Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku
konaného dňa 28. marca 2014

Zápisnica
z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 28. 3. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Martin Dreveňák, starosta obce
Poslanci: Ing. Martin Dreveňák
Martin Kalis
Ing. Ján Koleják
Marián Ondrík
Marta Pardelová
Soňa Šulíková
Daniel Vavrek

Neprítomní:

Jozef Bobrovský
Eduard Kubas

Ďalší prítomní: Mgr Zuzana Motýľová., prednosta ObÚ
Mgr. Zuzana Garbiarová, zam. obce
PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce
Mgr. Miroslav Šprlák – riaditeľ ZŠ s MŠ Liesek
Zuzana Kabáčová – občan obce

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plnenie úloh strediskom služieb a prevádzka ČOV za rok 2013
5. Životné prostredie v obci
6. Aktuálne informácie
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Martin Dreveňák, starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných.
Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis.
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Garbiarová
Starosta obce oboznámil prítomných s programom 39. zasadnutia OZ a požiadal prítomných
o pripomienky, prípadne návrh zmeny programu.

Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plnenie úloh strediskom služieb a prevádzka ČOV za rok 2013
5. Životné prostredie v obci
6. Aktuálne informácie
7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Z prítomných 7 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo
7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta
Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek).
Obecné zastupiteľstvo Obce Liesek schválilo program zasadnutia.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce, PhDr. Zuzanu Štoberovú aby informovala prítomných
o plnení uznesení.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných o plnení uznesení:
uznesenie č. 391/14 OZ
b/ ukladá OcÚ predložiť úpravu rozpočtu po schválení hospodárskeho výsledku za rok 2013
a rozdelení prebytku hospodárenia – výsledok hospodárenia za rok 2013 a záverečný účet bude
v programe rokovania v mesiaci apríl 2014, uznesenie ostáva v plnení,
uznesenie č. 400/14 – OZ
b/ ukladá OcÚ požiadať Lesopasienkové poz. spoločenstvo o schválenie prevodu
pozemkov poľnej cesty Medzi Potokmi podľa schváleného ÚP obce cestou dlhodobej
nájomnej zmluvy – parcely 3585, 3604, 3591, 3601, 3599 a časť podľa GP parcely 3593,
3587 a 3805
c/ ukladá OcÚ požiadať Urbár, pozemkové spoločenstvo o schválenie prevodu pozemkov
pod cestu formou nájomnej zmluvy pri. P. Garbiarovi parcela č. 669/11, v rámci návrhu
revitalizácie II. časť parcela č. 1283/36, 1099/6, 642/8 a parcely pri obecných bytovkách
č. 685/15, 686/2, 1283/58 a 2604
a uznesenie č. 401/14 – OZ
b/ ukladá OcÚ požiadať Urbár, pozemkové spoločenstvo o poskytnutie pozemkov
nájomnou zmluvou pre miestne komunikácie podľa ÚP obce a spracovanie
geometrického plánu po dohode so žiadateľom
- obecný úrad rokoval, na každé sa pripravuje návrh nájomnej zmluvy, nájomné zmluvy sú už
rozpracované – uznesenie ostáva v plnení,
uznesenie č. 402/14 – OZ
c/ ukladá OcÚ požiadať štatutárneho zástupcu DSi data s. r. o. Námestovo o špecifikáciu
čl. 3 a čl. 5 – spoločnosť DSi data s. r. o. Námestovo je informovaná, o podmienkach sa
definitívne
vyjadria na aprílovom zasadnutí, kde sa jednotlivé články preberú.

Ďalej PhDr. Zuzana Štoberová informovala prítomných o kontrole inventarizácie majetku
a záväzkov obce. Uviedla, že bol vypracovaný záznam z kontroly. Vypracované
inventarizačné súpisy boli porovnané so súvahou. Inventarizačná komisia rozdiely nezistila.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky. Správa z vykonanej kontroly je prílohou zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 404/14 – OZ
b/ berie na vedomie informáciu z kontroly plnenia uznesení
c/ berie na vedomie správu o vykonanej kontrole
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 4. Plnenie úloh strediskom služieb a prevádzka ČOV za rok 2013
Starosta obce informoval prítomných o plnení úloh strediska služieb v roku 2013. Oboznámil
prítomných o prácach, ktoré sa vykonali v roku 2013: základná údržba ciest, chodníkov ale aj
odhŕňanie ciest, posyp, čistenie, príprava na STK a bežná oprava strojov, počas nepriaznivého
počasia výroba rigolov, údržba na ČOV, lisovanie kalov (2 x do roka), kosenie všetkých
verejných priestranstiev a strihanie živých plotov, v cintoríne, v parku, pri bytovkách, ihrisko,
pomocné práce pri kapličke Za Borom, čistenie meliorácií, garádov, oprava omietky bytovky,
uteplenie bytovky, nátery strechy Domu smútku, Zberný dvor celá hrubá stavba, cesta do
cintorína, Kultúrny dom /strecha, náter, ríne, úprava schodov, opravovanie výtlkov, doplnok
Územného plánu obce...
Ďalej starosta obce informoval prítomných o činnosti ČOV za rok 2013. Správa
o zabezpečovaní prevádzky a obsluhy čističky odpadových vôd a kanalizácie je prílohou
zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 405/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o plnení úloh strediska služieb v roku 2013
b/ berie na vedomie správu o činnosti ČOV za rok 2013
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 5. Životné prostredie v obci
Prednostka obce, Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o stave životného
prostredia v obci. Uviedla, že je schválené VZN č. 4/2003 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na základe ktorého sa zbierajú jednotlivé komodity.
Každý druhý týždeň je zabezpečený zber komunálneho odpadu, raz za mesiac zber
separovaného odpadu, 2 x do roka vývoz veľkoobjemových kontajnerov, 2 kontajnery na zber
šatstva. V roku 2013 priemerný vývoz kuka nádob na jeden vývoz bol 292, komunálny odpad
za rok 2013 - 186,76 t. Separovaný odpad za rok 2013: sklo: 40,53 t., plasty: 13,62 t, papier
6,08 t, kovy: 2,07, tetrapack: 4,08 t, kaly: 32,46 t.
Vývoz komunálneho odpadu máme zabezpečený TS Ružomberok prostredníctvom
žetónového systému, Za rok 2013 boli povinné 3 žetóny na osobu, predaných žetónov 1

8 844 žetónov, náklady na komunálny odpad 21 423,93,- Eur, náklady na separovaný odpad
10 890,- Eur.
Prebehla diskusia o znečisťovaní životného prostredia v obci (čierne skládky, zasypávanie
garádov hnojom, znečisťovanie ciest kravským lajnom).
Zároveň starosta obce informoval prítomných o možnosti zamestnania pracovníkov
ponúkaných ÚPSVaR na čistenie verejných priestranstiev a likvidáciu čiernych skládok
komunálneho odpadu.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 406/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o stave životného prostredia v obci
b/ ukladá OcÚ využiť pracovníkov ponúkaných ÚPSVaR na čistenie verejných
priestranstiev a likvidáciu čiernych skládok komunálneho odpadu
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 6. Aktuálne informácie
Starosta obce privítal p. riaditeľa ZŠ s MŠ Liesek, Miroslava Šprláka a požiadal ho, aby
predniesol svoje požiadavky a informoval prítomných o úprave rozpočtu, o ktorý požiadala
ZŠ s MŠ Liesek.
Mgr. Miroslav Šprlák informoval prítomných o úprave rozpočtu obce na rok 2014 /viď.
príloha zápisnice/.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 407/14 – OZ
a/ prerokovalo úpravu rozpočtu obce na rok 2014 (RO č. 1)
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce v programe vzdelávania podľa návrhu riaditeľa ZŠ s MŠ
Liesek /v prílohe/
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej Mgr. Miroslav Šprlák oboznámil prítomných o požiadavke prístavby telocvične.
Uviedol, že sa jedná o prístavbu o rozmeroch 18 x 6,5 m. Na minulom zastupiteľstve bol
predložený náčrt na starý a nový pohľad . Bude sprístupnená obyvateľom Liesku, škole.
Prebehla diskusia. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a schválilo uznesenie
č. 414/14 – OZ
a/ prerokovalo návrh riaditeľa ZŠ s MŠ na rozšírenie priestorov telocvične
b/ súhlasí s postupným riešením podľa finančných možností ZŠ s MŠ Liesek a obce
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
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Ďalej starosta obce sa vyjadril, že je potrebné oplotiť areál Základnej školy.
Mgr. Miroslav Šprlák uviedol, že areál Základnej školy neplánujú oplotiť, plánujú uzavrieť
areál Materskej školy.
Starosta obce požiadal Mgr. Zuzanu Motýľovú aby informovala prítomných o podaných
žiadostiach.
Mgr. Zuzana Motýľová oboznámila prítomných o žiadosti Jozefa a Ľudmily Horňákovej,
ktorí žiadajú o vysporiadanie parcely č. 1133/145, príp. parcely č. 3459/1.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a schválilo uznesenie č. 408/14 – OZ
a/ prerokovalo žiadosť Jozefa Horňáka a Ľudmily Horňákovej o vysporiadanie parcely
č. 1133/145, príp. parcely č. 3459/1
b/ ukladá OcÚ preveriť skutočnú hranicu miestnej komunikácie s evidenciou katastra
a pripraviť návrh na vysporiadanie
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalšia žiadosť prerokovaná obecným zastupiteľstvom bola žiadosť Jaroslava Pardela
o navezenie a úpravu cesty a žiadosť Jána Gareka o nasypanie cesty. O jednotlivých
žiadostiach informovala prednosta obce.
Starosta obce oboznámil prítomných, že Jánovi Garekovi odpovedal na uvedenú žiadosť,
v odpovedi p. starosta uviedol, že na základe schváleného doplnku ÚP obce bola časť „Medzi
potokmi“ zaradená do Územného plánu obce.
Bolo konštatované, že za mostom sú dve rozostavané stavby, ktoré sú rozostavané a mali
vydané stavebné povolenie za určitých podmienok a doposiaľ nie sú skolaudované. Cesta
zatiaľ nie je vo vlastníctve obce.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 409/14 – OZ
a/ prerokovalo žiadosť Jaroslava Pardela o navezenie a úpravu cesty k rodinnému domu
Za Borom
b/ prerokovalo žiadosť Jána Gareka o nasypanie cesty
c/ ukladá OcÚ zabezpečiť základnú úpravu ciest štrkom v dĺžke schválenou stavebnou
komisiou
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Zároveň starosta obce informoval prítomných o požiadavke Ing. Romana Vrabčeka na
vytýčenie poľnej cesty za Dolným mostom na náklady obce, kde si on určil geodeta
z Martina. Spracováva sa GP na cestu.
Starosta obce navrhol pozvať všetkých vlastníkov, aby sa dohodli na geodetovi a podľa
spracovaného GP sa vytýči cesta aj s rozšírením na 8 m po oboch stranách cesty v rovnakej
šírke.
.
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 415/14 – OZ
a/ prerokovalo požiadavku Ing. Romana Vrabčeka na vytýčenie poľnej cesty za dolným
mostom na náklady obce
b/ vytýčenie bude prevedené po spracovaní GP
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Prednostka obce informovala prítomných o podanej žiadosti p. Márie Vavrekovej, ktorá žiada
o pokračovanie prenájmu po manželovi Viktorovi Vavrekovi na parcelu č. 1146/1 – trvalé
trávne porasty, na poľnohospodárske účely.
Prebehla diskusia. P. Marián Ondrík navrhol prenajať pozemok na obdobie 5 rokov
s možnosťou jednoročnej výpovede.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 410/14 – OZ
a/ prerokovalo žiadosť Márie Vavrekovej o pokračovanie prenájmu na parc. č. 1146/1
b/ schvaľuje prenájom pozemku par. č. 1146/1 o výmere 3 540 m2 vo výške 40,- Eur/ha
na obdobie 5 rokov s možnosťou jednoročnej výpovede
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalšia žiadosť prerokovaná obecným zastupiteľstvom bola žiadosť Márie Dulkovej o výmenu
časti pozemku č. 1296/16 za parcelu č. 106/3. Obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť
prerokovalo a schválilo uznesenie č. 411/14 – OZ
a/ prerokovalo žiadosť Márie Dulkovej o výmenu časti pozemku číslo 1296/16 za parcelu
č. 106/3
b/ žiadosť bude predmetom riešenia po spracovaní GP k parcele 1296/16
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných, o neobsadení 2 izbového bytu
v bytovke č. 700. Uviedla, že na minulom zastupiteľstve sa schválilo pridelenie bytu, ale
občania, ktorým bol byt pridelení ho nevzali. Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných
o žiadosti Lucie Luptákovej o prenajatie bytu. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo
a schválilo uznesenie č. 412/14 – OZ
schvaľuje pridelenie uvoľneného 2-izbového bytu v bytovke č. 700 pre Luciu Luptákovú
Liesek 587
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných ohľadne súčasného stavu stavby cyklotrasy
„Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier a jej financovania.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 413/14 – OZ
berie na vedomie informáciu o stave stavby cyklotrasa „Historicko-kultúrno-prírodná cesta
okolo Tatier“ a jej financovania
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval prítomných o súhlase Okresného súdu Námestovo s kandidátom na
prísediaceho Okresného súdu Námestovo pre Ing. Jána Kolejáka bytom Liesek 753.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 416/14 - OZ
a/ berie na vedomie súhlas s kandidátom na prísediaceho Okresného súdu Námestovo
b/ na základe súhlasu Okresným súdom Námestovo schvaľuje vydanie osvedčenia za
prísediaceho Okresného súdu Námestovo pre Ing. Jána Kolejáka, nar. 28. 1. 1958
bytom Liesek 753
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják,
Marta Pardelová, Soňa Šulíková,)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci (Marián Ondrík, Daniel Vavrek) Návrh bol prijatý.
K bodu 7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Nakoľko program 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Zuzana Garbiarová

......................................................
Mgr. Zuzana Motýľová
prednosta ObÚ

.......................................................
Martin Dreveňák
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Martin Dreveňák
Martin Kalis

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