Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku
konaného dňa 25. apríla 2014
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Zápisnica
zo 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 25. 4. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Martin Dreveňák, starosta obce
Poslanci: Jozef Bobrovský
Ing. Martin Dreveňák
Martin Kalis
Marián Ondrík
Marta Pardelová
Daniel Vavrek

Neprítomní:

Ing. Ján Koleják
Eduard Kubas
Soňa Šulíková

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

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o hospodárení obce za rok 2013 a záverečný účet obce
5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013
6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok
7. Aktuálne informácie
8. Interpelácie poslancov
9. 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: Marián Ondrík, Marta Pardelová
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Garbiarová
Starosta obce oboznámil prítomných s programom 40. 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. Správa o hospodárení obce za rok 2013 a záverečný účet obce
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5.
6.
7.
8.
9.

Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
Záver

Z prítomných 6 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo
6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík, Marta
Pardelová, 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 kontrole plnenia uznesení.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných o plnení uznesení:
uznesenie č. 406/14 – OZ
b/ ukladá OcÚ využiť pracovníkov ponúkaných ÚPSVaR na čistenie verejných
priestranstiev a likvidáciu čiernych skládok komunálneho odpadu – z ÚPSVaR neboli
pridelení pracovníci, verejné priestranstvá čistia 3 ľudia vykonávajúci menšie obecné
služby organizované obcou, ktorí pracujú aby dostali sociálnu dávku,
uznesenie č. 408/14 – OZ
b/ ukladá OcÚ preveriť skutočnú hranicu miestnej komunikácie s evidenciou katastra
a pripraviť návrh na vysporiadanie – jednalo sa o žiadosť p. Jozefa Horňáka a Ľudmily
Horňákovej o vysporiadanie pariel, v tejto veci obecný úrad konal, GP je spracovaný, OcÚ
zverejní zámer predaja nehnuteľnosti a pripraví kúpnu zmluvu,
uznesenie č. 409/14 – OZ
c/ ukladá OcÚ zabezpečiť základnú úpravu ciest štrkom v dĺžke schválenou stavebnou
komisiou – tieto miestne komunikácie boli upravené a nasypané pri p. Pardelovi
a pri p. Garkovi po vchod rodinného domu, ďalej sa upresní ako sa bude postupovať,
uznesenie č. 415/14 – OZ
b/ vytýčenie bude prevedené po spracovaní GP – jednalo sa o požiadavku Ing. Romana
Vrabčeka, geodeti pracujú na spracovávaní GP,
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 417/14 - OZ
b/ berie na vedomie informáciu z kontroly plnenia uznesení
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
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K bodu 4. Správa o hospodárení obce za rok 2013 a záverečný účet obce
K bodu 6. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený záverečný účet obce Liesek ako správa
o hospodárení za rok 2013 /viď. príloha zápisnice./ Starosta obce informoval obecné
zastupiteľstvo o plnení príjmov a výdavkov za rok 2013, o prebytku a hospodárskom
výsledku za rok 2013.
Starosta obce požiadal PhDr. Zuzanu Štoberovú, aby oboznámila prítomných o Stanovisku
k Záverečnému účtu obce Liesek za rok 2013.
Kontrolórka obce predniesla prítomným stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2013.
Uviedla, že výsledkom hospodárenia obce Liesek za rok 2013 je prebytok vo výške
258 149,54 EUR. Kontrolórka obce odporučila obecnému zastupiteľstvu prerokovanie
záverečného účtu obce Liesek za rok 2013 uzavrieť s výrokom celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad.
Stanovisko k Záverečnému účtu obce Liesek za rok 2013 je prílohou zápisnice.
p. Marta Pardelová, predseda sociálno-finančnej komisie oboznámila prítomných, že
sociálno- finančná komisia odporúča OZ schváliť záverečný účet za rok 2013 a celoročné
hospodárenia obce Liesek bez výhrad.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 418/14 - OZ
a/ prerokovalo záverečný účet obce Liesek za rok 2013 a hodnotenie plnenia programov obce
k 31.12.2013
c/ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Liesek za rok 2013
a uznesenia č. 419/14 - OZ
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Liesek bez výhrad, prebytok
rozpočtu v sume 258 149,54 EUR – použiť vo výške 131 695,63 EUR na skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2013 a vo výške 126 453,91 EUR na obstaranie dlhodobého
majetku
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce ďalej informoval obecné zastupiteľstvo o plnení rozpočtu obce Liesek k 31. 03.
2014. /viď. príloha zápisnice./
p. Marta Pardelová informovala prítomných, že sociálno-finančná komisia doporučuje zobrať
na vedomie plnenie rozpočtu obce Liesek k 31. 03. 2014.
Starosta obce navrhol upraviť priestory, sociálne zariadenia v bývalej materskej škole, ktorá
by slúžila ako Základná umelecká škola.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 420/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce Liesek k 31.03.2014
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
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K bodu 5. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013
Starosta obce uviedol, že Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013 bola poslancom
predložená./viď. príloha zápisnice/ a vyzval p. riaditeľa, aby prítomných informoval
o predloženej správe.
Mgr. Miroslav Šprlák oboznámil prítomných o správe o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 418/14 - OZ
b/ prerokovalo správu o hospodárení ZŠ s MŠ Liesek za rok 2013
a uznesenie č. 419/14 - OZ
a/ schvaľuje správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 7. Aktuálne informácie
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných, že prezidentom SR boli vypísané voľby do
Európskeho parlamentu na deň 24. 5. 2014. Oznámenia, ktoré sa doručujú občanom, zoznamy
kandidátnych listín boli už vyskladnené, do budúceho týždňa sa majú rozniesť. Do včera mali
politické subjekty predložiť návrhy na obsadenie okrskových komisií.
Ostatné úlohy, ktoré s tým súvisia, vydávanie voličských preukazov a iné úlohy, obec
zabezpečuje podľa harmonogramu, ktoré zaslalo ministerstvo.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 421/14 - OZ
berie na vedomie informáciu o vykonaní úloh organizačno-technického zabezpečenia volieb
do Európskeho parlamentu dňa 24. 05. 2014
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej Mgr. Zuzana Motýľová oboznámila prítomných, že minulý mesiac bolo schválené
pridelenie 2-izbového bytu v bytovke 700, menovaná byt neprevzala a byt ostal voľný.
Mgr. Zuzana Motýľová informovala obecné zastupiteľstvo, že máme jednu žiadosť
o prenajatie bytu p. Martina Dreveňáka bytom Liesek 198, nakoľko obec pri prenajatí
požaduje zaplatiť 5 mesačné nájomné, p. Martin Dreveňák požiadal o rozloženie splatenia
nájomného na 2 splátky. Uvedená žiadosť bola predmetom rokovania sociálno-finančnej
komisii.
p. Marta Pardelová informovala prítomných, že sociálno-finančná komisia doporučuje
prejednať podmienky pridelenia bytu s p. Dreveňákom.
Obecné zastupiteľstvo žiadosti prerokovalo a schválilo pridelenie bytu za podmienky, že sa
urobí osobitný zápis splatenia nájomného na 2 splátky.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 422/14 - OZ
a/ schvaľuje pridelenie uvoľneného 2-izbového bytu v bytovke 700 pre Martina Dreveňáka,
bytom Liesek 198
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Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o žiadosti Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorá žiada o finančný príspevok na rok 2014, žiadosť bola predmetom rokovania
sociálno-finančnej komisie.
p. Marta Pardelová informovala prítomných, že sociálno-finančná komisia navrhla schváliť
finančný príspevok vo výške 30,- EUR. Obecné zastupiteľstvo uvedenú žiadosť prerokovalo
a schválilo uznesenie č. 423/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia
č. 55 Trstená o finančný príspevok na rok 2014
b/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2014 vo výške 30,- EUR
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalšia žiadosť prerokovaná obecným zastupiteľstvom bola žiadosť HK Altis Orava o. z.
o dotáciu na deti z obce vo výške 800,- EUR. Uvedená žiadosť bola predmetom rokovania
sociálno-finančnej komisie, sociálno-finančná komisia nechala rozhodnutie na obecné
zastupiteľstvo. Prebehla diskusia.
p. Marián Ondrík navrhol poskytnúť dotáciu vo výške 400,- EUR.
p. Marta Pardelová navrhla poskytnúť dotáciu vo výške 200,- EUR.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 424/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť HK Altis Orava o. z. Oravská priehrada o dotáciu na deti z obce
b/ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 400,- EUR
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 5 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Marta Pardelová). Návrh bol prijatý.
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných, že každý rok je povinné podľa zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest preschváliť mesačný plat starostu obce. Prebehla diskusia.
p. Marián Ondrík navrhol zvýšiť plat starostu o 50 %.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo za návrh uznesenia č. 425/14 - OZ
a/ určuje v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z.z, o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat
starostu od 01. 06. 2014, podľa § 3 ods. 1 v 3. Platovej skupine vo výške 1,98 násobkom
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok
čo predstavuje 1 631,52 EUR a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 zvýšenie o 50 %, plat
spolu 2 448 EUR
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Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 5 poslancov (Jozef Bobrovský, Martin Kalis, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Martin Dreveňák). Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o návrhu VZN o podmienkach držania psov
na území obce Liesek.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN a schválilo VZN s pripomienkami.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 426/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Liesek
b/ schvaľuje VZN č. 1/2014 o podmienkach držania psov na území obce Liesek
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o výzve OPŽP-P01-14-1 ministerstva ŽP na
získanie dotácie na kanalizáciu obce III. a IV. časť, informoval prítomných o
majetkoprávnom vysporadúvaní miestnych komunikácii. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 427/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o príprave žiadosti na základe kódu výzvy OPŽP –P01-14-1
ministerstva ŽP na získanie dotácie na kanalizáciu obce III a IV. časť.
b/ schvaľuje spracovanie žiadosti podľa výzvy kódu OPŽP-P01-14-1 na stavbu kanalizácie
obce III. a IV. časť
c/ schvaľuje zabezpečenie výberu externého projektového manažmentu a mandatára na
zabezpečenie dodávateľa stavby, podľa usmernenia k výzve.
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o združení Leader na území Hornej Oravy.
K bodu 8. Interpelácie poslancov
9. Záver
Nakoľko program 40. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Mgr. Zuzana Garbiarová
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......................................................
Mgr. Zuzana Motýľová
prednosta ObÚ
Overovatelia:

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

Marián Ondrík

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

Marta Pardelová

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