Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 7. 5. 2020
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Plnenie príjmov a výdavkov za 1.- 12. 2019, správa hlavného kontrolóra
3. Záverečný účet obce za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra
4. Výročná správa obce za rok 2019
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
6. Nakladanie s majetkom obce
7. Informácie o prijatých opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 na území obce
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1/ Otvorenie
Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lietava vykonal starosta obce Ing. Pavol
Gašpierik, privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Starosta
obce Ing. Pavol Gašpierik skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Z 9 poslancov je
prítomných 7 poslancov. Neprítomní 2 poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová. Poslanci OZ
schválili predložený návrh programu zasadnutia OZ bez doplnenia.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Petra Melišíková, František Koša
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Ing. Juraj Svitana, Peter Gašpierik
V súvislosti s prejednávanou problematikou navrhovanou v jednotlivých bodoch a v bode rôzne
informoval prítomných o nutnosti riešiť ďalšie problémy v obci s nutnosťou vyčleňovania finančných
prostriedkov na ich realizáciu - havarijný stav strechy MŠ, nevyhnutné obstaranie osobného
motorového vozidla, postupné dobudovávanie siete vodovodov a kanalizácií v lokalitách s jej
nedostatkom, ako i so stavom stavebného konania na vodovod Obrazná-Lietavská Závadka, kde je
potrebné schváliť zmluvu o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodovodu spol. SEVAK, a.s. čo je
podmienkou pre vydanie stavebného povolenia. Zároveň vyzval poslancov, aby svoje požiadavky
uplatnili v bode „Rôzne".
Určenie zapisovateľa - za zapisovateľku bola určená p. Ľudmila Mojíková
Hlasovanie o Uznesení č.

39/2020

Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra
Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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K bodu 2/ Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2019
Plnenie príjmov a výdavkov predložil na rokovanie hlavný kontrolór obce spolu s ekonómkou obce.
Príjmy a výdavky obce boli plánované podľa rozpočtu obce na rok 2019 a ich zmeny reflektovali na
schválené úpravy rozpočtu. Plnenie príjmov a výdavkov vtákom rozsahu, ako bolo predložené na
rokovanie OZ bolo odoslané i do registra účtovných závierok. Plnenie príjmov a výdavkov bolo v roku
2019 nasledovné:
Príjmy - rozpočet 1 331 602,00 € - plnenie 1 235 129,64 € čo je 93%-tné plnenie. V príjmoch je
položka, ktorá sa nepodarila naplniť a to je príjem zo štátneho rozpočtu na plánované kapitálové
výdavky v rámci projektov, ktoré neboli úspešné, alebo boli pozastavené. V ostatných položkách bolo
plnenie dobrej úrovni. Príjmy na prenesený výkon v školstve boli plnené na 99%.
Výdavky - rozpočet 630 502,00 € - plnenie 447 944,98 € čo je 71%-tné plnenie.
Bežný výdavkový rozpočet bol plnený na 97%. Nepodarilo sa naplniť kapitálovú časť rozpočtu,
nakoľko obce tieto výdavky plánuje aj na základe žiadosti o dotácie. Nakoľko sme nemali naplnenú
kapitálovú časť príjmov, nepodarilo sa vybudovať všetky plánované kapitálové projekty. Najväčšie
kapitálové výdavky boli poskytnuté na : stavebné úpravy HZ - 30 554,57 €, rekonštrukciu miestnych
komunikácií - 43 984,80 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo plnenie príjmov a výdavkov za rok 2019
v takom rozsahu, ako im bolo predložené. OZ berie na vedomie Správu HK za rok 2019.
Hlasovanie o Uznesení č. 40/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali :

za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana,

Mgr. Petra

Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 3/ Záverečný účet Obce Lietava za rok 2019
Záverečný účet je jeden z dôležitých dokumentov, ktoré tvorí zrkadlo hospodárenia obce za dané
účtovné obdobie. Záverečný účet obsahuje rozbor:
stanoveného rozpočtu za dané obdobie,
plnenia rozpočtu,
z plnenia rozpočtu obce a rozpočtových organizácií výpočet schodku/ prebytku hospodárenia,
rozbor používania finančných prostriedkov do jednotlivých fondoch,
bilanciu aktív a pasív z účtovnej závierky,
prehľad o poskytnutých a prijatých dotáciách,
usporiadanie finančných vzťahov obce voči štátnemu rozpočtu,
Záverečný účet bol zaslaný poslancom obce do osobnej pošty k preštudovaniu a uplatneniu
pripomienok. Poslanci boli v rámci otvorenej diskusie k bodu vyzvaní k pripomienkam, resp.
k doplneniu a vysvetleniu. K záverečnému účtu predniesol hlavný kontrolór aj svoje stanovisko.
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k „Záverečnému účtu".
Poslanci OZ schválili „Záverečný účet Obce Lietava za rok 2019" - bez výhrad
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Hlasovanie o Uznesení č. 41/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra
Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 4/ Výročná správa obce za rok 2019
Jedná sa o individuálnu výročnú správu, nakoľko obec konsoliduje, tak bude v nasledujúcom období
vypracovaná
konsolidovaná
účtovná
závierka
spolu
s konsolidovanými
poznámkami
a konsolidovanou výročnou správou.
Výročná správa obdobne ako záverečný účet tvorí dôležitý dokument hospodárenia obce. Výročná
správa je zameraná na poslanie obce, vízie a ciele, ktoré vychádzajú z charakteristiky obce, plnenia
úloh v jednotlivých oblastiach ako školstvo, kultúra asociálna oblasť, informuje o vývoji obce
z pohľadu rozpočtovníctva, účtovníctva, o vývoji nákladov a výnosov. Charakterizuje aj významné
udalosti počas účtovného obdobia prípadne riziká a neistoty. Hlavný kontrolór spolu so starostom
obce podali poslancom rozbor výročnej správy, ktorú poslanci OZ zobrali na vedomie.
Hlasovanie o Uznesení č. 42/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra
Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 5/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Predložila účtovníčka p. Mojíková. Informovala poslancov, že k 31. 3 2020 bolo vypracované
rozpočtové opatrenie č. 1 , ktoré sa týkalo finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu určených na daný cieľ. Takáto úprava v rámci zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004
v znení n. p. podlieha starostovi obce. Týkalo sa finančných prostriedkov školstva a ministerstva
vnútra na register obyvateľov. Zahrnutá tu bola aj dotácia na stavebné úpravy HZ, ktorá je poskytnutá
taktiež na daný cieľ.
Rozpočtové opatrenie č. 2 je zamerané na celý rozpočet obce.
V príjmovej časti je ponížený vo finančných operáciách, jedná sa o zníženie z dôvodu, že základnej
a materskej škole zostali finančné prostriedky z roku 2019 do roku 2020 v menšom množstve, ako sa
plánovalo. Vo výdavkovej časti je úprava na viacerých položkách a jedná sa o úpravu na základe
predpokladu plnenia resp. neplnenia do konca roku. Ide hlavne o úpravu členských príspevkov,
energií, údržby a materiálových výdavkov.
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V kapitálových výdavkoch sa navrhuje rozsiahlejšia zmena, kde sa navrhuje presun rozpočtovaných
prostriedkov na ich účelové vyčlenenie na rekonštrukciu strechy na budove materskej školy, nakoľko
zateká a začína voda prenikať do interiéru, je to havarijný stav a je nevyhnutné tento stav riešiť.
Starosta obce informoval prítomných o stave finančných prostriedkov vo vzťahu k situácii snovým
koronavírusom COVID - 19. Na základe prognózovaných finančných prostriedkov z výnosu dane FO
a predpokladaného negatívneho dopadu na rozpočty samospráv, je nutné prehodnotiť priority
a potreby v obci. Preto sme pristúpili k takým úpravám, aké predkladáme a plánujeme aj
v budúcnosti robiť zmeny na základe vývoja situácie. Zohľadnené súčasne musia byť už prebiehajúce
procesy v príprave a realizácii projektov, prebiehajúce verejné obstarávania a zazmluvnené aktivity
s dotácií /rekonštrukcia objektu DHZ, rekonštrukcia ciest, obstaranie automobilovej techniky,
dobudovanie siete vodovodov, prerokovávanie ZaD č. 1 ÚPN-O/ tak aby ich ukončenie nebolo
narušené i z hľadiska už rozpočtovaných prostriedkov.
OZ úpravu rozpočtu č. 2/2020 schválilo.
Hlasovanie o Uznesení č. 43/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana,
Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc. Jaromír Brezáni, František Koša/

Mgr. Petra

Proti: 0
Zdržali sa: 0
K bodu 6/ Nakladanie s majetkom obce
a)

Návrh Zámeru nakladania s majetkom obce formou zámeny pozemkov medzi obcou
a spoluvlastníkmi nehnuteľností za účelom majetkového a právneho uporiadania nehnuteľností
pre vybudovanie miestnych cestných komunikácií zabezpečujúcich dopravnú dostupnosť v území
určenom na výstavbu rodinných domov,

V lokalite Obrazná sa navrhuje vysporiadanie pozemkov pod cestami formou zámeny pozemkov vo
vlastníctve: Ladislava Gašpierika, Petra Gašpierika a Jany Krúpovej za pozemky vo vlastníctve obce na
Hôrke v rovnakej výmere bez vzájomného finančného vyporiadania z dôvodu osobitného zreteľa.
Zámena pozemkov zabezpečí pre obec nehnuteľnosti, ktoré budú slúžiť ako verejnoprospešná stavba
cestných komunikácií zabezpečujúcich dopravnú dostupnosť územia určeného na výstavbu RD.
Nehnuteľnosti obce /vo svahovitom teréne v časti Hôrka/ sú pre obec nevyužiteľné. Návrh zámennej
zmluvy dostali poslanci k preštudovaniu a pripomienkovaniu. Prevod pozemkov je potrebné riešiť
dvojkolovo - schválením samotného zámeru prevodu pozemkov a jeho zverejnením a následným
schválením samotnej zmluvy o zámene pozemkov. Následne starosta otvoril diskusiu.
Do diskusie sa prihlásil posl. Peter Gašpierik - my im dáme za malé pásiky stavebný pozemok?
Problematiku zámeny ozrejmil starosta obce s konštatovaním, že našiel najlepšie možné riešenie, aby
bola zámena uskutočniteľná. Pozemky obce sú v lokalite Hôrka pre obec nevyužiteľné pre plnenie jej
úloh - svahovitý terén, s náletovými drevinami bez riadneho prístupu z hľadiska nivelity. Pozemok
zároveň susedí s pozemkami vo vlatníctve navrhovateľov. Jedná sa o druh pozemku TTP a nie je
určený na výstavbu, teda nie to stavebný pozemok v určenej lokalite a podľa funkčného využitia
podľa ÚPN-0 Lietava je určený pre využitie, ako zeleň ostatná - TTP.
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Obec naopak získa zámenou pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré v zmysle platného
územného plánu sú v lokalite určenej na výstavbu RD a zároveň slúžia ako pozemky
s verejnoprospešnými stavbami - cestnými komunikáciami zabezpečujúcimi dopravnú dostupnosť
územia. Výmera zamieňaných pozemkov vo vlastníctve obce je totožná s výmerou pozemkov vo
vlastníctve zamieňajúcich. Uvedené zámeny boli už v minulosti realizované a katastrom
nehnuteľností akceptované, pričom obec získala takýmto spôsobom pozemky pod cesty, pod
ihriskom a pod..
Konkrétne sa jedná o zámenu nehnuteľností formou uzatvorenia zmluvy o zámene nehnuteľností
z dôvodu osobitného zreteľa. Predmetom prevodu majetku obce je zámena nehnuteľností: pozemok
registra „C" parcelné číslo CKN 1324/54 - trvalý trávnatý porast o výmere 69 m 2 v spoluvlastníckom
podiele 1/3, pozemok registra „C" parcelné číslo CKN 1324/55 - trvalý trávnatý porast o výmere 67
m 2 v spoluvlastníckom podiele 1/3, pozemok registra „E" parcelné číslo EKN 1921/1 - orná pôda o
výmere 97 m 2 v spoluvlastníckom podiele 1/3, pozemok registra „C" parcelné číslo CKN 1195/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 v podiele 1/1 a pozemok registra „C" parcelné číslo CKN
1195/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 v podiele 1/1 vo vlastníctve žiadateľov Jana
Krúpová, Peter Gašpierik a Ladislav Gašpierik, za nehnuteľnosti vo vlastníctve obce: pozemok registra
„E" parcelné číslo EKN 412/3 - trvalý trávnatý porast o výmere 107m 2 v podiele 1/1, vo vlastníckom
podiele 1/1 a pozemok vytvorený z pôvodnej parcely č. EKN 878 na základe geometrického plánu trvalý trávnatý porast o výmere 190 m 2 v podiele 1/1. Spôsob prevodu vzájomnou zámenou
nehnuteľnotí v užívaní obce a nadobúdateľa na základe uzatvorenia zámennej zmluvy z dôvodu
osobitného zreteľa, bez finančného vyporiadania.
b)

Realizácia investičných akcií v katastrálnom území obce z rozpočtu obce - rozšírenie vodovodu
a kanalizácie v lokalite Obrazná a Holý Vŕšok

Problém s pitnou vodou je v lokalite Obrazná, Mišárovci, Za Holým Vŕškom, Pod hradom
a samozrejme v časti Lietavská Závadka. Máme rozpracovaný projekt na dotláčaciu stanicu,
rozšírenie vodovodu a kanalizácie, čím sa vyrieši zásobovanie vodou k rodinným domom v lokalite
Mišárovci a Obrazná. Všetci vlastníci zatiaľ slovne súhlasili s podieľaním sa finančne aj na súbežnom
vybudovaní kanalizácie. Uvedená skutočnosť bude zmluvne dohodnutá tak, aby sa po vybudovaní
kanalizácie stavba finančne vyporiadala a bolo možné ju po kolaudácii odovzdať do správy spol.
SEVAK, a.s.. V lokalite za Holým Vrškom ak sa bude rozširovať vetva vodovodu, vlastníci
nehnuteľností sa taktiež chcú podieľať na budovaní súbežnej kanalizácie. Projekt rozšírenia vodovodu
je spracovaný dopracováva sa projekt kanalizácie. Po dohode so SeVak-om a životným prostredím sa
sa zrealizuje stavebné konanie na špecializovanom stavebnom úrade.
Ing. Juraj Svitana - k Mišárovcom je taká dimenzia potrubia, aby zabezpečila vodu do L. Závadky?
Odpovedal starosta obce - potrubie do Lietavskej Závadky je dimenzované na napojenie na VTL
dotláčačku, dotláčačka pre lokalitu Mišári a Obrazná je súčasťou projektu vodovodu Obrazná Lietavská Závadka ale NTL pre zohkruhovanie lokality.
Zároveň oboznámil s majetko - právnym vyporiadaním pozemkov pre tzv. „veľký vodovod" , je
potrebné získať vyjadrenie SPF na 4 pozemky v Lietavskej Závadke kde došlo k zmene katastrálnych
podkladov a je potrebné dokresliť situáciu na aktuálny stav v katastrálnej mape /pozemky oproti
stavu v PD po ich zavkladovaní na základe nových GP sa zmenili/. Potrebné bude ešte doložiť
schválenú zmluvu o prevádzkovaní so SEVAKOM, a.s. a nájomnú zmluvu s Pozemkovým
spoločenstvom urbárskym. Po doplnení by v konaní na vydanie stavebného povolenia nemalo nič
brániť.
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a)

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodovodu Lietava Obrazná Lietavská Závadka so spol. SEVAK, a.s. Žilina

Za účelom ukončenia procesu pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie vodovodu
Obrazná
Lietavská
Závadka
je
potrebné
schváliť
zmluvu
o budúcej
zmluve
o budúcom prevádzkovateľovi vodovodu spol. SeVak, a.s..
b)

Návrh na nákup osobného motorového vozidla formou nákupu na tri splátky v rozsahu výšky
finančných prostriedkov schválených v programovom rozpočte obce na roky 2020 - 2022 na
obstaranie automobilovej techniky - dodávkového vozidla a služobného osobného motorového
vozidla v ročne rozpočtovaných finančných prostriedkoch vo výške 18 000,- EUR.

Je potrebné riešiť nákup motorového vozidla, ktoré je nutné pre činnosť obecného úradu. Starosta
informoval poslancov, že sú priebežne pripravované podklady na predbežnú hodnotu zákazky
s cieľom zistiť pohyb cien na trhu, za účelom zníženia ceny. Návrh na nákup je v sume, ako je
stanovená v rozpočte na roky 2020-2022 pre nákup automobilovej techniky. Nákup dodávkového
motorového vozidla je v procese vykonaného verejného obstarávania a podpisu zmluvy
s dodávateľom.
Bolo skonštatované, že zastupiteľstvo prerokovalo jednotlivé body pri nakladaní s majetkom obce
a uznieslo sa na schválení návrhu Zámeru nakladania s majetkom obce formou zámeny pozemkov
s osobitného zreteľa medzi obcou a spoluvlastníkmi nehnuteľností za účelom majetkového
a právneho uporiadania nehnuteľností pre vybudovanie miestnych cestných komunikácií
zabezpečujúcich dopravnú dostupnosť v území určenom na výstavbu rodinných domov, Realizácii
investičných akcií v katastrálnom území obce z rozpočtu obce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie v
lokalite Obrazná a Holý Vŕšok, Zmluvy o budúcej zmluve o prevádzkovaní vodovodu Lietava Obrazná
- Lietavská Závadka so spol. SEVAK, a.s. Žilina, Návrhu na nákup osobného motorového vozidla
formou nákupu na tri splátky v rozsahu výšky finančných prostriedkov schválených v programovom
rozpočte obce na roky 2020 - 2022 na obstaranie automobilovej techniky - dodávkového vozidla
a služobného osobného motorového vozidla v ročne rozpočtovaných finančných prostriedkoch vo
výške 18 000,-EUR.

Hlasovanie o Uznesení č. 44/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezám, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana,
Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc. Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Mgr. Petra

K bodu 7/ Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 na území obce
Starosta obce - na základe vzniknutej situácie po vyhlásení mimoriadnej situácie bol zvolaný Krízový
štáb obce Lietava, ktorý následne prijal nevyhnutné preventívne opatrenia na území obce Lietava za
účelom predchádzania šírenia choroby COVID-19 vo veci obmedzenia činnosti škôl, uzatvorenia
verejných priestranstiev, odporúčaní uzatvorenia prevádzok poskytujúcich služby na území obce.
Samospráva si musela poradiť v mnohých oblastiach úplne sama, museli sme reagovať, ako
zriaďovateľ škôl a v rámci zákonných možností sme sa rozhodli tieto uzatvoriť ešte pred kritickým
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víkendom. Následne bola prevádzka škôl a školských zariadení uzatvorená na celom území štátu.
Museli sme riešiť situáciu ešte pred vydaním opatrení. Upravená bola činnosť na obecnom úrade,
zamestnanci čerpali nevyčerpanú dovolenku, OČR a pod.. Nevyhnutne sa musela riešiť činnosť škôl,
úprava pracovnoprávnych pomerov zamestnancov a pod. Obec následne zabezpečovala chýbajúce a
nevyhnutné materiálne vybavenie potrebné na riešenie preventívnych opatrení a ich personálne
zabezpečenie. Obstarala výrobu a dodávku rúšok pre zamestnancov, najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľov, pracovníkov pošty, prevádzok obchodov, zabezpečila dezinfekciu verejných priestorov.
Rúška boli obstarané v celkovom objeme 1300 ks, ďalšiu dodávku rúšok zabezpečovali dobrovoľnícky
v obci /cca 18 žien/ ktoré dodali obci skoro 800 ks rúšok, obec zabezpečila čiastkový nákup materiálu
na výrobu a balenie. Je potrebné vysloviť poďakovanie za nevyhnutnú pomoc všetkým
dobrovoľníkom, ktorí poskytli nezištnú pomoc pri výrobe a distribúcii.
Problémy spôsobovala nedostupnosť materiálov v lekárňach, drogériách a u spoločností
zabezpečujúcich potrebné druhy materiálu, všetky objednávky museli byť riešené online nákupmi cez
e-shopy, kde termíny dodávok častokrát meškali. Materiál bol distribuovaný na obec nepretržite PoNe s jeho preberaním od zásielkových spoločností častokrát i v neskorých hodinách a cez víkendy,
čomu sme museli prispôsobiť i činnosť OÚ. V priebehu obdobia bola celkovo zabezpečená
objednávka a dodávka 1310 ks rúšok, akumulátorového postrekovača, motorového postrekovača,
dezinfekcie /340 I roztoku, definfekčných sprejov a gélov pre zamestnancov, dezinfekčný stojan na
ruky + náplne, dezinfekčné utierka a pod.
Distribúciu rúšok zabezpečujú zamestnanci obecného úradu pre seniorov. Dezinfekciu vnútorných
priestorov v objekte OÚ Lietava zabezpečujú zamestnanci úradu denne. Umývanie a dezinfekciu
verejných priestranstiev zabezpečujú príslušníci DHZ Lietava v intervaloch podľa účinnosti použitých
dezinfekčných prostriedkov. V súčinnosti s farskou charitou za zverejnili linky na zabezpečenie
pomoci pri nákupe potravín pre seniorov.
Na základe záverov z rokovania krízového štábu obce bolo rozhodnuté i z pohľadu dodržiavania
ustanovení smernice GDPR, že všetky dostupné a overené informácie budú zverejňované výhradne
na úradnej tabuli obce a na WEB stránke obce nepretržite tak, aby sa predišlo šíreniu dezinformácií.
Všetky dostupné informácie sú nepretržite konzultované telefonicky, resp. e-mailovou komunikáciou
s riaditeľom RÚVZ Žilina a Krízovým štábom Žilina /odborom krízového riadenia/. Jednotlivé
informácie zverejňované obcou - opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, Uznesenia vlády SR,
vyhlásenia MS a núdzového stavu, novelizácie zákonov a ich aktuálne znenia sú zverejňované
priebežne a zároveň formou odkazov na dotknuté WEB stránky príslušných orgánov štátnej správy s
uvedením zdroja informácií.
V ďalšom informoval starosta o prijatých opatreniach a ich priebežnej aktualizácii pre územie Obce
Lietava. Sme v situácii, že každý od nás čaká riešenia, ale častokrát bojujeme s nedostatkom
prostriedkov. Nemáme dosah na riaditeľov škôl, ako krízový štáb. I tak je potrebné sa poďakovať
pracovníkom školstva, že veci fungujú. Obec nemôže nariaďovať riaditeľom škôl, ako majú
postupovať vo výučbe, či majú dostatočné prostriedky a ako ich obstarať tak, aby umožnili
bezproblémovú výučbu z domu. Samotní učitelia sa online výučbe spolu s rodičmi a žiakmi teraz len
učia. Je potrebné reagovať na neustále meniace sa pokyny v systéme odmeňovania zamestnancov
školstva. V uvedených veciach intenzívne komunikujeme so starostami okolitých obcí.
Predpokladám, že dopad na ekonomiku obce bude značný. Ak nepomôže štát, obce budú mať také
výpadky, že budú mať problém so zabezpečením riadneho chodu, nehovoriac už o ďalšej investičnej
činnosti. Momentálne riešime zdravotnú krízu, ale príde aj ekonomická, ktorá bude vyžadovať veľkú
dávku solidarity, tolerancie, pomoci a adekvátnych riadiacich procesov zo obecného úradu i
obecného zastupiteľstva. Je potrebné, v mene Obce Lietava vysloviť poďakovanie za nevyhnutnú a
nezištnú pomoc všetkým dobrovoľníkom z radov občanov, príslušníkom DHZ Lietava, zamestnancom
obce, škôl a škôlok a ich zariadení, pri zabezpečovaní úloh a preventívnych opatrení pre zvládnutie
neľahkej situácie po vzniku pandémie koronavírusu COVID-19. Osobne dúfam, že choroba postihne
čo najmenej ľudí na území obce a verím, že krízu zvládneme, najmä čo sa týka ďalšieho vývoja v
nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Za obecný úrad môžem potvrdiť, že robíme všetko preto, aby sa
situácia zvládla. Predpoklady obec na zvládnutie neľahkého obdobia má, verejné financie obce sú v
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dobrej kondícii /minimálne úverové zaťaženie, rozpočet je nastavený reálne/, čo je predpoklad, že
môžeme adekvátne reagovať na prípadné výpadky financií a dostupné finančné zdroje presúvať na
nevyhnutné zabezpečovanie riadneho chodu obce a nevyhnutné investície tak, aby sa rozvoj obce
nebrzdil a nezastavil.
Poslankyňa Mgr. Petra Melišíková - treba poďakovať a ak sa dá aj odmeniť tých, ktorí sa podieľali na
dobrovoľnej práci v súvislosti so zabezpečovaní krízovej situácie.
Starosta obce - samozrejme, že je potrebné poďakovať všetkým, ktorí prispeli a prispievajú
k zvládaniu situácie, nie len dobrovoľníkom ale všetkým, ktorí sa na úlohách podieľajú. Ešte by som
z týmto počkal, pretože situácia môže ešte pretrvávať dlhšie, predpokladajú sa ďalšie vlny. Budeme
sa musieť naučiť s týmto problémom žiť.

Hlasovanie o Uznesení č. 45/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana,
Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc. Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Mgr. Petra

K bodu 8/ Rôzne
V bode rôzne boli prerokované:
a) návrh na vyradenie majetku obce na základe inventarizačného zápisu,
b) Informácia o zrealizovaných a pripravených investničných akciách v katastri obce - rekonštrukcia
objektu ŠK Lietava, rekonštrukcia objektu DHZ Lietava,
c) informácia o havarijnom stave a nutnej oprave strechy Materskej školy Lietava a o stave
vykurovacích telies v objektoch škôl,
d) informácia a návrh poslanca Ing. Juraja Svitanu na opravu poškodených odvodňovacích žľabov
v časti obce Lietavská Závadka, n
e) návrh poslanca Františka Košu na úpravu časti pozemkov susediacich s miestnou cestnou
komunikáciou v lokalite Mišári a Obrazná z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky,
f) podnet poslanca Ing. Jozefa Balvína a súvisiacu informáciu zástupcov obce na základe podnetu p.
Ivana Hubočabna a vykonanej miestnej ohliadke o riešení uporiadania účelových komunikácií
v extraviláne obce v časti Lietavská Závadka,
g) informácia o čistení recipientov v katastri obce a zemných prácach na území obce za účelom
úpravy pozemku pri kostole v Lietavskej Závadke,
h) informácia o potrebe nákupu cisterny na pitnú vodu a o ponuke na jej dodanie za účelom
riešenia núdzového zásobovania pitnou vodou v lokalitách s jej nedostatkom - Lietavská
Závadka, Lietava Obrazná, Lietava Majer „Za Holým vŕškom" a Lietava Majer „Pod hradom"
i) informácia o spôsobe realizácie investičnej akcie na osadenie dotláčacej stanice v Lietava v
lokalite „Obrazná", ktorej vybudovanie a napojenie na stávajúci vodovod v predčasnom užívaní
zabezpečí tlakové pomery pre časť „Mišári" a možnosť napojenia nehnuteľností na zdroj pitnej
vody v časti „Obrazná" pre rodinné domy.
Starosta obce dal slovo ekonómke obce a zároveň otvoril diskusiu k prerokovávanej problematike.
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p. Mojíková na základe inventarizačného zápisu predložila návrh vyradenie majetku - 20 ks stoličiek
z osvetového strediska nakúpených v 80-tych rokoch m. s. v sume 159,40 € a vyžínač v sume 159,00
€ z roku 2012 nefunkčný.
Riaditeľka MŠ Lietava Mgr. A. Surovčíková - poďakovala za finančné prostriedky z obce za vybavenie
práčovne, telocvične a za schválenú zmenu rozpočtu na rekonštrukciu strechy. Poukázala na
havarijný stav vodovodnej prípojky k budove, elektriky a samotných kotlov na kúrenie, ktoré ak
prestanú fungovať nebude sa kúriť a v najbližšom období nebude možné prevádzkovať škôlku.
Poďakovala DHZ za zásah pri zatopení priestorov v suteréne, konali rýchlo a bezodkladne.
Odpovedal starosta obce - vodovod a jeho oprava bola riešená cez dodávateľa, čo sa týka kotlov,
zateplenia objektu a pod. čakáme na výzvu na zníženie energetickej náročnosti budovy, ak nebude
vyhlásená alebo neuspejeme s projektom a nebudú nám pridelené finančné prostriedky, musíme
vyčleniť finančné prostriedky z vlastných zdrojov, porpípade úverom na riešenie havarijných stavov.
Poslanec Ing. Svitana
žľaby na ceste ku kostolu sú rozbité, treba ich vymeniť lebo lOcm žľab je malej dimenzie. Pošlem
návrh, ktoré by boli postačujúce a v súčinnosti s obcou budeme riešiť.
čo je so značením zákazu státia na otočke v Lietavskej Závadke - odpovedal starosta obce, že
uplatnil požiadavku na ŽSK SC, cesta je v správe Slovenskej správy ciest - je to cesta III. tr.
p. Chobot dostal povolenie na stavbu aj na ten druhý dom? - odpovedal starosta - preverí,
nepamätá si všetky konania, v ktorých bolo vydané SP. Čo sa týka uvedenej lokality starosta obce
spolu s HKO robili miestnu obhliadku z dôvodu podnetu na stav ciest a odvodnenia. Záver
záznamu: geodeticky treba vyznačiť vytýčenie pozemkov, zistiť aktuálny stav a podľa zistení
odstúpiť podnet a realizovať štátny stavebný dohľad.
Poslanec Ing. Balvín
robí sa výrub stromov, stavebné práce v lokalite „bačoviska" - starosta obce v extraviláne obce
výrub drevín povoľuje Okresný úrad OŽP nie obec.
Ing. Balvín sa pýtal, či obec povolila zemné práce p. Tomkovi alebo nie - odpovedal starosta nie, uvedený stav budeme riešiť v súbehu so zisťovaním na základe obdržaného podnetu. A ešte
by som chcel vedieť, čo sa stalo stými stromami, čo vyrúbal p. Tomko. Odpovedal starosta treba si vyžiadať „Rozhodnutie../' o výrube drevín a v ňom bude uvedený spôsob úhrady
spoločenskej hodnoty drevín, resp. náhradná výsadba.
Po ukončení diskusie a prerokovaní informácií, podnetov a návrhov dal starosta obce hlasovať
o bodoch, ako celku. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že zobralo na vedomie a schválilo podnety,
informácie a návrhy.

Hlasovanie o Uznesení č. 45/2020
Prítomní: Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana, Mgr. Petra Melišíková,
Ing. Jozef Balvín, Bc, Jaromír Brezáni, František Koša.
Neprítomní poslanci: Tomáš Mikulík, Emília Hubočanová
Hlasovali : za 7 /Ing. Stanislav Košša, Peter Gašpierik, Ing. Juraj Svitana,
Melišíková, Ing. Jozef Balvín, Bc. Jaromír Brezáni, František Koša/
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Mgr. Petra

K bodu 9/ Záver
Nakoľko boli prerokované všetky body schváleného programu rokovania obecného zastupiteľstva
konaného dňa 07. 05. 2020 starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval
prítomným za účasť.

Ukončenie zasadnutia: 19,15 hod.

Zapísala: Ľudmila Mc

Overovatelia zápisnice: Ing. Jur *" "
Peter Ga

10

