zverejňované
aj rozhlasové relácie.
Navrhol prijať uznesenie o vyplácaní odmeny vo výške 30% mesačného platu hlavnému
kontrolórovi obce za kvalitné plnenie zverených úloh. O poslaneckom návrhu poslanci
hlasovali. Nakoľko za prijatie uznesenia hlasovali traja poslanci, uznesenie prijaté nebolo.

K bodu 12/ Uznesenia
Z priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zápisnice.

K bodu 13/ 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.
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Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jana Javorčeková

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

Bc. Štefan Cvíčela

.....................................
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PREHĽAD PRIJATÝCH UZNESENÍ
rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 20. júna 2017

Uznesenie

č. 40/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 41/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení p. Mgr. Jana Javorčeková a a p. Bc. Štefan Cvíčela a za zapisovateľku pani Janka
Kotulová.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 42/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu:
p. Jozefína Mazániková a p. Branislav Krpelan.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 43/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 44/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko
kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Liešťany za rok 2016.

hlavného

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 45/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s ch v a ľ u j e hospodárenie obce Liešťany za rok 2017
bez výhrad.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 46/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s ch v a ľ u j e použitie prebytku hospodárenia obce
Liešťany za rok 2016 v sume 47 624,60 EUR na tvorbu rezervného fondu.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie

č. 47/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch r u š í uznesenie OZ v Liešťanoch č. 39/2017 zo dňa
27. apríla 2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 48/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie predloženie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok Sprostredkovateľskému orgánu v rámci výzvy OPKZ-PO4-SC431-201719 pre projekt s názvom: „ Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom,
Liešťany“. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
v sume 24 411,85 EUR z celkových oprávnených výdavkov v sume 488 236,97 EUR.
.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 49/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
1.) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Sprostredkovateľskému orgánu
v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom: „ Zníženie
spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“.
2.) Výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 488 236,97 EUR a 5%
spolufinacovanie zo strany obce vo výške 24 411,85 EUR.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 50/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 5. zmenu rozpočtu obce na rok 2017 a prijíma
5. rozpočtové opatrenie k 5. zmene rozpočtu na rok 2017 v členení:
- bežné príjmy:
543 472 EUR
- bežné výdavky
492 007 EUR
- kapitálové príjmy
1 135 738 EUR
- kapitálové výdavky
1 308 488 EUR
- príjmové finančné operácie
120 501 EUR.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 51/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce na druhý polrok roku 2017.
Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 52/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zámer odpredať majetok vo vlastníctve obce
Liešťany:
nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v k. ú. Dobročná, zapísaný na LV č. 1
stavba:
stavba súpisné číslo 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 nie nižšiu, ako zistenú znaleckým posudkom podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
p. Michal Nedeljak požiadal Obec Liešťany o odkúpenie budovy súpisné číslo 495 a pozemku
KN-C par. číslo 45, katastrálne územie Dobročná na ktorom je uvedená stavba postavená.
Nehnuteľný majetok – budovu v súčasnosti obec nevyužíva. Obecné zastupiteľstvo schválilo
zámer, že obecnú nehnuteľnosť je možné predať ako prípad hodný osobitného zreteľa na
základe § 9a odst.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad
hospodárenia s obecným majetkom, pretože budova susedí s budovou rodinného domu
žiadateľa súpisné číslo 395. Hraničná stena na južnej časti budovy súpisné číslo 495 je
spoločnou stenou s rodinným domom č. 395 a svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľa, čo je dôvodom odpredať uvedenú nehnuteľnosť ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 5 400,00 EUR. V súlade so
Zásadami hospodárenia s obecným majetkom, článok VIIa, odst. 4 náklady na vyhotovenie
znaleckého posudku, v tomto prípade vo výške 100,00 EUR znáša kupujúci.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 53/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje podanie žiadosti obcou Liešťany o kúpu
pozemkov :
KN-C par. č. 201/6 ( 85 m2 ),
KN-C par. č. 201/4 ( 48 m2 ),
KN-C par. č. 201/7 ( 76 m2),
KN-C par. č. 953/7 ( 113 m2 )
KN-C par. č. 953/12 ( 84 m2 ),
KN-C par. č. 953/14 ( 160 m2 ),
KN-C par. č. 953/13 ( 77 m2 ),
KN-C par. č. 953/11 ( 97 m2 ),
KN-C par. č. 953/8 ( 329 m2 ),
KN-C par. č. 953/6 ( 122 m2 ),
v k.ú. Liešťany, zapísané na LV č. 1891, ktoré boli vytvorené na základe vypracovaného GP
č. 64/2014 spoločnosťou Geoslužba s.r.o., Prievidza a sú
v správe Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 54/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu audítora za rok 2016.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 55/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom
komisií OZ v Liešťanoch vo výške 1 414,20 €

Ľubomír N o s k a
starosta obce
___________________________________________________________________________
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