Obecné zastupiteľstvo v L i e š ť a n o c h

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 28. júna 2019

PRÍLOHY:
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Pozvánka
Prezenčná listina
Prehľad o priebehu hlasovania
Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2018
Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2018
Podklady na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,
konaného dňa 28. júna 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomná Mgr. Ivana Ivanišová – ospravedlnená.
Začiatok o 16,45 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal 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. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s Programom
rokovania. Program bol jednohlasne prijatý.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Prerokovanie Dokumentu „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2018“
Žiadosti
Rôzne a diskusia
Uznesenia
Ukončenie zasadnutia

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Rudolfa Vojtku.
Za zapisovateľku starosta určil p. Beátu Holenkovú.
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Branislava Krpelana a p. Miroslava Baláža.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu
tejto zápisnice. OZ berie na vedomie.
K bodu 5 - Prerokovanie Dokumentu „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2018“
Starosta informoval prítomných, že záverečný účet bol zverejnený v zákonom stanovenej
lehote na úradnej tabuli obce na webovom sídle obce ako aj na centrálnej úradne elektronickej

tabuli. Záverečný účet spracovala Ing. Hyblová. Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra
o stanovisko.
Ing. Krett - hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Liešťany za rok 2018. Konštatoval, že rozpočet obce bol vypracovaný ako viacročný rozpočet.
Rozpočet obce na rok 2018 na úrovni hlavných kategórii bol OZ schválený dňa 14.12.2017
uznesením č. 93/2017 a rozpočet na nasledujúce dva roky bol zobratý OZ na vedomie. Celkový
rozpočet obce Liešťany bol plánovaný ako vyrovnaný, keď celkové príjmy boli rozpočtované
vo výške 1 769 634,- € a celkové výdavky boli rozpočtované taktiež vo výške 1 769 634,- €.
Celkové príjmy sa naplnili na 75,55 %, čo predstavuje finančnú čiastku 1 336 957,85 €
a celkové výdavky sa naplnili na 69,75 %, čo predstavuje finančnú čiastku 1 234 346,59 €.
Skutočné celkové príjmy rozpočtu obce Liešťany tak boli o +102 611,26 € vyššie, ako boli
skutočné výdavky rozpočtu obce.
Skutočné plnenie rozpočtu obce spolu so ZŠ bol o v roku 2018 nasledovné:
bežné príjmy obce spolu so ZŠ boli vo výške 600 024,87 €, bežné výdavky obce spolu so ZŠ
bolo vo výške 487 622,58 €. Príjmy kapitálového rozpočtu boli 353 884,71 € a kapitálové
výdavky boli vo výške 433 247,01 €. Príjmové FO boli spolu vo výške 383 048,27 €
a výdavkové FO boli vo výške 313 477,00 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Liešťany za rok 2018 predstavuje čiastku
27 018,39 €, ktorú hlavný kontrolór odporúča previesť do rezervného fondu. Z hľadiska
usporiadania finančného okruhu obce k 31.12.2018 je potrebné uviesť, že obec previedla v roku
2018 na účet RF sumu 16 000,00 €, ako vysporiadanie pôžičky z roku 2017 a zároveň zmenou
legislatívy sa rozpočet školy v oblasti potravinových príjmov a výdavkov stal k 1.1.2018
rozpočtovými položkami, čím sa k finančnému okruhu ešte musí pripočítať aj zostatok účtu ŠJ
v ZŠ, ktorý nebol prevedený k 31.12.2018 na účet obce vo výške 4 011,00 €. Na základe vyššie
uvedeného odporúča OZ, aby schválilo celoročné hospodárenie obce Liešťany za rok 2018
s výhradami. OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu obce.
Starosta obce k výhrade hlavného kontrolóra pripomenul, že finančný okruh obce, ktorý vo
výpočte hlavného kontrolóra vykazuje rozdiel je z dôvodu neskorého prevodu finančných
prostriedkov z bežného účtu do rezervného fondu (pôžička z roku 2017 z rezervného fondu na
bežný účet obce), ktorý bol vykonaný až po 31.12.2017 vo výške 16 000 € aj napriek tomu, že
na bežnom účte k 31.12.2017 boli finančné prostriedky vo výške 39 000 € a z dôvodu, že ZŠ
s MŠ k 31.12.2018 nepreviedla spomínaný zostatok rozpočtovaných prostriedkov vo výške
4011,00 € z účtu školskej jedálne v ZŠ na bežný účet obce. Tieto dve položky spôsobili rozdiel
vo výpočte finančného okruhu obce za rok 2018.
OZ schvaľuje:
a) čerpanie rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2018
b) záverečný účet za rok 2018 s výrokom: Celoročné hospodárenie obce za rok 2018
s výhradou nakoľko nesedí finančný okruh obce.
c) tvorbu rezervného fondu vo výške 27 018,39 € z výsledku hospodárenia obce
d) vrátenie prebytku finančných operácií späť na mimorozpočtové účty obce - do
rezervného fondu.
Prijaté jednohlasne.
K bodu 6 – Žiadosti
Starosta obce informoval prítomných o prejednaných žiadostiach z predošlých zasadnutí
OZ.

K bodu 7 – Rôzne a diskusia
Starosta obce predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za I.
polrok 2019. OZ schvaľuje jednohlasne vyplatenie odmien vo výške 1 861,60 €.
Ďalej predložil zoznam poslaneckých obvodov a to nasledovne:
Obvod č. 1
Mgr. Ivana Ivanišová
Obvod č. 2
Miroslav Baláž
Obvod č. 3
Mgr. Jana Javorčeková
Obvod č. 4
Branislav Krpelan
Obvod č. 5
PhDr. Dušan Lukáč
Obvod č. 6
Rudolf Vojtko
Obvod č. 7
Ing. Lenka Zaťková
Prijaté jednohlasne. Zoznam tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 8 - Uznesenia
Prijaté uznesenia ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu 9 – Ukončenie
P. starosta sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:00 hod.
Zapísala: Beáta Holenková

Ľubomír Noska
starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Jana Javorčeková

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

Rudolf Vojtko

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

Uznesenie č. 40/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje,

program zasadnutia.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. júna 2019

Uznesenie č. 41/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice
boli určení Mgr. Jana Javorčeková a p. Rudolf Vojtko
a za zapisovateľku pani Beáta Holenková.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. júna 2019

Uznesenie č. 42/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
pán poslanec Branislav Krpelan a pán poslanec Miroslav Baláž.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. júna 2019

Uznesenie č. 43/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2018, ktorého súčasťou je aj správu
o čerpaní rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2018.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 28. júna 2019

Uznesenie č.44/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
a) čerpanie rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2018
b) záverečný účet za rok 2018 s výrokom: Celoročné hospodárenie za rok 2018
s výhradou, nakoľko nesedí finančný okruh obce. Striktne odporúča dodržiavanie
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení pri používaní rozpočtových prostriedkov obce.
c) tvorbu rezervného fondu vo výške 27 018,39 €
d) vrátenie prebytku finančných operácii späť na mimorozpočtové účty obce - do
rezervného fondu vo výške 49 474,46 €
Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. júna 2019

Uznesenie č. 45/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom
komisií OZ v Liešťanoch vo výške 1 861,60 €
Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. júna 2019

Uznesenie č. 46/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 28. júna 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poslanecké obvody podľa priloženej mapy
a zoznamu rodinných domov:
1. Obvod č. 1
2. Obvod č. 2
3. Obvod č. 3
4. Obvod č. 4
5. Obvod č. 5
6. Obvod č. 6
7. Obvod č. 7

- Mgr. Ivana Ivanišová
- Miroslav Baláž
- Mgr. Jana Javorčeková
- Branislav Krpelan
- PhDr. Dušan Lukáč
- Rudolf Vojtko
- Ing. Lenka Zaťková

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 28. júna 2019

