UZNESENIA č. 104/2014 – č. 110/2014
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 05. 11. 2014

Uznesenie č. 104/2014
k bodu 1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie/
obecné zastupiteľstvo
A) konštatuje
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 8 poslanci, neprítomní 1 poslanec p. Ľubomír
Chobot – ospravedlnený /dostavila sa na rokovanie k bodu 7/.
schvaľuje
I. Program 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Informácia o plnení uznesení
Správa nezávislého audítora o audite
Plnenie príjmov a výdavkov za III. Q, návrh na 4. zmenu rozpočtu a správa hlavného kontrolóra
Návrh rozpočtu na rok 2015 a programového rozpočtu na roky 2016 – 2017
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku
Rôzne
Záver

II. Návrhovú komisiu v zložení: Helena Zjavková, Jaroslav Brezáni
III.
Overovateľov zápisnice: Anton Belan, Bc. Jaromír Brezáni
B) poveruje
za zapisovateľku zápisnice z rokovania p. Ľudmilu Mojíkovú
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0

Uznesenie č. 105/2014
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 8 Zdržal sa 0 Proti 0

Uznesenie č. 106/2014
k bodu 3/ Správa nezávislého audítora o audite
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu nezávislého audítora o audite za rok 2013.
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 107/2014
k bodu 4/ Plnenie príjmov a výdavkov za III. Q, návrh na 4. zmenu rozpočtu a správa hlavného kontrolóra
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) Plnenie príjmov a výdavkov za tretí štvrťrok roku 2014,
b) trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov zmenu rozpočtu obce Lietava na rok 2014
rozpočtovým opatrením č. 4/2014.
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Lietava.
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 108/2014
k bodu 5/ Návrh rozpočtu na rok 2015 a programového rozpočtu na roky 2016 – 2017
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov rozpočet obce Lietava na rok 2015,
berie na vedomie
programový rozpočet na roky 2016 – 2017
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0
Uznesenie č. 109/2014
K bodu 6/ Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce a zriadených RO
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) vyradenie majetku obce vo výške v zostatkovej výške 344,03 EUR,
b) vyradenie majetku Materskej školy Lietava v zostatkovej výške 1984,96 EUR.
Hlasovanie poslancov: Za 8 Zdržal sa 0 Proti 0
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Uznesenie č. 110/2014
k bodu 7/ Rôzne
obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že prerokovalo
a)
b)
c)
d)
e)

f)

zámer prenájmu majetku obce na základe žiadosti p. Vladimíra Surovčíka,
návrh na odmeny volených predstaviteľov obce,
návrh na členstvo obce v združení MAS Rajecká dolina,
žiadosti a podnety doručené obci,
návrh VZN obce Lietava č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 4/2012 o miestnej dani
z nehnuteľnosti a VZN obce Lietava č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 9/2012
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd,
zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lietava.

schvaľuje
a) zámer prenájmu majetku obce na pre p. Vladimíra Surovčíka na dobu určitú za nájom podľa ceny
obvyklej určenej znaleckým posudkom,
b) odmeny volených predstaviteľov obce nasledovne:
Pavol Hubočan 350,- EUR, Metod Gašpierik 350,- EUR, Augustín Brezáni 350,- EUR, Ing. Stanislav
Košša 300,- EUR, Helena Zjavková 300,- EUR, Jaroslav Brezáni 300,- EUR, Bc. Jaromír Brezáni 300,EUR, Anton Belan 300,- EUR, Ľubomír Chobot 300,- EUR,
c) odmenu hlavnému kontrolórovi obce nasledovne: Ing. Milan Matejkov 350,- EUR,
d) vstup obce Lietava do združenia Miestna akčná skupina Rajecká dolina a poverenie starostu obce
uskutočniť všetky potrebné úkony na prípravu a realizáciu úloh MAS Rajecká dolina,
e) VZN obce Lietava č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lietava
č. 4/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti,
f) VZN obce Lietava č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lietava č. 9/2013 o

dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd,

g) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lietava.
Hlasovanie poslancov: Za 9 Zdržal sa 0 Proti 0
OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA:

Uznesenie vypracovala dňa 05. 11. 2014 návrhová komisia v zložení:
Jaroslav Brezáni .......................................
Helena Zjavková .......................................
V Lietave, dňa 05. 11. 2014
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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