Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku
konaného dňa 23. mája 2014
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Zápisnica
zo 41. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 23. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Jozef Bobrovský
Martin Kalis
Eduard Kubas
Soňa Šulíková

Ďalší prítomní: Mgr Zuzana Motýľová., prednosta ObÚ
Mgr. Zuzana Garbiarová, zam. obce
PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce
Mgr. Katarína Pačechová – účtovníčka obce
Roman Gnida – Mestský úrad Trstená
Mgr. Dravecký – konateľ Dsi Data Námestovo

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informatívna správa o činnosti OcÚ
Sociálna starostlivosť v obci a vývoj nezamestnanosti v obci
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
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: Daniel Vavrek, Ing. Martin Dreveňák
Zapisovateľka: Mgr. Zuzana Garbiarová
Starosta obce oboznámil prítomných s programom 41. zasadnutia OZ a požiadal prítomných
o pripomienky, prípadne návrh zmeny programu.
Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informatívna správa o činnosti OcÚ
Sociálna starostlivosť v obci a vývoj nezamestnanosti v obci
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
Záver

Z prítomných 5 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo
5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek).
Obecné zastupiteľstvo Obce Liesek schválilo program zasadnutia.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Z predchádzajúceho zastupiteľstva neboli uložené žiadne uznesenia.
Starosta obce požiadal kontrolórku obce, PhDr. Zuzanu Štoberovú aby informovala
prítomných o vykonanej kontrole.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných o kontrole pokladničných operácií v pokladni obce.
Správa o vykonanej kontrole je prílohou zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 428/14 - OZ
b/ berie na vedomie správu o vykonanej kontrole
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 4. Informatívna správa o činnosti OcÚ
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o činnosti Obecného úradu.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje hlavne
písomnú agendu orgánov obce a orgánov OZ, je podateľňou a výpravovňou písomností obce.
Okrem riadneho zabezpečenia chodu obce, čo predstavuje činnosť na úseku financií,
stavebného zákona, školstva, kultúry a športu, verejného poriadku, životného prostredia,
civilnej ochrany, sociálnych vecí, obecný úrad vykonával a vykonáva aj ďalšie činnosti
súvisiace so správou a údržbou majetku obce (budovy obecného úradu, kultúrneho domu, 4
bytových domov, hasičskej zbrojnice, ČOV, budovy TJ Sokol, Domu smútku, detských jaslí,
údržbou verejných priestranstiev, likvidáciu nelegálnych skládok a zabezpečovanie ďalších
investičných akcií. Úlohy v jednotlivých oblastiach boli priebežne zabezpečované a to
v nadväznosti na rozpočet obce.
Neustále legislatívne zmeny si vyžadujú preškolenia zamestnancov, preto sa zamestnanci
pravidelne zúčastňujú rôznych seminárov, odborných školení ako aj pracovných porád. Tieto
školenia väčšinou prebiehajú prostredníctvom RVC.
Aktualizácia web stránky obce v súvislosti s dodržiavaním štandardov webov v zmysle
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nariadenia.
Organizačná štruktúra OcÚ:
Referát rozpočtu, účtovníctva, správy majetku obce, práce a miezd
Referát pre dane a miestne poplatky
Referát pre školstvo, kultúru a šport
Referát pre evidenciu obyvateľstva, matričný úrad a sociálna starostlivosť
Referát služieb
Spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad Trstená
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o vykonaných činnostiach a o vydaných
povolení v jednotlivých referátov.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 429/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 5. Sociálna starostlivosť v obci a vývoj nezamestnanosti v obci
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o sociálnej starostlivosti v obci. Oboznámila
prítomných, že sociálna oblasť sa rieši na základe požiadaviek, konkrétnych žiadostí.
V priebehu minulého roka komisia riešila jednu žiadosť p. Janigovej o jednorazový finančný
príspevok pri úmrtí člena rodiny. Do sociálnej starostlivosti v obci sa zahrňuje aj
opatrovateľská služba, ktorá sa poskytuje prostredníctvom Spišskej katolíckej charity. Obec
každoročne organizuje posedenie s dôchodcami a zároveň je im poskytnutý finančný
príspevok. Minulý rok bol poskytnutý finančný príspevok 319 dôchodcom nad 62 rokov a 31
ZŤP. Obec takisto poskytuje finančný príspevok pri narodení dieťaťa, minulý rok bol
poskytnutý príspevok 48 rodinám.
V obci máme registrovanú ZZPO, ktorá združuje občanov a ktorá pre nich organizuje rôzne
podujatia. Medzi nepriamu sociálnu pomoc môžeme považovať aj poskytnutie úľavy alebo
oslobodenia pri dani z nehnuteľnosti, jednak občanom starším nad 70 rokov a jednak
občanom vlastniacim preukaz ZŤP.
Ďalej starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že v obci máme k 19. 4. 2014 dlhodobo
nezamestnaných občanov 72 a z toho je 21 poberateľov dávky v hmotnej núdzi.
Zároveň informoval prítomných, že od 1. 7. 2014 budú prebiehať v obci aktivačné práce.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 430/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o sociálnej starostlivosti v obci
b/ berie na vedomie informáciu o nezamestnanosti v obci
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
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K bodu 6. Aktuálne informácie
Starosta obce privítal na obecnom zastupiteľstve konateľa DSi data s. r. o. Námestovo –
Mgr. Draveckého a p. Romana Gnidu – pracovníka Mestského úradu Trstená. Požiadal ich,
aby oboznámili prítomných o výstavbe a prevádzke optickej siete pozdĺž „Historickokultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“ – CYKLOTRASA.
Mgr. Dravecký oboznámil prítomných s návrhom zmluvou o položení optického káblu
pozdĺž pripravovanej cyklotrasy, obec bude financovať zemné práce v rozsahu stanovenom
projektovou dokumentáciou s prepojením úseku medzi cyklotrasou a obcou. Prebehla
diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 436/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o výstavbe a prevádzke optickej siete pozdĺž „Historickokultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“- CYKLOTRASA v katastri obce prednesú
Mgr. Dreveckým, konateľom DSi data s.r.o. Námestovo
b/ schvaľuje uzavretie zmluvy s DSi data s. r. o. Námestovo za dohodnutých podmienok
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o správe nezávislého audítora /viď. príloha
zápisnice/ Uviedla, že audítorka nezistila významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali
vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
Na základe overenia účtovnej závierky navrhla audítorka pozmeniť uznesenie č. 419/14 – OZ.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 431/14 - OZ
a/ mení znenie uznesenia č. 419/14 – OZ v bode b/ ........ prebytok rozpočtu v sume
140 504,35- použiť vo výške 14 050,44 na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2013 a vo výške 112 403,47 na tvorbu účelového fondu – obstaranie dlhodobého majetku
a splátky úverov.
b/ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou za rok 2013 v zmysle zákona
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Mgr. Katarína Pačechová informovala prítomných o rozpočtovom opatrení č. 2 /viď. príloha
zápisnice/. Uviedla, že príjmy bežného rozpočtu navyšujeme o dotácie zo štátneho rozpočtu
o sumu 12 791 EUR, kapitálové príjmy o 7 575,- EUR, finančné operácie o 30 403,- EUR,
výdavky bežného rozpočtu navyšujeme o 28 840,- EUR, kapitálové výdavky o 17 000,EUR. Celkovo rozpočtové príjmy činia 1 569 693,- EUR a rozpočtové výdavky spolu
1 568 588,- EUR.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 432/14 - OZ
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a/ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014 /RO č. 2/
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014 /RO2/
príjmy vo výške 1 569 693,00 EUR
výdavky vo výške 1 568 588,00 EUR
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Mgr. Zuzana Motýľová oboznámila prítomných o jednotlivých žiadostiach: o žiadosti TJ
Sokol Liesek o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, o žiadosti eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí, farnosť Liesek, ktorý žiadajú o sponzorský príspevok na Letné tábory,
o žiadosti Slovenského skautingu Liesek o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor
a o žiadosti Materského centra Anjeličkovo o poskytnutie finančného príspevku pre
usporiadania Dňa rodiny.
Obecné zastupiteľstvo rokovalo o jednotlivých podaných žiadostiach a schválilo uznesenie
č. 433/14 - OZ
a/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Liesek vo výške
2 400,- EUR
b/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí, farnosť Liesek vo výške 600,- EUR
a uznesenie č. 434/14 - OZ
a/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Slovenský skauting, 108. Zbor
Oriešok Liesek vo výške 600,- EUR
b/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre usporiadania Dňa rodiny
vo výške 600,- EUR
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce oboznámil prítomných s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt „Liesek – kanalizácia – III. a IV. časť. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 435/14 - OZ
a/ prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,, Liesek kanalizácia – III. a IV. Časť“ a dôvodovú správu
b/ Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom : ,, Liesek kanalizácia – III. a IV. Časť“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, Operačný program ivotné prostredie, Prioritná os 1 INT GROVAN
OCHRANA A RACION LN VYU VANI V D, Operačný cieľ: 1.2 ODV DZANI A
ČIST NI KOMUN LNYCH ODPADOV CH V D V ZMYSL Z V ZKOV SR VOČI
Ú, kód výzvy: OP P-PO1-14-1,
názov projektu : Liesek - kanalizácia – III. a IV. časť,
celkové výdavky na projekt : 2 822 922,00 UR
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celkové oprávnené výdavky na projekt : 2 822 922,00 UR
výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov na projekt : 150 000,00 EUR
spôsob spolufinancovania projektu : vlastné zdroje
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval prítomných o „Historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier“ –
Cyklotrase. Nakoľko prefinancovanie cezhraničného projektu trvá cez jeden rok je potrebné,
aby si obec na túto aktivitu zobrala úver. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 437/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o potrebe prekleňovacieho úveru vo výške 295 000,00 EUR
na dobu 24 mesiacov na realizáciu stavby „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo
Tatier“- CYKLOTRASA
b/ schvaľuje prekleňovací úver vo výške 295 000,00 EUR na dobu 24 mesiacov na
realizáciu stavby „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ – CYKLOTRASA
a jeho zabezpečenie BLANKOZMENKOU
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podanej žiadosti na Slovenský pozemkový
fond z roku 2013 o vysporiadaní miestnych komunikácií, ktoré sú súčasťou schváleného
územného plánu obce.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 438/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o podanej žiadosti na Slovenský pozemkový fond z roku
2013 o vysporiadaní miestnych komunikácii, ktoré sú súčasťou schváleného územného
plánu obce
b/ schvaľuje vyhlásenie „že na pozemkoch LV č. 3083 – KN parcely č. 3452/2, 3453/3,
3456, 3458, 3459/10, 3462/1, 3462/3, 3466, 3467, 3471/1, 3471/2, 3568, 3579/2, druh
pozemku Ostatné plochy, existujú miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce
Hlasovanie: Z prítomných 5 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
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K bodu 7. Interpelácie poslancov
8. Záver
Nakoľko program 41. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Mgr. Zuzana Garbiarová

......................................................
Mgr. Zuzana Motýľová
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:

Daniel Vavrek

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

Ing. Martin Dreveňák

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