UZNESENIA č. 62/2014 – č. 71/2014
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 31. 03. 2014
Uznesenie č. 62/2014
k bodu 1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
obecné zastupiteľstvo
A) konštatuje
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 6 poslanci, neprítomní 3 poslanci /p. Ľubomír
Chobot, p. Jaroslav Brezáni a p. Pavol Hubočan – ospravedlnení /. Počas rokovania k bodu 4. sa
dostavil p. Jaroslav Brezáni – prítomní 7 poslanci. Počas rokovania k bodu 7. sa ospravedlnila
z neúčasti na tomto bode rokovania p. Helena Zjavková – prítomní 6 poslanci.
B) schvaľuje
I. Program 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava nasledovne:
1. Otvorenie /schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
2. Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Lietave
3. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu obce k 31. 12. 2013 a Správa hlavného kontrolóra obce
Lietava
4. Informácia o činnosti obecného úradu, príprave projektov, realizácii prác a investičných akcií
v obci
5. Návrh na zmenu rozpočtu obce Lietava na rok 2014
6. Nakladanie s majetkom obce - prenájom nehnuteľností v majetku obce, nehnuteľností
právnických a fyzických osôb v prospech obce, informácia o nájomných zmluvách.
7. Interpelácie
8. Všeobecná rozprava
9. Záver
II. Návrhovú komisiu v zložení: Bc. Jaromír Brezáni, Metod Gašpierik
III. Overovateľov zápisnice: Augustín Brezáni, Anton Belan
C)

poveruje
za zapisovateľku zápisnice z rokovania p. Ľudmilu Mojíkovú

Hlasovanie poslancov: Za 6

Zdržal sa 0

Proti

0

Uznesenie č. 63/2014
K bodu 2/ Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Lietave
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 64/2014
k bodu 3/ Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2013 a Správa hlavného kontrolóra obce Lietava
obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2013
b) berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce za IV. štvrťrok 2013
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 65/2014
k bodu 4/ Informácia o činnosti obecného úradu príprave projektov, realizácii prác a investičných akcií
v obci
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie Informáciu o činnosti obecného úradu, príprave projektov, realizácii prác a
investičných akcií v obci.
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 66/2014
k bodu 5/ - Návrh na zmenu rozpočtu obce Lietava na rok 2014
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov úpravu rozpočtu obce Lietava na rok 2014
Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 v znení schváleného návrhu so stanoviskom hlavného
kontrolóra obce.
b) úpravu bežných príjmov Rozpočtu obce na rok 2014 o výšku + 12447,00 EUR, ktorá pozostáva z
úpravy 5 príjmových položiek,
c) úpravu bežných výdavkov a kapitálových výdavkov Rozpočtu obce na rok 2014 - bežné výdavky
sa zvyšujú o výšku + 1968,00 EUR a kapitálové výdavky sa zvyšujú o výšku + 1400,00 EUR.
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 67/2014
K bodu 6/ Nakladanie s majetkom obce - prenájom nehnuteľností v majetku obce, nehnuteľností
právnických a fyzických osôb v prospech obce, informácia o nájomných zmluvách.
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce za
účelom jeho užívania, ako pozemkov pre poľovné účely, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
prenajímateľovi PZ Drienovica odplatnou formou za nájomné vo výške 1,00 EUR za 1 hektár a
kalendárny rok.
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b) prenájom nehnuteľností pre obec Lietava parc. č. 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1401/6, 1403/1
ktoré sú vedené v katastri nehnuteľností, ako časti parc. č. KN-E 1707 v k. ú. Lietava zapísanej na
LV č. 1440 v správe Pozemkového spoločenstva urbárskeho Lietava, za účelom výstavby,
užívania a správy miestnej cestnej komunikácie a inžinierskych sietí potrebných pre obslužnosť
územia, ako verejne prístupných služieb. Výška prenájmu 1,00 EURO/za rok.
c) prenájom nehnuteľností pre obec Lietava parc. č. KN-C 95/3 v k. ú. Lietava zapísanej na LV č.
1470 v správe Pozemkového spoločenstva urbárskeho Lietava, za účelom revitalizácie
zastavaného územia obce a výsadby sídelnej zelene. Výška prenájmu 1,00 EURO/za rok.
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 68/2014
K bodu 7/ Interpelácie
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
interpeláciu hlavného kontrolóra na podnet občanov obce vo veci určenia obvodov v katastri obce pre
jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva
a poveruje
obecný úrad v termíne do 30. 4. 2014 realizovať zverejnenie schváleného rozdelenia poslancov obecného
zastupiteľstva podľa pridelených obvodov v katastri obce na WEB stránke obce Lietava.
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 69/2014
k bodu 8/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje, že prerokovalo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

informáciu o zabezpečení služieb v obci Lietava spoločnosťou CooP Jednota s.d. Žilina,
žiadosť p. Ľuboša Tomaščíka o podporu pri projekte tvorby hudobného CD,
žiadosť OZ ŠK Lietava o podporu pri zabezpečovaní činnosti športového klubu,
stanovisko PSL Lietava vo veci refundácie nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie
a inžinieringu pri dodatočnom povolení stavby cestnej komunikácie v lokalite Holý Vŕšok,
návrh na čerpanie úveru na riešenie havarijných stavov striech na objekte Materskej školy Lietava
a objekte Obecného úradu v Lietave,
informáciu o stave riešenia stavebných vecí v súčinnosti so Spoločným stavebným úradom Žilina,
informáciu o stave spracovania nového ÚPD-O Lietava a problematiku územných konaní
v lokalitách s chránenými druhmi pôd, kde nie je schválený územný plán obce,
návrh na určenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Lietava,
Plán odbornej prípravy a Plán činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Lietava na rok 2014,
žiadosť Folklórnej speváckej skupiny Závadské ženy na zabezpečenie dopravných služieb na
kultúrno-spoločenské podujatie konané v meste Trenčianske Teplice v mesiaci máj 2014,
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podnet na zmenu a doplnenie Internej smernice č. 1/2013 pre používanie služobných motorových
vozidiel obce Lietava a súkromných motorových vozidiel na služobné účely zamestnancami
obecného úradu v Lietave,
l) návrh na zabezpečenie rozvozu stravy do domácností pre starších spoluobčanov zo školskej
jedálne pri ZŠ Lietava,
m) podnet na preverenie skládky dreva v časti Lietavská Závadka na pozemku pri novostavbe
kostola.
k)

2. schvaľuje:
návrh na určenie veliteľa DHZ Lietava p. Mareka Komzalu v predloženom znení.
3. berie na vedomie:
Plán odbornej prípravy a Plán činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Lietava na rok 2014.
4. ukladá:
a) zverejniť dňa 31. 3. 2014 Zámer spôsobu prenájmu majetku obce pre Poľovnícke združenie
Drienovica,
b) uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľného majetku v správe Pozemkového spoločenstva
urbárskeho Lietava, za účelom výstavby, užívania a správy miestnej cestnej komunikácie a
inžinierskych sietí potrebných pre obslužnosť územia, ako verejne prístupných služieb.
c) uzatvoriť zmluvu o prenájme nehnuteľného majetku v správe Pozemkového spoločenstva
urbárskeho Lietava, za účelom revitalizácie zastavaného územia obce a výsadby sídelnej zelene.
d) preveriť legálnosť skládky dreva v časti Lietavská Závadka na pozemku pri novostavbe kostola.
Zodpovedá: obecný úrad

Termín: v texte a do 30. 4. 2014

5. poveruje:
a) starostu obce na jednanie s finančnými inštitúciami vo veci preverenia možností čerpania úveru na
riešenie havarijných stavov striech na objekte Materskej školy Lietava a objekte Obecného úradu
v Lietave.
Zodpovedá: v texte

Termín: do 31. 5. 2014

b) starostu obce na jednanie so spoločnosťou CooP Jednota, s. d. vo veci zabezpečenia služieb v obci
Lietava.
Zodpovedá: v texte
Hlasovanie poslancov: Za 6

Termín: do 31. 5. 2014
Zdržal sa 0 Proti

0
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Uznesenie č. 70/2014
k bodu 8/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje v zmysle Čl. IV, ods. 1, písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia obce Lietava č. 8/2013 o
poskytovaní dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Lietava dotáciu p. Ľubomírovi
Tomaščíkovi na projekt tvorby hudobného CD vo výške 300,- EUR
Hlasovanie poslancov: Za 4 Zdržal sa 1 Proti 1
Uznesenie č. 71/2014
k bodu 8/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrh na prerokovanie platu starostu obce
prerokovalo
plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
rozhodlo o plate starostu obce
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu o 33 % od 1. 1. 2014.
Prítomní poslanci:

Metod Gašpierik, Anton Belan, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni, Jaroslav
Brezáni, Augustín Brezáni
Hlasovanie poslancov: Za: 4 / Metod Gašpierik, Anton Belan, Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni/
Zdržal sa: 1 /Jaroslav Brezáni – návrh 25% /
Proti:
1 /Augustín Brezáni – návrh 50%/
OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:
Uznesenie vypracovala dňa 31. 03. 2014 návrhová komisia v zložení:
Bc. Jaromír Brezáni, v.r.
Metod Gašpierik, v.r.
V Lietave, dňa 31. 3. 2014
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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