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 20. júla 2017

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
2/ Rozpočet roku 2017 a jeho zmeny rozpočtu
3/ 6. rozpočtové opatrenie
4/ Prijaté uznesenia z priebehu rokovania
5/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny; neprítomní: Lukáčová Otília, Mazániková Jozefína, PhDr.
Monika Sýkorová.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 16:00 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: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98 na projekt „Zberný dvor v obci Liešťany“
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 a prítomných poslancov. 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 Branislava Krpelana a Rudolfa Vojtku.
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Bc. Štefana Cvíčelu.
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.
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K bodu 5) Prerokovanie dokumentu: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98 na projekt „Zberný dvor v obci Liešťany“
Starosta obce predniesol poslancom potrebu prijať uznesenie vo veci zabezpečenia prípadnej
budúcej pohľadávky voči Ministerstvu životného prostredia ako poskytovateľovi nenávratného
finančného prostriedku na projekt „Zberný dvor v obci Liešťany“ a to najmä z dôvodu
neplnenia merateľných ukazovateľov projektu.
Poslanci prijali k návrhu uznesenia.
K bodu 6/ Rôzne a diskusia
Starosta obce predniesol návrh, ktorý dlhodobo prezentuje vedenie ZŠ s MŠ, o navýšenie
kapitálových výdavkov na stavebné úpravy terás MŠ s nákladmi 11 tis. EUR. Návrh bol
schválený a požiadavka bola dopracovaná do návrhu 6. zmeny rozpočtu.
Ďalej starosta obce informoval prítomných o začatých akciách, ktoré v obci prebiehajú –
výstavba mosta cez potok pri ZŠ, zateplenie MŠ, riešenie havarijného stavu strechy ZŠ,
kamerový systém v obci, ako aj o plánovaných prácach – osvetlenie cintorína v Liešťanoch,
prípravné práce na obecnej kompostárni a plánovaná výstavba „Zberného dvora“.
K bodu 7/ Uznesenia
Z priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu 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 17:00 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Rudolf Vojtko

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

Branislav Krpelan

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

Uznesenie

č. 56/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 57/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 58/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu:
p. Bc. Štefan Cvíčela a p. Mgr. Jana Javorčeková.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 59/2017:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 60/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje:
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC1112016-10/98 zo dňa 10.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1
„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o
poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy
o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre
poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,
IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného
prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská
agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre
projekt s názvom: Zberný dvor v obci Liešťany, kód projektu ITMS2014+: 310011B579.
.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 61/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve
k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči
Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98 zo dňa
10.01.2017.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 62/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 6. rozpočtové opatrenie k 6 zmenu rozpočtu.

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Uznesenie

č. 63/2017:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 6. zmenu rozpočtu obce na rok 2017
v členení:
- bežné príjmy:
544 886 EUR
- bežné výdavky
512 862 EUR
- kapitálové príjmy
1 300 533 EUR
- kapitálové výdavky
1 508 825 EUR
- príjmové finančné operácie
188 268 EUR
- výdavkové finančné operácie
12 000 EUR.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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