UZNESENIA č. 78/2014 – č. 88/2014
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 25. 06. 2014
Uznesenie č. 78/2014
k bodu 1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
obecné zastupiteľstvo
A) konštatuje
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 5 poslanci, neprítomní 4 poslanci Ing. Stanislav
Košša, Bc. Jaromír Brezáni, Jaroslav Brezáni, Ľubomír Chobot – ospravedlnení. Počas rokovania
k bodu 4. sa dostavil p. Jaroslav Brezáni – prítomní 6 poslanci.
schvaľuje
I. Program 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
B)

Otvorenie /schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
Informácia o plnení uznesení
Plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2014 a správa HK obce za obdobie
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2014 - rozpočtové opatrenie č. 2/2014
Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
Návrh VZN obce Lietava č. 1/2014, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za prenájom,
výpožičku a služby
Návrh zmeny a doplnenia internej smernice obce č. 1/2013 o používaní motorových
vozidiel
Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Interpelácie
Všeobecná rozprava
Záver

Návrhovú komisiu v zložení: Augustín Brezáni, Pavol Hubočan
Overovateľov zápisnice: Helena Zjavková, Anton Belan

poveruje
za zapisovateľku zápisnice z rokovania p. Ľudmilu Mojíkovú.

Hlasovanie poslancov: Za 5

Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 79/2014
K bodu 2/ Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v Lietave
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva od posledného zasadnutia.
Hlasovanie poslancov: Za 5 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 80/2014
k bodu 3/ Plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2014 a správa HK obce za obdobie
obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Plnenie príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2014,
b) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Lietava k Plneniu príjmov a výdavkov za I.
štvrťrok 2014
Hlasovanie poslancov: Za 5 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 81/2014
k bodu 4/ Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2014 - rozpočtové opatrenie č. 2/2014
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov zmenu rozpočtu obce Lietava na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 2/2014
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 82/2014
k bodu 5/ - Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2014
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HKO Lietava na II. polrok 2014.
Hlasovanie poslancov: Za 5

Zdržal sa 0

Proti 0 Nehlasoval 1 /p. Metod Gašpierik/

Uznesenie č. 83/2014
k bodu 6/ Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu za rok 2014.
Hlasovanie poslancov: Za 5

Zdržal sa 0

Proti 0 Nehlasoval 1 /p. Metod Gašpierik/

Uznesenie č. 84/2014
k bodu 7/ Návrh VZN obce Lietava č. 1/2014, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za prenájom,
výpožičku a služby
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN obce Lietava č. 1/2014, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za prenájom, výpožičku a služby.
Hlasovanie poslancov: Za 5 Zdržal sa

1 /p. Metod Gašpierik/ Proti 0

Uznesenie č. 85/2014
k bodu 8/ Návrh zmeny a doplnenia internej smernice obce č. 1/2013 o používaní motorových vozidiel
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmenu a doplnenia internej smernice obce č. 1/2013 o používaní motorových vozidiel v predloženom
znení.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0

Proti 0
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Uznesenie č. 86/2014
k bodu 9/ Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

Zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na služby verejného osvetlenia v obci
Lietava, ktorej predmetom je komplexné zabezpečenie prevádzky sústavy verejného osvetlenia
na požadovanej technickej úrovni, vrátane dodania energií a ostatných služieb potrebných pre
zabezpečenie osvetlenia obce Lietava v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s normami STN
73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic,
Skupina STN EN 13201: Osvetlenie pozemných komunikácií, CR 13201-1: Voľba tried
osvetlenia, STN EN 13201-2: Svetelnotechnické požiadavky, STN EN 13201-3:
Svetelnotechnický výpočet, STN EN 13201-4: Metódy merania svetelnotechnických vlastností,
STN EN 13201-5: Environmentálne hodnotenie, s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne
135000,- EUR bez DPH, ktorú vyhlási obec Lietava, ako verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej
bude uzavretie zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia na dobu 15 rokov.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 87/2014
k bodu 10/ Interpelácie
obecné zastupiteľstvo
prerokovalo a zobralo na vedomie
interpeláciu p. Kataríny Tomaščíkovej vo veci rekonštrukcie priestorov v objekte CooP Jednoty, s.d. a
návrhu na zmenu priestorov pre potrebu poradne pre matky s deťmi, návrhu na údržbu priestorov v časti
Lietava Majer a návrhu na obmedzenie rýchlosti na ceste III. triedy č. 518005.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 88/2014
k bodu 11/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje, že prerokovalo
a) návrh na zmluvný prevod vlastníckych práv k projektovej dokumentácii na cestu k IBV Lietava
Majer medzi obcou Lietava a Pozemkovým spoločenstvom lesným Lietava,
b) informáciu starostu obce o realizovaných aktivitách, kultúrno-spoločenských podujatiach, stave
zabezpečenia údržby a prevádzky zariadení obce a ostave plánovaných a zabezpečovaných
investičných akciách v obci,
c) informáciu o zabezpečení Lietavských letných slávností 2014.
2. ukladá:
a) v súčinnosti so Správou ciest ŽSK prerokovať vyčistenie kanalizačných zberačov dažďovej
vody pri ceste III. triedy č. 518005,
b) v súčinnosti so spol. SEVAK, a.s. a SVP, šp. Povodie Váhu prerokovať vyčistenie drobného
vodného toku Lietavka v časti ochranného pásma vodného zdroja Lietava,
c) v súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiline prerokovať možnosti
osadenia dopravného značenia na zníženie rýchlosti na ceste III. triedy č. 518005.
Zodpovedá: obecný úrad

Termín: ihneď

Hlasovanie poslancov: Za 5 Zdržal sa 0 Proti 0
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OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:
Uznesenie vypracovala dňa 25. 06. 2014 návrhová komisia v zložení:
p. Augustín Brezáni .................................................
p. Pavol Hubočan ................................................
V Lietave, dňa 25. 06. 2014
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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