Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Liesku konaného dňa 1. augusta 2014

Zápisnica
zo 43. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 1. 8. 2014
_________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Neprítomní:

Jozef Bobrovský
Soňa Šulíková

Ďalší prítomní: PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce
Zuzana Garbiarová, zam. obce

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Komunálne voľby 2014
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: Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják
Zapisovateľka: Zuzana Garbiarová
Starosta obce oboznámil prítomných s programom 43. zasadnutia OZ a požiadal prítomných
o pripomienky, prípadne návrh zmeny programu.
Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
1. Otvorenie

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Komunálne voľby 2014
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
Kontrolórka obce PhDr Zuzana Štoberová uviedla, že z predchádzajúceho zastupiteľstva
neboli uložené žiadne úlohy.
Starosta obce požiadal kontrolórku obce, PhDr. Zuzanu Štoberovú aby informovala
prítomných o pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 /viď.
príloha zápisnice/.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa
24. 06. 2014 a zvesený 21. 7. 2014.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 444/14 - OZ
b/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 a zároveň poveruje kontrolórku
obce výkonom jednotlivých kontrol.
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. Komunálne voľby 2014
Starosta obce informoval prítomných o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa uskutočnia 15. novembra 2014. Uviedol, že sú stanovené termíny úloh na zabezpečenie
volieb, ktoré sa priebežne plnia, je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé
funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 445/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014
b/ podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov obecného zastupiteľstva obce
Liesek na nasledujúce volebné obdobie – 9 poslancov a 1 volebný obvod
c/ určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce Liesek na plný úväzok na jeho celé funkčné
obdobie, vo volebnom období 2014 - 2018

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. Aktuálne informácie
6. Interpelácie poslancov
Počas rokovania prišiel p. Martin Kalis.
Starosta obce informoval prítomných o zahájení prác na cyklotrase ako aj o potrebe
vybudovania odvodnenia okolo bývalej železničnej trati pri pozemku p. Benického
a priepuste pod železničnou traťou v dĺžke cca 50 m okolo trate smerom na Trstenú, kým nie
je vybudovaná cyklotrasa. Prebehla diskusia, v ktorej poslanci vyjadrili potrebu realizácie
odvodnenia vzhľadom na súčasné povodne.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 447/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o zahájení prác na cyklotrase
b/ prerokovalo potrebu vybudovania odvodnenia okolo bývalej železničnej trati pri
pozemku p. Benického a priepuste pod železničnou traťou v dĺžke cca 50 m
okolo trate smerom na Trstenú, kým nie je vybudovaná cyklotrasa
c/ schvaľuje vybudovanie odvodnenia vo vlastnej réžii a zaradenie do rozpočtu obce
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných o ponuke detskej lekárky na zriadenie ambulancie,
ktorá požaduje od obce poskytnúť priestory a spracovať prieskum v obci, či je o túto službu
záujem. Prebehla diskusia. Obecné zastupiteľstvo uvítalo ponuku detskej lekárky a navrhlo
zabezpečiť prieskum.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 448/14 – OZ
a/ berie na vedomie ponuku detskej lekárky na zriadenie ambulancie podľa záujmu.
Požaduje od obce spracovať prieskum v obci či je o túto službu záujem a v akom
rozsahu.
b/ ukladá OcÚ zabezpečiť prieskum
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti obyvateľov bytového domu 700, ktorí žiadajú
o zakúpenie a inštaláciu nových bezpečnostných vchodových dverí pre bytovku č. 700
v Liesku, z dôvodu narušovania súkromia a nočného kľudu neznámymi osobami z vonku.
Oboznámil prítomných ohľadne vchodových dverí, niektorí nájomníci si zabudnú kľúče
a niektorí nezamykajú, dvere boli vypáčené, dali sme tam nový zámok a rozmnožili kľúče.
Dvere nie sú v takom stave aby sa museli vymieňať. Zároveň starosta obce informoval
prítomných, že nájomníci sa aj sťažujú na niektoré nájomníčky na rušenie nočného kľudu

a nevhodné správanie. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 449/14 – OZ
a/ berie na vedomie žiadosť obyvateľov bytového domu 700 o výmenu nových
bezpečnostných vchodových dverí
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalšia žiadosť prerokovaná obecným zastupiteľstvom bola žiadosť Kataríny Nogovej ml.
o prenájom nebytových priestorov bývalej cukrárne v KD za účelom otvorenia novej kaviarne
- cukrárne. Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a schválilo uznesenie
č. 450/14 – OZ
a/ prerokovalo žiadosť Kataríny Nogovej ml. o prenájom nebytových priestorov – bývalej
cukrárne v KD
b/ ukladá OcÚ pripraviť návrh nájomnej zmluvy
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval prítomných o cyklistických pretekoch Tour de Pologne UCI World
Tour, ktoré sa uskutočnia 7. 8. 2014 a budú prechádzať cez našu obec.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 452/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o pretekoch cestnej cyklistike Tour de Pologne UCI World
Tour, ktoré budú prechádzať cez našu obec dňa 7. 8. 2014, kde je potrebné organizačnobezpečnostné zabezpečenie pretekov v obci
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o žiadosti o prerobenie garáda na ul. Školskej
a o žiadosti obyvateľov ul. Za Borom a ul. Staničnej, ktorí žiadajú o úpravu vodovodného
kanála a ďalších protipovodňových opatrení.
Ďalej starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti Tomáša Stasa, ktorý žiada
o návoz cesty Za Borom. Prebehla diskusia, kde bol daný aj návrh aby obec poskytla báger
a vlastníci pozemkov, aby zabezpečili návoz ako sa to robilo doposiaľ.
Obecné zastupiteľstvo jednotlivé žiadosti prerokovalo a schválilo uznesenie č. 451/14 - OZ
a/ berie na vedomie žiadosť o prerobenie garáda na ul. Školskej
b/ berie na vedomie žiadosť obyvateľov ul. Za Borom a ul. Staničná o úpravu vodovodného
kanála a ďalších protipovodňových opatrení
c/ berie na vedomie žiadosť Tomáša Stasa o návoz cesty Za Borom „Pod Benickovým

potokom
d/ schvaľuje vypracovanie projektu protipovodňových opatrení s vybudovaním suchých
poldrov ako aj zväčšenie prietokov melioračných hlavníkov a v rámci rozpočtu pre
budúci rok počítať s ďalším budovaním odvodnenia miestnych komunikácií
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Počas rokovania prišiel p. Eduard Kubas.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predaj pozemku v k.ú. Liesek, parcela reg. „E“ č. 3459/1
ostatné plochy 17 m2, zapísané na LV č. 2838 pod B1 na Obec Liesek v celku, v prospech
Jozefa Horňáka nar. 30.10.1953 a manželky Ľudmily Horňákovej rod. Červeňovej, nar.
18.07.1957, obaja trvale bytom Liesek 609 za kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za
celú prevádzanú plochu sumu vo výške 255,00 EUR
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 446/14 – OZ
a/ prerokovalo predaj pozemku v k.ú. Liesek, parcela reg. „E“ č. 3459/1 ostatné plochy 17
m2, zapísané na LV č. 2838 pod B1 na Obec Liesek v celku, v prospech Jozefa Horňáka nar.
30.10.1953 a manželky Ľudmily Horňákovej rod. Červeňovej, nar. 18.07.1957, obaja trvale
bytom Liesek 609 za kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu
sumu vo výške 255,00 EUR
b/ schvaľuje predaj pozemku v k.ú. Liesek, parcela reg. „E“ č. 3459/1 ostatné plochy 17 m2,
zapísané na LV č. 2838 pod B1 na Obec Liesek v celku, v prospech Jozefa Horňáka nar.
30.10.1953 a manželky Ľudmily Horňákovej rod. Červeňovej, nar. 18.07.1957, obaja trvale
bytom Liesek 609 za kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu
sumu vo výške 255,00 EUR
Pozemok parcela reg. „E“ č. 3459/1, ktorý sa nachádza pri stavbe rodinného domu súpisné č.
609, postaveného na pozemku parcela reg. „C“ č. 1134/15 v Liesku vo vlastníctve
nadobúdateľa, tvorí svojim umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou a z toho
dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka podľa § 9a ods. 8 písmeno b)
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Eduard Kubas, Ing. Ján Koleják,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 7. Záver
Nakoľko program 43. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Zuzana Garbiarová
Martin Dreveňák
starosta obce
Overovatelia: Ing. Martin Dreveňák
Ing. Ján Koleják

