UZNESENIA č. 72/2014 – č. 77/2014
z 20. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 22. 04. 2014
Uznesenie č. 72/2014
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. Helena
Zjavková, Ľubomír Chobot, Jaroslav Brezáni/ – ospravedlnení. Počas rokovania k bodu 2. sa dostavil
p. Ľubomír Chobot – prítomní 7 poslanci. Počas rokovania k bodu 3. sa dostavila p. Helena Zjavková
– prítomní 8 poslanci. Počas rokovania k bodu 5. sa ospravedlnil z ďalšej neprítomnosti na rokovaní
p. Ľubomír Chobot a k bodu 6. P. Bc. Jaromír Brezáni – prítomní 6 poslanci.
B) schvaľuje
I. Program 20. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie /schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Lietave
Záverečný účet obce Lietava za rok 2013
Nakladanie s majetkom obce
Interpelácie
Všeobecná rozprava
Záver

I.
Návrhovú komisiu v zložení: Pavol Hubočan, Anton Belan
II.
Overovateľov zápisnice: Ing. Stanislav Košša, Bc. Jaromír Brezáni
C) poveruje
za zapisovateľku zápisnice z rokovania p. Ľudmilu Mojíkovú
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 73/2014
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 7 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 74/2014
k bodu 3/ Záverečný účet obce Lietava za rok 2013 a Správa hlavného kontrolóra obce Lietava
obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Záverečný účet obce Lietava za rok 2013 bez výhrad,
b) berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Lietava k záverečnému účtu
obce Lietava za rok 2013.
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 75/2014
k bodu 4/ Nakladanie s majetkom obce
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov prenájom nehnuteľného majetku obce podľa
schváleného zámeru spôsobu prenájmu majetku obce zverejneného dňa 31. 3. 2014 - pozemky v
katastri obce Lietava o celkovej výmere 10,5983 ha, ako pozemky užívané na poľovné účely
vedené na LV č. 1, LV č. 782 a LV č. 1329, v členení: orná pôda, TTP, zastavané plochy a
nádvoria, záhrady, lesné pozemky, vodné plochy a ostatné plochy, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prenajímateľovi Poľovníckemu združeniu Drienovica odplatnou formou za nájomné vo
výške 1,00 EUR za 1 hektár a kalendárny rok.
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 76/2014
k bodu 5/ - Interpelácie
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
určenie obvodov pre jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva v katastri obce podľa popisných
čísiel nehnuteľností nasledovne:
a) časť Lietava Majer
– poslanec Augustín Brezáni č. 1 – 72,
– poslanec Jaroslav Brezáni č. 73-125, 413, 414, 415
b) časť Lietava
– poslanec Bc. Jaromír Brezáni č. 266 – 334,
– poslanec Ing. Stanislav Košša č. 127 – 196,
– poslanec Anton Belan č. 197 – 265,
– poslanec Ľubomír Chobot č. 335 - 402
c) časť Lietavská Závadka
– poslankyňa Helena Zjavková č. 1 – 37,
– poslanec Pavol Hubočan č. 38 – 74.
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa 0

Proti 0

2

Uznesenie č. 77/2014
k bodu 6/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje, že prerokovalo
a) petíciu občanov v časti Obrazná a Mišárovci za účelom riešenia stavu miestnej komunikácie, ako
havarijného a stavu vodovodu,
b) žiadosť členov bežeckej ligy o preloženie termínu konania silvestrovského behu na termín 26. 12.
v kalendárnom roku,
c) návrh 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,
d) informáciu o možnosti zabezpečenia rozvozu stravy do domácností pre imobilných spoluobčanov
zo školskej jedálne pri ZŠ Lietava,
e) podnet na výrub stromov v časti Lietavská Závadka,
f) žiadosť o výstavbu miestnej komunikácie,
g) návrh na zabezpečenie čistenia kanalizačných zberačov pri ceste III. triedy v správe SC ŽSK,
h) návrh na doplnenie dopravného značenia v obci a označenia prevádzok dislokovaných v k. ú. obce
Lietava,
i) informáciu DHZ Lietava o konaní súťaže,
j) informáciu o zabezpečení Lietavský letných slávností 2014.
2. ukladá:
a) oboznámiť zástupcu občanov so stavom a spôsobom riešenia rekonštrukcie miestnych cestných
komunikácií a vodovodu v časti Obrazná,
b) oboznámiť zástupcu občanov so stavom a spôsobom riešenia rekonštrukcie miestnych cestných
komunikácií v časti Lietava Majer,
Zodpovedá: obecný úrad

Termín: v texte a do 15. 5. 2014

3. zamieta:
c) žiadosť o preloženie termínu konania Memoriálu A. Jánošku,
4. poveruje:
a) starostu obce na vyčíslenie nákladov na rekonštrukciu miestnych cestných komunikácií.
Zodpovedá: v texte
Hlasovanie poslancov: Za 6

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

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:
Uznesenie vypracovala dňa 22. 04. 2014 návrhová komisia v zložení:
Pavol Hubočan .......................................
Anton Belan

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

V Lietave, dňa 22. 04. 2014
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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