UZNESENIA č. 95/2014 – č. 103/2014
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 03. 09. 2014

Uznesenie č. 95/2014
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. Jaroslav
Brezáni, p. Pavol Hubočan a p. Ľubomír Chobot.
schvaľuje
I. Program 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava nasledovne:

1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesení
3. Návrh na určenie volebných obvodov
4. Návrh dodatku zakladateľskej zmluvy, stanov a príspevkov obce v Združení Horné Považie
5. Interpelácie
6. Všeobecná rozprava
7. Záver
II.
Návrhovú komisiu v zložení: Anton Belan, Helena Zjavková
III.
Overovateľov zápisnice: Metod Gašpierik, Augustín Brezáni
B) poveruje
za zapisovateľku zápisnice z rokovania p. Ľudmilu Mojíkovú
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 96/2014
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 6 Zdržal sa 0

Proti 0

Uznesenie č. 97/2014
k bodu 3/ Návrh na určenie volebných obvodov
obecné zastupiteľstvo
určuje

podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov:
1. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lietava na volebné obdobie rokov 2014 –
2018 a to 9 /deväť/ poslancov pre 3 /tri/ volebné obvody.
2. Volebné obvody a počty volených poslancov vo volebných obvodoch do Obecného
zastupiteľstva obce Lietava na volebné obdobie rokov 2014 -2018 nasledovne:
- Volebný obvod č. 1 Lietava
- 5 poslancov
- Volebný obvod č. 2 Lietava - Majer
- 2 poslanci
- Volebný obvod č. 3 Lietavská Závadka - 2 poslanci.
3. Pre voľby starostu obce má obec Lietava v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov utvorený jeden
jednomandátový volebný obvod.
Počet všetkých poslancov: 6
Prítomní poslanci (menovite): Augustín Brezáni, Metod Gašpierik, Bc. Jaromír Brezáni, Anton Belan,
Helena Zjavková, Ing. Stanislav Košša,
Hlasovali za (menovite):
Augustín Brezáni, Metod Gašpierik, Bc. Jaromír Brezáni, Anton Belan,
Helena Zjavková, Ing. Stanislav Košša,
proti (menovite): 0
zdržali sa (menovite): 0
Uznesenie č. 98/2014
k bodu 4/ Návrh dodatku zakladateľskej zmluvy, stanov a príspevkov obce v Združení Horné Považie
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
1. Členský príspevok obce Lietava, ako člena Združenia Horné Považie pre rok 2014 vo výške
1 euro/obyvateľa.
2. Poverenie starostu obce Lietava, ako člena Združenia Horné Považie uskutočniť všetky potrebné
úkony na prípravu a realizáciu projektu Rajeckej cyklomagistrály.
3. Členský príspevok obce, ako člena Združenia Horné Považie na rok 2015 v sume rovnajúcej sa
výdavkom na projektovú dokumentáciu na Rajeckú cyklomagistrálu určenú pomerne počtom
kilometrov pripadajúcich na katastrálne územie obce Lietava, za podmienky schválenia rovnakého
uznesenia všetkými súčasnými resp. budúcimi obcami a mestami, ktoré sú členmi Združenia
Horné Považie.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
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Uznesenie č. 99/2014
k bodu 6/ Všeobecná rozprava
obecné zastupiteľstvo
1. konštatuje, že prerokovalo
a) návrh uznesenia obecného zastupiteľstva ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie OZ č. 86/2014,
b) návrh na vydanie knižnej publikácie o obci Lietava s podporou obce.
2. 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 rozsahu 165 ks exteriérových svietidiel verejného
osvetlenia s minimálnym svetelným tokom 2900 lm a 4 ks rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so
silovým vedením, 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. 100/2014
K návrhu na zmenu rozpočtu obce Lietava pre rok 20144
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov zmenu rozpočtu obce Lietava na rok 2014 rozpočtovým
opatrením č. 3/2014.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 101/2014
K návrhu Harmonogramu tvorby rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že prerokovalo a zobralo na vedomie
harmonogram tvorby rozpočtu obce Lietava na rok 2015 programového rozpočtu na roky 2015 – 2017.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
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Uznesenie č. 102/2014
K návrhu na presun prostriedkov z rezervného fondu
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15000,- EUR ako kapitálové výdavky na
výstavbu stavby oddychovej zóny obce Lietava.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 103/2014
K návrhu na určenie limitu finančných prostriedkov v pokladni obecného úradu
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Limit pokladne Obecného úradu v Lietave v maximálnej výške do 3500,- EUR.
Hlasovanie poslancov: Za 6 Zdržal sa 0 Proti 0
OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:
Uznesenie vypracovala dňa 03. 09. 2014 návrhová komisia v zložení:
Anton Belan

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

Helena Zjavková .......................................
V Lietave, dňa 03. 09. 2014
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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