U Z N E S E N I A č. 23/2015 – č. 30/2015
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 8. júla 2015
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o plnení uznesení
Nakladanie s majetkom obce
Výročná správa obce Lietava za rok 2014 a Správa audítora o audite za
rok 2014
5. Aktualizácia, zmeny a zrušenie všeobecne záväzných nariadení obce
6. Rôzne
7. Záver
Uznesenie č. 23/2015
K bodu 1/ Otvorenie
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) konštatuje,
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 7 poslanci, neprítomní 2 poslanci
Ing. Stanislav Košša – ospravedlnený z rodinných dôvodov, poslanec Pavol Sedliak – ospravedlnený
z dôvodu pracovných povinností.
B) schvaľuje

1. Program 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava
2. Bc. Jaromíra Brezániho a Ľubomíru Ondrejkovú za členov návrhovej komisie a
Mgr. Petru Melišíkovú a Romana Gašpierika za overovateľov zápisnice.
C) u r č u j e
Ľudmilu Mojíkovú za zapisovateľku zápisnice.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

7

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak

Uznesenie č. 24/2015
K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva z 3. zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

7

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak

Uznesenie č. 25/2015
K bodu 3/Nakladanie s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) k o n š t a t u j e, že prerokovalo :
a) Žiadosť a návrh zámeru prenájmu majetku obce Lietava na pozemku parc. č. KN-C 1325/22
o výmere 22 m2 v prospech nájomcu Jána Cvičeka, Lietava č. 363, 013 18 Lietava.
b) Návrh zámeru zriadenia vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 1325/14 o výmere
205 m2 na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného
Jána Cvičeka, Lietava č. 363, 013 18 Lietava.
c) Návrh zámeru zriadenia vecného bremena na pozemku parc. č. KN-E 3162 o výmere 9 m2 na
základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného spoločnosti
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
d) Návrh zámeru zriadenia vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 1179/1 o výmere
91 m2, parc. č. KN-C 1179/3 o výmere 732 m2, parc. č. KN-C 1180 o výmere 251 m2, parc. č. KN-C
1248/7 o výmere 217 m2 na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech oprávneného spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina.
e) Návrh Kúpnej zmluvy medzi účastníkmi zmluvy, ktorými sú - predávajúci: Ľubomír Vavro, Lietava č.
275, 013 18 Lietava a kupujúci: Obec Lietava, Lietava 146, 013 18 Lietava.
B) s c h v a ľ u j e
1. dočasnú prebytočnosť majetku obce Lietava na základe ustanovenia Článku 9 ods. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietava, a to
pozemok parc. č. KN-C 1325/22 o výmere 22 m2, druh pozemku TTP, zapísaný na LV č. 782, k. ú.
Lietava.
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1.1 zámer prenájmu prebytočného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe
ustanovenia Článku 9 ods. 1 a ods. 2 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č.
2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietava a podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu, že žiadateľ v súvislosti s výstavbou
a užívaním rodinného domu potrebuje zabezpečiť prístup k nehnuteľnosti k čomu stavebník musí
preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku ,,iné právo“ podľa § 139 ods. 1
Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Prenájom majetku obce
pozemku parc. č. KN-C 1325/22 o výmere 22 m2 , druh pozemku TTP, k. ú. Lietava bude
realizovaný spoplatnenou formou po schválení a uzatvorení nájomnej zmluvy medzi Obcou Lietava
a nájomcom: Ján Cviček, Lietava č. 363, 013 18 Lietava.
2. dočasnú prebytočnosť majetku obce Lietava na základe ustanovenia Článku 9 ods. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietava, a to
pozemok parc. č. KN-C 1325/14 o výmere 205 m2, druh pozemku TTP, zapísaný na LV č. 782, k. ú.
Lietava.
2.1 zámer zriadenia vecného bremena z dôvodov hodných osobitného zreteľa formou zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na prebytočnom majetku na základe ustanovenia Siedmej časti Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce podľa ods. 1 písm. b) a ods. 2
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Lietava a podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z
dôvodu, že žiadateľ v súvislosti s výstavbou a užívaním rodinného domu potrebuje zabezpečiť
prístup k nehnuteľnosti a súčasne uloženie inžinierskych sietí pre rodinný dom, k čomu stavebník
musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku ,,iné právo“ podľa § 139 ods. 1
Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu, bezodplatne a to: Vecné
bremeno spočívajúce v povinnosti Obce Lietava, ako povinného z vecného bremena v
predpokladanom rozsahu vecného bremena podľa priloženej situácie strpieť uloženie inžinierskych
sietí na časti pozemku KN C parc. č. 1325/14 z celkovej výmere 205 m2, druh pozemku TTP, ktorý
je zapísaný na LV 782, vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Lietava,
k. ú. Lietava, pre oprávneného z vecného bremena : Ján Cviček, Lietava 363, 013 18 Lietava
bezodplatne v zmysle Siedmej časti - Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve
obce, ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s
majetkom obce Lietava. Budúci oprávnený z vecného bremena vyzve budúceho povinného z
vecného bremena na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena najneskôr do 3 mesiacov odo dňa,
kedy bude predmetná stavba skolaudovaná. Skutočný rozsah vecného bremena bude zistený po
realizácii stavby po realizačným geometrickým plánom, vyhotoveným budúcim oprávneným z VB na
jeho náklady. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude trvať na dobu neurčitú.
3. dočasnú prebytočnosť majetku obce Lietava na základe ustanovenia Článku 9 ods. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietava, a to
pozemok parc. č. KN-E 3162 o výmere 343 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedenom na LV č.
782, k. ú. Lietava.
3.1 zámer zriadenia vecného bremena z dôvodov hodných osobitného zreteľa formou zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na prebytočnom majetku obce na základe ustanovenia Siedmej
časti - Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce podľa ods. 1 písm. b)
a ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom
obce Lietava a podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov z dôvodu, že žiadateľ v súvislosti s výstavbou inžinierskych sietí potrebuje zabezpečiť
prístup k nehnuteľnosti a súčasne uloženie inžinierskych sietí, k čomu stavebník musí preukázať, že je
vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku ,,iné právo“ podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona,
ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu, bezodplatne a to: Vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti Obce Lietava, ako povinného z vecného bremena v predpokladanom
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rozsahu vecného bremena podľa priloženej situácie strpieť uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku KN-E 3162 o výmere 343 m2, druh pozemku ostatné plochy, vedenom na LV č. 782,
vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Lietava, k. ú. Lietava, pre
oprávneného z vecného bremena : Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina bezodplatne v zmysle Siedmej časti - Umiestňovanie inžinierskych sietí na
pozemkoch vo vlastníctve obce, ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012
Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietava. Budúci oprávnený z vecného bremena vyzve
budúceho povinného z vecného bremena na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena najneskôr
do 3 mesiacov odo dňa, kedy bude predmetná stavba skolaudovaná. Skutočný rozsah vecného
bremena bude zistený po realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom, vyhotoveným
budúcim oprávneným z VB na jeho náklady. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
bude trvať na dobu neurčitú.
4. dočasnú prebytočnosť majetku obce Lietava na základe ustanovenia Článku 9 ods. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Lietava, a to
pozemok parc. č. KN-C 1179/1 o výmere 91 m2, parc. č. KN-C 1179/3 o výmere 732 m2, parc. č.
KN-C 1180 o výmere 251 m2, parc. č. KN-C 1248/7 o výmere 217 m2, vedených na LV č. 782, k. ú.
Lietava.
4.1 zámer zriadenia vecného bremena z dôvodov hodných osobitného zreteľa formou zmluvy o zriadení
vecného bremena na prebytočnom majetku obce na základe ustanovenia Siedmej časti Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce podľa ods. 1 písm. b) a ods. 2
Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Lietava a podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z
dôvodu, že žiadateľ v súvislosti s výstavbou inžinierskych sietí potrebuje zabezpečiť prístup k
nehnuteľnosti a súčasne uloženie inžinierskych sietí, k čomu stavebník musí preukázať, že je
vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku ,,iné právo“ podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona,
ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu, bezodplatne a to: Vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti Obce Lietava, ako povinného z vecného bremena v predpokladanom
rozsahu vecného bremena podľa priloženej situácie strpieť uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku parc. č. KN-C 1179/1 o výmere 91 m2, parc. č. KN-C 1179/3 o výmere 732 m2, parc. č.
KN-C 1180 o výmere 251 m2, parc. č. KN-C 1248/7 o výmere 217 m2, vedených na LV č. 782,
Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom pre obec Lietava, k. ú. Lietava, pre oprávneného z
vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina,
bezodplatne v zmysle Siedmej časti - Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve
obce, ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 2/2012 Zásady hospodárenia s
majetkom obce Lietava. Budúci oprávnený z vecného bremena vyzve budúceho povinného z
vecného bremena na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena najneskôr do 3 mesiacov odo dňa,
kedy bude predmetná stavba skolaudovaná. Skutočný rozsah vecného bremena bude zistený po
realizácii stavby porealizačným geometrickým plánom, vyhotoveným budúcim oprávneným z VB na
jeho náklady. Zmluva o zriadení vecného bremena bude trvať na dobu neurčitú.
5. nadobudnutie nehnuteľného majetku obce formou odkúpenia nehnuteľnosti parc. č. KN-C 1248/8
ostatné plochy, o výmere 924 m2 a parc. č. KN-C 1248/34 – TTP, o výmere 117 m 2vo vlastníctve:
Ľubomír Vavro, Lietava 275, 013 18 Lietava v 1/1, vedenej na LV č. 170, k. ú. Lietava, v zmysle
Článku 5 ods. 1, písm. a) na základe kúpnej zmluvy za celkovú kúpnu cenu stanovenú dohodou
zmluvných strán vo výške 1,00 EUR /slovom „jedno euro“/.
5.1 Kúpnu zmluvu za účelom nadobudnutia nehnuteľného majetku obce formou odkúpenia
nehnuteľnosti parc. č. KN-C 1248/8 ostatné plochy, o výmere 924 m2 a nehnuteľnosti parc. č.
KN-C 1248/34 – TTP, o výmere 117 m 2, vo vlastníctve: Ľubomír Vavro, Lietava 275, 013 18
Lietava v 1/1, vedenej na LV č. 170, k. ú. Lietava za celkovú kúpnu cenu 1,00 EUR /slovom „jedno
euro“/, medzi účastníkmi zmluvy, ktorými sú - predávajúci: Ľubomír Vavro, Lietava č. 275, 013 18
Lietava a kupujúci: Obec Lietava, Lietava 146, 013 18 Lietava.
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C) o d p o r ú č a starostovi obce
1. Zabezpečiť zverejnenie schváleného zámeru prenájmu nehnuteľnosti v majetku obce Lietava a zámerov
na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Lietava na minimálnu lehotu 15 dní za
účelom pripomienkového konania.
2. Zabezpečiť:
a) predloženie vyhodnotenia pripomienkového konania na rokovanie obecného zastupiteľstva k zámeru
prenájmu nehnuteľnosti v majetku obce Lietava a k zámerom na zriadenie vecného bremena na
nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce Lietava,
b) predloženie návrhu nájomnej zmluvy a návrhov zmlúv o zriadení vecného bremena na rokovanie
obecného zastupiteľstva za účelom schválenia obecným zastupiteľstvom.
Zodpovedá: obecný úrad
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

7

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Termín: najbližšie rokovanie OZ
a po kolaudácii stavieb
Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak

Uznesenie č. 26/2015
K bodu/4. – Výročná správa obce Lietava za rok 2014 a Správa audítora o audite za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) k o n š t a t u j e
že prerokovalo Konsolidovanú výročnú správu obce Lietava za rok 2014 a Správu audítora o audite
za rok 2014.
C) b e r i e n a v e d o m i e
Konsolidovanú výročnú správu obce Lietava za rok 2014 a Správa audítora o audite za rok 2014.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

7

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak
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Uznesenie č. 27/2015
K bodu 5/ – Aktualizácia, zmeny a zrušenie všeobecne záväzných nariadení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) p r e r o k o v a l o
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina, Č. p.: Pd 125/15/5511-6, zo dňa
17. 6. 2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lietava č. 3/2011 ktorým sa určujú
podmienky chovu a držania zvierat na území obce Lietava, v zmysle § 22 ods. 1 písm. a), bod 2 a § 25
Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
B) r o z h o d l o
v zmysle § 25 ods. 2 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, že protestu prokurátora vo veci
zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 3/2011, ktorým sa určujú podmienky
chovu a držania zvierat na území obce Lietava vyhovuje.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

7

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak

Uznesenie č. 28/2015
K bodu 5/ – Aktualizácia, zmeny a zrušenie všeobecne záväzných nariadení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) p r e r o k o v a l o
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina, Č. p.: Pd 123/15/5511-6, zo dňa
23. 6. 2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lietava č. 5/2009 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Lietava a jej časti Lietavská Závadka, v zmysle § 22 ods. 1
písm. a), bod 2 a § 25 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
B) r o z h o d l o
v zmysle § 25 ods. 2 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, že protestu prokurátora vo veci
zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 5/2009 o niektorých podmienkach držania
psov na území obce Lietava a jej časti Lietavská Závadka vyhovuje.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

7

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak
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Uznesenie č. 29/2015
K bodu 5/ – Aktualizácia, zmeny a zrušenie všeobecne záväzných nariadení obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) p r e r o k o v a l o
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina, Č. p.: Pd 124/15/5511-5, zo dňa
23. 6. 2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Lietava č. 6/2013 Požiarny poriadok,
v zmysle § 22 ods. 1 písm. a), bod 2 a § 25 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
B) r o z h o d l o
v zmysle § 25 ods. 2 Zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, že protestu prokurátora vo veci
zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 6/2013 Požiarny poriadok vyhovuje.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
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Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak

Uznesenie č. 30/2015
K bodu 7. - Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) konštatuje, že prerokovalo
a) návrh na investičné akcie v časti Lietavská Závadka,
b) návrh na spôsob zabezpečenia kultúrnych a spoločenských podujatí - Smernicu o verejných
kultúrnych podujatiach, Organizačno-technické zabezpečenie Lietavských letných slávností
2015,
c) návrh na odmenu Hlavného kontrolóra obce Lietava,
d) informáciu o organizácii podujatí v obci Lietava v mesiacoch júl a august 2015,
e) informáciu o spolufinacovaní projektov,
f) informáciu o prevádzke spločnosti CooP Jednota, s. d., v časti Lietava Majer,
g) informáciu o financovaní organizácií a občianskych združení z rozpočtu obce,
h) návrh Dohody o spolupráci obcí v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
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B) b e r i e n a
a)
b)
c)
d)
e)

vedomie

návrh na investičné akcie v časti Lietavská Závadka,
informáciu o organizácii podujatí v obci Lietava v mesiacoch júl a august 2015,
informáciu o spolufinacovaní projektov,
informáciu o prevádzke spoločnosti CooP Jednota, s. d., v časti Lietava Majer,
informáciu o financovaní organizácií a občianskych združení z rozpočtu obce.

C) s c h v a ľ u j e
a) Smernicu o verejných kultúrnych podujatiach,
b) Organizačno-technické zabezpečenie Lietavských letných slávností 2015,
c) Odmenu hlavnému kontrolórovi obce Lietava.
D) n e s c h v a ľ u j e
Dohodu o spolupráci obcí v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe
v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
E) o d p o r ú č a starostovi obce
Pripraviť na základe „Návrhu na investičné akcie v časti Lietavská Závadka“ vyčlenenie
potrebného objemu finančných prostriedkov a zmenu rozpočtu obce v závislosti na realizovaných
investičných akciách a dostupných finančných zdrojoch v rozpočte obce.
F) u k l a d á
Vykonať kontrolu zúčtovania dotácií poskytnutých právnickým osobám z rozpočtu obce za
obdobie od. 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.
Zodpovedá: hlavný kontrolór obce
Súčinnosť: obecný úrad
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
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Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

2
7
0
0
0

Termín: do najbližšieho rokovania OZ

Bc. Jaromír Brezáni, Mgr. Petra Melišíková, Roman Gašpierik, Ľubomíra
Ondrejková, František Koša, Mgr. Vladimír Peťo, Ján Zrebný
Ing. Stanislav Košša, Pavol Sedliak

Vypracovala návrhová komisia :
Bc. Jaromír Brezáni

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

Ľubomíra Ondrejková ...........................................................

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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