UZNESENIA č. 89/2014 – č. 94/2014
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 14. 08. 2014

Uznesenie č. 89/2014
k bodu 1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
obecné zastupiteľstvo
A) konštatuje
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 7 poslanci, neprítomní 2 poslanci Ľubomír Chobot,
Jaroslav Brezáni. Počas rokovania k bodu 3 sa dostavil p. Jaroslav Brezáni – prítomní 8 poslanci.
schvaľuje
I. Program 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie /schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
Informácia o plnení uznesení
Návrh na určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu
Plnenie príjmov a výdavkov za 1. polrok 2014 a správa hlavného kontrolóra obce za obdobie
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku obce
Interpelácie
Všeobecná rozprava
Záver

II.
Návrhovú komisiu v zložení: Augustín Brezáni, Metod Gašpierik
III.
Overovateľov zápisnice: Pavol Hubočan, Bc. Jaromír Brezáni
B) poveruje
za zapisovateľku zápisnice z rokovania p. Ľudmilu Mojíkovú
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 90/2014
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 7 Zdržal sa

0

Proti 0

Uznesenie č. 91/2014
k bodu 3/ Návrh na určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu
obecné zastupiteľstvo
určuje
a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 9 poslancov obecného zastupiteľstva obce Lietava na celé volebné obdobie 2014 – 2018,
b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie starostu, starostovi obce
Lietava na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok.
Počet všetkých poslancov: 8
Prítomní poslanci (menovite): Augustín Brezáni, Metod Gašpierik, Pavol Hubočan, Bc. Jaromír Brezáni,
Anton Belan, Helena Zjavková, Ing. Stanislav Košša, Jaroslav Brezáni
Hlasovali za (menovite):
Augustín Brezáni, Metod Gašpierik, Pavol Hubočan, Bc. Jaromír Brezáni,
Anton Belan, Helena Zjavková, Ing. Stanislav Košša, Jaroslav Brezáni
proti (menovite): 0
zdržali sa (menovite): 0
Uznesenie č. 92/2014
k bodu 4/ Plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2014 a správa HK obce za obdobie
obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje Plnenie príjmov a výdavkov za I. polrok 2014,
b) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Lietava k Plneniu príjmov a výdavkov za I.
polrok 2014
c)
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 93/2014
k bodu 5/ Návrh na vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku obce
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku obce podľa predloženého návrhu z dôvodu jeho
neefektívnej opravy.
Hlasovanie poslancov: Za 7 Zdržal sa

0 Proti 0 Nehlasoval: 1 /Bc. Jaromír Brezáni/
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Uznesenie č. 94/2014
k bodu 7/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje, že prerokovalo
a) návrh na uhradenie nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Cesta Holý
Vŕšok“ a nákladov na spracovanie geometrického plánu v lokalite Majer,
b) návrh na opravu cestných komunikácií v lokalite Obrazná /Mišári/ a Lietava centrum /Zavadzan/,
c) návrh na riešenie prevodu nehnuteľnosti za účelom rozšírenia cintorína v Lietavskej Závadke,
d) informáciu o prípravných prácach na stavbe „Multifunkčné ihrisko Lietava Majer“,
e) návrh na dofinancovanie nákupu čerpadla pre DHZ Lietava.
2. ukladá:
a) spracovať návrh zmluvy o prevode vlastníckych práv k projektovej dokumentácii „Cesta Holý
Vŕšok“,
b) zabezpečiť z rozpočtu obce opravu cestných komunikácií v lokalite Obrazná /Mišári/ a Lietava
centrum /Zavadzan/ formou čiastočnej rekonštrukcie.
Zodpovedá: obecný úrad

Termín: 30. 9. 2014

3. zamieta:
a) úhradu nákladov na spracovanie geometrického plánu v lokalite Majer vo výške 1000,- EUR,
4. schvaľuje a poveruje:
a) starostu obce na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníckych práv k projektovej dokumentácii
„Cesta Holý Vŕšok“ vo výške 982,10 EUR /slovom „deväťstoosemdesiatdva EUR desať centov“/
medzi Pozemkovým spoločenstvom lesným Lietava a obcou Lietava.
Zodpovedá: v texte

Termín: 30. 9. 2014

Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:
Uznesenie vypracovala dňa 14. 08. 2014 návrhová komisia v zložení:
Augustín Brezáni .......................................
Metod Gašpierik .......................................
V Lietave, dňa 14. 08. 2014
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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