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. januára 2018

Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
2/ 1. zmena rozpočtu na rok 2018
3/ Prijaté uznesenia z priebehu rokovania
4/ Prehľad o hlasovaní
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny; neprítomní: Lukáčová Otília, PhDr. Monika Sýkorová,
Mazániková Jozefína, ktoré svoju neúčasť vopred oznámili.
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 15:30 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 1. zmeny rozpočtu na rok 2018
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 Bc. Štefana Cvíčelu a Mgr. Janu Javorčekovú..
K bodu 3) Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Branislava Krpelana a Rudolfa Vojtku. 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) Schválenie 1. zmeny rozpočtu na rok 2018
Starosta obce oznámil prítomných s potrebou prijatia 1. zmeny rozpočtu na rok 2018
z dôvodu, že prijatie krátkodobého bankového úveru plánovala obec v rozpočte na rok 2017.
K skutočnému prijatiu však dochádza až v roku 2018. Taktiež dochádza k zmene
v kapitálových výdavkoch – „Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ“ bolo ukončené a vyplatené
v roku 2017 a stavba „Zberný dvor“ bolo plánované financovanie v roku 2017, ale k úhrade
dochádza až v roku 2018.
Predseda FK oboznámil poslancov o záveroch rokovania FK a navrhovanej úprave rozpočtu
vo veci oceňovania darcov krvi.
Poslanci prijali k návrhom uznesenie.
K bodu 6) Rôzne a diskusia
Starosta obce informoval prítomných o zámere obce uskutočniť rekonštrukciu obecného
úradu a kultúrneho domu s kuchyňou. Žiadosť bola zaslaná ešte pred deviatimi mesiacmi;
Do dnešného dňa o nej nebolo rozhodnuté.
Taktiež informoval prítomných o prácach na „Zbernom dvore“ a fakturácii v predmetnej
veci.
K bodu 9) 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 16:00 hod.

Zapísala: Kotulová Janka

Ľubomír N o s k a
starosta obce

Overovatelia:
Bc. Štefan Cvíčela

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

Mgr. Jana Javorčeková

.....................................
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PREHĽAD PRIJATÝCH UZNESENÍ
rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 19.januára 2018

Uznesenie

č. 1/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 2/2018:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 3/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
p. Branislav Krpelan a p. Rudolf Vojtko.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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Uznesenie

č. 4/2018:

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

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
Uznesenie

č. 5/2018:

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 1. zmenu rozpočtu a prijatie 1. rozpočtového
opatrenia nasledovne:
- bežné príjmy
565 583 EUR
- bežné výdavky obce
249 702 EUR
- bežné príjmy RO
34 580 EUR
- bežné výdavky RO
271 249 EUR
- kapitálové príjmy
826 260 EUR
- kapitálové výdavky obce
953 113 EUR
- príjmové finančné operácie
369 118 EUR
- výdavkové finančné operácie
321 477 EUR
- celkové hospodárenie
0,00 EUR

.

Ľubomír N o s k a
starosta obce
__________________________________________________________________________
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