UZNESENIA č. 57/2020 – 64/2020

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LIETAVA
zo dňa 07. 12. 2020
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Plnenie príjmov a výdavkov za 1-3 Q 2020 a správa HKO
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – 2023
Návrh VZN č. 3/2020 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava
Návrh VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Nakladanie s majetkom obce
Rôzne
Záver

Uznesenie č. 57/2020
Schválenie programu
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) k o n š t a t u j e,
že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 6 poslanci neprítomní 3
poslanci – Bc. Jaromír Brezáni, Tomáš Mikulík, Peter Gašpierik - ospravedlnení.
B) s c h v a ľ u j e
a) Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava konaného dňa 07. 12. 2020.
b) a volí Ing. Jozefa Balvína a Emíliu Hubočanovú za členov návrhovej komisie, Ing. Stanislava
Koššu a Františka Košu za overovateľov zápisnice.
C) u r č u j e
Ľudmilu Mojíkovú za zapisovateľku zápisnice.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Uznesenie č. 58/2020
Plnenie príjmov a výdavkov za 1-3 Q 2020 a správa hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava
A) konštatuje že p r e r o k o v a l o
a) plnenie príjmov a výdavkov obce Lietava za 1. až 3. štvrťrok 2020,
b) správu hlavného kontrolóra obce
B) s c h v a ľ u j e
Plnenie príjmov a výdavkov obce Lietava za 1. až 3. štvrťrok 2020
C) b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra obce Lietava k plneniu príjmov a výdavkov obce Lietava za 1. až 3. štvrťrok
2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Uznesenie č. 59/2020
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava
schvaľuje
a) Úpravu rozpočtu obce Lietava na rok 2020 v znení schváleného Rozpočtového opatrenia č. 4/2020.
b) Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2020 o výšku + 14516,00 €, kapitálových príjmov 0,00 €
a finančné operácie o 0,00 €.
c) Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2020 sa zvyšujú + 8203,00 €, kapitálové výdavky sa zvyšujú
o 0,00 €. Úprava rozpočtu má dopad na príjmovú časť rozpočtu a predpokladané výdavky v roku 2020.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Uznesenie č. 60/2020
Rozpočet Obce Lietava na roky 2021 - 2023
Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava
A) p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu Obce Lietava na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023.
B) s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce Lietava na rok 2021
a) Bežné príjmy vo výške 1 236 270,00 € a bežné výdavky vo výške 331 370,00 € /rozpočtové organizácie +
829 100,00 €.
b) Kapitálové príjmy vo výške 0,00 € a kapitálové výdavky vo výške 75 500,00 € /rozpočtové organizácie
nemajú rozpočtované kapitálové príjmy ani kapitálové výdavky/.
c) Finančné operácie príjmové vo výške 24 000,00 € a výdavkové vo výške 24 000,00 € /rozpočtové
organizácie nemajú rozpočtované príjmové a výdavkové finančné operácie/.
C) b e r i e

na vedomie

a) Viacročný rozpočet Obce Lietava na roky 2022 – 2023.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Lietava na rok 2021 a návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

4

Uznesenie č. 61/2020
Návrh VZN č. 3/2020 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu Obce Lietava
Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava
1.

berie na vedomie

Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava a k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia obce Lietava o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava.
2.

k o n š t a t u j e, ž e

a) Návrh Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava vrátane jej záväzných častí bol
prerokovaný v súlade so zák.č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou
č. 55/2001 Z. z. ako i zák.č. 24/2006 Z. z. v platnom znení (zákon „EIA“).
b) Návrh Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava vrátane návrhu jej záväzných častí bol
zverejnený v obci na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a právnických osôb podľa platnej
legislatívy.
c) Do návrhu Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava vrátane návrhu jej záväzných častí boli
zahrnuté všetky obcou akceptované pripomienky podľa „Vyhodnotení pripomienok...“
d) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky vydal k návrhu Zmeny a doplnku č. 1
územného plánu obce Lietava ako i k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce o záväzných
častiach Zmeny a doplnku č. 1 územného plánu obce Lietava kladné stanovisko.
3.

Schvaľuje

a)

Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu Obce Lietava.

b) Všeobecne záväzné nariadenie obce o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu Obce
Lietava.
4.

Ukladá

Obecnému úradu riadiť urbanisticko-architektonický rozvoj územia obce podľa týchto schválených
dokumentov.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Uznesenie č. 62/2020
Návrh VZN č. 4/2020 ktorým sa vydáva Doplnok č. 1 VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava
A) konštatuje, že prerokovalo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lietava č. 4/2020, ktorým sa vydáva Doplnok č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Lietava č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
B) n e s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lietava č. 4/2020, ktorým sa vydáva Doplnok č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Lietava č. 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Uznesenie č. 63/2020
Nakladanie s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava
A) konštatuje, že prerokovalo
a) Zámer zriadenia vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí na parc. č. CKN 1364/34
a parc. č. CKN 1364/35 v lokalite H. Vŕšok v prospech majiteľov pozemkov.
b) Návrh zámennej zmluvy medzi obcou Lietava a vlastníkom nehnuteľnosti Ing. Očkovou, ktorou sa
zamieňajú - novovytvorená parc. č. 1212/2 o výmere 7 m2 z pôvodnej parcely č. CKN 1212 vo
vlastníctve obce a novovytvorená parc. č. CKN 1036/3 o výmere 7 m2 z pôvodnej parcely č. CKN
1036/2 vo vlastníctve Ing. Očkovej, za účelom majetkového a právneho uporiadania nehnuteľností pre
vybudovanie prístupu k nehnuteľnostiam určeným na výstavbu rodinných domov.
c) Návrh zámennej zmluvy medzi obcou Lietava a vlastníkom nehnuteľnosti p. Jurčom, ktorou sa
zamieňajú - novovytvorená parc. č. 1303/47 o výmere 23 m2 z pôvodnej parcely č. CKN 1303/13 vo
vlastníctve žiadateľa a novovytvorená parc. č. CKN 1303/46 o výmere 23 m2 z pôvodnej parcely
č. EKN 578 vo vlastníctve obce, za účelom majetkového a právneho uporiadania nehnuteľností pre
vybudovanie miestnych cestných komunikácií zabezpečujúcich dopravnú dostupnosť v území určenom
na výstavbu rodinných domov.
d) Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Lietava a spoločnosťou Agro Podhorie, s.r.o.
B) sa uznieslo a schvaľuje
a) Zámennú zmluvu medzi obcou Lietava a vlastníkom nehnuteľnosti Ing. Očkovou, ktorou sa zamieňajú novovytvorená parc. č. 1212/2 o výmere 7 m2 z pôvodnej parcely č. CKN 1212 vo vlastníctve obce a
novovytvorená parc. č. CKN 1036/3 o výmere 7 m2 z pôvodnej parcely č. CKN 1036/2 vo vlastníctve
Ing. Očkovej, za účelom majetkového a právneho uporiadania nehnuteľností pre vybudovanie prístupu k
nehnuteľnostiam určeným na výstavbu rodinných domov.
b) Zámennú zmluvu medzi obcou Lietava a vlastníkom nehnuteľnosti p. Jurčom, ktorou sa zamieňajú novovytvorená parc. č. 1303/47 o výmere 23 m2 z pôvodnej parcely č. CKN 1303/13 vo vlastníctve
žiadateľa a novovytvorená parc. č. CKN 1303/46 o výmere 23 m2 z pôvodnej parcely č. EKN 578 vo
vlastníctve obce, za účelom majetkového a právneho uporiadania nehnuteľností pre vybudovanie
miestnych cestných komunikácií zabezpečujúcich dopravnú dostupnosť v území určenom na výstavbu
rodinných domov.
C) odporúča
a) Na najbližšom rokovaní OZ opätovne prerokovať Zámer zriadenia vecného bremena pre uloženie
inžinierskych sietí na parc. č. CKN 1364/34 a parc. č. CKN 1364/35 v lokalite H. Vŕšok v prospech
majiteľov pozemkov.
b) Na najbližšom rokovaní OZ opätovne prerokovať Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Lietava
a spoločnosťou Agro Podhorie, s.r.o. po jej posúdení právnym zástupcom obce.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
6
0
0
0

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce
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Uznesenie č. 64/2020
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) konštatuje, že prerokovalo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

návrh Doplnku č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Lietava,
informáciu o vykonaní ohliadky vo veci stavu ciest v Lietavskej Závadke v lokalite Zaosušie,
informáciu o odstúpených podnetoch na Spoločný obecný úrad Višňové,
návrh na prevod cestnej komunikácie v časti „Nová Lietava“ do majetku obce,
návrh na predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajeckej doliny 20152020 na nové obdobie 2020 – 2023,
návrh na prevod budovy do majetku obce /multifunkčný objekt/ v Lietavskej Závadke,
informáciu o stave prípravy rozšírenia vodovodu Lietava Obrazná – Lietavská Závadka,
návrh mimoriadnych odmien volených predstaviteľov obce,
návrh ceny za vykonanie auditu za rok 2020 vo výške 2325,00 eur,
Návrh Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lietava,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.

B) berie na vedomie
a)
b)
c)
d)

informáciu o odstúpených podnetoch na Spoločný obecný úrad Višňové,
návrh na prevod cestnej komunikácie v časti „Nová Lietava“ do majetku obce,
návrh na prevod budovy do majetku obce /multifunkčný objekt/ v Lietavskej Závadke,
informáciu o stave prípravy rozšírenia vodovodu Lietava Obrazná – Lietavská Závadka,

C) schvaľuje
a) Doplnok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Lietava,
b) predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajeckej doliny 2015-2020 na nové
obdobie 2020 – 2023,
c) mimoriadne odmeny volených predstaviteľov obce podľa predloženého návrhu,
d) cenu za vykonanie auditu za rok 2020 vo výške 2325,00 eur,
e) Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lietava,
f) plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.
D) neschvaľuje
návrh na prevod cestnej komunikácie v časti „Nová Lietava“ do majetku obce,
E) odporúča
a) pripraviť informáciu o stave podania na výkon štátneho dohľadu v lokalite „Nová Lietava“,
b) prerokovať podmienky a výšku ceny za prevod budovy do majetku obce /multifunkčný objekt/
v Lietavskej Závadke so spol. BM-QUATRO,s.r.o.,
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c) zavedenie systému označovania nádob na komunálny odpad,
d) spracovať návrh na Zmenu a doplnok č. 2 Územného plánu obce Lietava na základe predkladaných
žiadostí s termínom ich predkladania do 31. 01. 2021.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:

Emília Hubočanová, Ing. Stanislav Košša, , Ing. Juraj Svitana,
Ing. Jozef Balvín, Mgr. Petra Melišíková, František Koša

Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Bc. Jaromír Brezáni, Peter Gašpierik, Tomáš Mikulík
5
0
0
1

V Lietave, dňa 07. 12. 2020
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Uznesenia č. 57/2020 – 64/2020 vypracovala dňa 07. 12. 2020 návrhová komisia v zložení:
Ing. Jozef Balvín a Emília Hubočanová
............................................
............................................

9

