Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Liesku konaného dňa 24. októbra 2014

Zápisnica
zo 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 24. 10. 2014
_________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Neprítomný:

Jozef Bobrovský

Ďalší prítomní: Mgr. Miroslav Šprlák, riaditeľ ZŠ s MŠ Liesek
PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce
Mgr. Katarína Pačechová, účtovníčka obce
Mgr. Zuzana Motýľová, prednostka obce
Zuzana Garbiarová, zam. obce

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014
5. VZN o dani z nehnuteľnosti a ostatných daniach - návrh
6. VZN o obecných poplatkoch – návrh
7. Informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2014
8. Aktuálne informácie
9. Interpelácie poslancov
10. 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: Martin Kalis, Ing. Ján Koleják
Zapisovateľka: Zuzana Garbiarová

Starosta obce oboznámil prítomných s programom 46. zasadnutia OZ a požiadal
prítomných o pripomienky, prípadne návrh zmeny programu.
Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014
5. VZN o dani z nehnuteľnosti a ostatných daniach - návrh
6. VZN o obecných poplatkoch – návrh
7. Informácia o plnení rozpočtu k 30. 09. 2014
8. Aktuálne informácie
9. Interpelácie poslancov
10. 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 kontrole plnenia uznesení. Kontrolórka obce uviedla, že z minulého
zastupiteľstva vyplývala obecnému úradu úloha a to uznesenie č. 469/14 - OZ
b/ ukladá OcÚ výzvu prerokovať s advokátskou kanceláriou s návrhom na riešenie na
najbližšie zastupiteľstvo – jednalo sa o list Advokátskej kancelárie JUDr. Andreja Bryja
vo veci určenia vlastníctva k nehnuteľnosti - p. starosta v tejto veci konal, advokát uznal,
že je to bezpredmetné, musí prebehnúť dedičské konanie.
Starosta obce informoval prítomných, že po telefonickom hovore, p. JUDr. Andrej Bryja
uznal, že je to bezpredmetné, že nemal vedomosť o tom, že došlo k úmrtiu.
Ďalej kontrolórka obce informovala prítomných o vykonanej kontrole, ktorá bola zameraná
na kontrolu sťažností a petícií v roku 2014 /viď. príloha zápisnice/.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 470/14 - OZ
b/ 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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014
Starosta obce uviedol, že poslancom bola predložená Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk. rok 2013/2014 a požiadal p. riaditeľa ZŠ s MŠ Liesek Mgr. Miroslava
Šprláka aby prítomných oboznámil o predmetnej správe.

Mgr. Miroslav Šprlák oboznámil prítomných o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za
šk. rok 2013/2014. Oboznámil prítomných o počte žiakov (377 minulý rok, 365 v tomto
školskom roku), počet tried (minulý rok 18 tried, v tomto školskom roku 19), počet žiakov
1. ročníka 37, informoval o umiestnení žiakov po skončení ZŠ, o prospechu a dochádzke
žiakov, o aktivitách a projektoch školy, o materskej škole...
Mgr. Miroslav Šprlák odpovedal na kladené otázky.
Starosta obce sa vyjadril, že v správe sa uvádza o kontrole Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ktorá bola zameraná na budovu materskej školy, jej interiér a exteriér.
Výsledkom bola spokojnosť s budovou a interiérom, nespokojnosť bola s exteriérom, kde
nám dali do zápisu nápravné opatrenie – oplotenie vonkajších priestorov okolo materskej
školy. Starosta obce navrhol urobiť oplotenie a úpravu terénu.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014 je prílohou zápisnice.
Počas rokovania prišiel p. Eduard Kubas.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 471/14 - OZ
a / prerokovalo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2013/2014
b/ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2013/2014
Hlasovanie: Z prítomných 8 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: 1 poslanec (Eduard Kubas). Návrh bol prijatý.
K bodu 5. VZN o dani z nehnuteľnosti a ostatných daniach – návrh
K bodu 6. VZN o obecných poplatkoch – návrh
Mgr. Zuzana Motýľová, prednostka obce informovala prítomných o návrhu VZN č. 2/2014,
VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014.
Vo VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce
Liesek sa nenavrhujú zmeny sadzby, ale sú tam navrhnuté legislatívne zmeny, ktoré
vychádzajú zo zákona.
Vo VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území
obce Liesek navrhujeme zmeny, ktoré vychádzajú zo zákona, sadzby a sumy za jednotlivé
položky pozemkov a stavieb sa nemenia.
Vo VZN č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liesek je navrhnutá úprava,
ktorá vychádza zo zákona a 2 návrhy:
1 návrh VZN č. 4/2014 – zníženie počtu žetónov z 12 na 6 pre podnikateľov,
zavedenie sadzby poplatku pre prevádzkovateľov pohostinských zariadení, ktorí produkujú
sklenený odpad v množstve väčšom ako 300 kg ročne sa určuje na 0,1659 Eur za jeden kg,
čo predstavuje 50,- Eur ročne,
určenie podmienok pre uplatnenie zníženia a odpustenia poplatku.
2 návrh VZN č. 4/2014 – navrhnutá zvýšená sadzba poplatku za komunálny odpad z 2,50 €
na 3,- € a podmienky na uplatnenie zníženia alebo oslobodenia,
Prebehla diskusia a do hlasovania sa dostal 1 návrh VZN č. 4/2014.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 473/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Liesek

b/ prerokovalo návrh VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Liesek
c/ prerokovalo VZN č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liesek
d/ schvaľuje VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na
území obce Liesek
e/ schvaľuje VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na
území obce Liesek
f/ schvaľuje VZN č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liesek
Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov ( Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 7. Informácia o plnení rozpočtu k 30. 09. 2014
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený finančný výkaz o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok
2014. O plnení rozpočtu informovala Katarína Pačechová. Plnenie rozpočtu bolo
prednesené v rámci programov. V príjmovej časti sa rozpočet plní na 68,19 %, čo
predstavuje 1 361 164 €. Vo výdavkovej časti sa rozpočet plní na 50 %, čo je 988 865 €.
O kapitálových aktivitách podrobnejšie informoval starosta obce.
Starosta obce informoval prítomných o rozhodnutí o schválení našej žiadosti o dotáciu na
stavbu kanalizácie III. a IV. časť ako aj o prácach na „Historicko-kultúrno-prírodnej ceste
okolo Tatier“ – cyklotrase.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 472/14 - OZ
a/ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za III.Q 2014
Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov ( Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 8. Aktuálne informácie
9. Interpelácie poslancov
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o žiadosti CVČ Trstená o pridelenie
finančnej dotácie pre CVČ Trstená na záujmovú činnosť pre deti z našej obce. Prebehla
diskusia.
Obecným zastupiteľstvom bol podaný návrh na poskytnutie finančného príspevku tak ako
v minulom období vo výške 5,- Eur/mesačne pre deti do 16 rokov, v prípade, že dieťa
navštevuje 2 a viac zariadení sa táto sumu delí rovnakým dielom.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 474/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť CVČ Trstená o pridelenie finančnej dotácie
b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 5,- Eur na dieťa/mesiac (do 16 rokov veku)
navštevujúce Centrum voľného času v Trstenej

Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov ( Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
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 Spojenej školy
internátnej v Námestove o poskytnutie finančného príspevku. Spojenú školu internátnu
navštevujú 3 deti z obce a preto bol podaný návrh na 10,- Eur na 1 dieťa na nákup
kompenzačných pomôcok.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť prerokovalo a schválilo uznesenie č. 475/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Spojenej školy internátnej v Námestove o finančný príspevok
b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 30,- Eur
Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov ( Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prípravu posedenia starších občanov pri príležitosti
mesiaca úcty k starším ako aj poskytnutie príspevku občanom nad 62 rokov a poskytnutie
finančného príspevku občanom zdravotne postihnutým. Prebehla diskusia.
p. Marián Ondrík navrhol poskytnúť príspevok občanom nad 62 rokov a občanom
zdravotne postihnutým vo výške 20,- Eur.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 476/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o zabezpečení posedenia starších občanov v obci v rámci
mesiaca úcty k starším
b/ schvaľuje poskytnutie príspevku občanom nad 62 rokov vo výške 20,- Eur formou
poukážky na nákup tovaru a poskytnutie občerstvenia
c/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku občanom zdravotne postihnutým podľa
prílohy vo výške 20,- Eur
Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo zámenu časti pozemkov zobrazených ako parcely
reg. „E“ č. 362/2 ostatné plochy 40 m2 a č. 366/1 ostatné plochy 19 m2, zapísaných na liste
vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek pod B1 na Obec Liesek v celku, a to tej časti ktorá podľa GP
overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 66/14 dňa
18.03.2014, zodpovedá novovytvoreným pozemkom parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2
m2 a č. 272/4 zastavané plochy a nádvoria 40 m2 v celku
za časť pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č- 838/1 trvalé trávnaté porasty 172
m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2642 k.ú. Liesek, pod B1 na meno Daniela
Papajčíková rod. Špulierová, nar. 2.7.71979, bytom Liesek 784 v celku, a to tej časti ktorá
podľa GP overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 153/14 dňa
3.7.2014, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda
131 m2 v celku.

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 477/14 - OZ
a/ prerokovalo zámenu časti pozemkov zobrazených ako parcely reg. „E“ č. 362/2 ostatné
plochy 40 m2 a č. 366/1 ostatné plochy 19 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2838 k.ú.
Liesek pod B1 na Obec Liesek v celku, a to tej časti ktorá podľa GP overeného Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 66/14 dňa 18.03.2014, zodpovedá
novovytvoreným pozemkom parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2 m2 a č. 272/4 zastavané
plochy a nádvoria 40 m2 v celku
za časť pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č- 838/1 trvalé trávnaté porasty 172
m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2642 k.ú. Liesek, pod B1 na meno Daniela
Papajčíková rod. Špulierová, nar. 2.7.71979, bytom Liesek 784 v celku, a to tej časti ktorá
podľa GP overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 153/14 dňa
3.7.2014, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda
131 m2 v celku.
b/ schvaľuje zámenu časti pozemkov zobrazených ako parcely reg. „E“ č. 362/2 ostatné
plochy 40 m2 a č. 366/1 ostatné plochy 19 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2838 k.ú.
Liesek pod B1 na Obec Liesek v celku, a to tej časti ktorá podľa GP overeného Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 66/14 dňa 18.03.2014, zodpovedá
novovytvoreným pozemkom parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2 m2 a č. 272/4 zastavané
plochy a nádvoria 40 m2 v celku
za časť pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č- 838/1 trvalé trávnaté porasty 172
m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2642 k.ú. Liesek, pod B1 na meno Daniela
Papajčíková rod. Špulierová, nar. 2.7.71979, bytom Liesek 784 v celku, a to tej časti ktorá
podľa GP overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 153/14 dňa
3.7.2014, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda
131 m2 v celku.
Hodnota zamieňaných pozemkov parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2 m2 a č. 272/4
zastavané plochy a nádvoria 40 m2 vo vlastníctve Obce Liesek je 98,70 EUR a hodnota
pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda 131 m2 vo vlastníctve Daniely
Papajčíkovej rod. Špulierovej je 307,85 EUR, z tohto dôvodu Obec Liesek zaplatí Daniele
Papajčíkovej rod. Špulierovej rozdiel vo výške 209,15 EUR.
Zámenou vyššie uvedených pozemkov Obec Liesek nadobúda pozemok parcela reg. „C“ č.
1137/176 zastavaná miestnou komunikáciou a Daniela Papajčíková rod. Špulierová
pozemky parcela reg. „C“ č. 271/3 a č. 272/4, ktoré tvoria svojim umiestnením a využitím
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súpisné č. 214, ktorý je postavený na
pozemku parcela č. 272/1 v Liesku, z tohto dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre
prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na udelenie Ceny starostu obce za aktívnu prácu
v orgánoch miestnej samosprávy pre Martina Kalisa a Soňu Šulíkovú.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 478/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh na udelenie Ceny starostu obce v zmysle VZN č. 2/2006 za aktívnu
prácu v orgánoch miestnej samosprávy Martinovi Kalisovi a Soni Šulíkovej
b/ schvaľuje udelenie ceny starostu obce Martinovi Kalisovi a Soni Šulíkovej

Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 5 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Ing. Ján Koleják, Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 3 poslanci (Martin Kalis, Eduard Kubas, Soňa Šuliková). Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval prítomných, že je potrebné schváliť inventarizačnú komisiu.
Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 479/14 - OZ
a/ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek
Hlasovanie: Z prítomných 8 poslancov
Za: 8 poslancov (Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Ing. Ján Koleják, Eduard Kubas,
Marián Ondrík, Marta Pardelová, Soňa Šulíková, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
p. Daniel Vavrek vyzval Ing. Jána Kolejáka aby sa vyjadril k žiadosti ohľadne cesty, ktorá
prechádza cez súkromný pozemok, ktorá bola adresovaná Urbáru pozemkovému
spoločenstvu v januári 2014.
Ing. Ján Koleják prečítal stanovisko, ktoré napísal k uvedenej žiadosti:
„Po prejednaní Vášho listu vo výbore pozemkových spoločenstiev Vám tlmočím jeho
stanovisko. Predmetná cesta ktorá sa nachádza na Vašom pozemku nie je našou cestou.
Cesty, ktoré sme ROEP-om získali do našej správy sú cesty komasačné a tie nijakým
spôsobom nezasahujú do Vášho vlastníctva.“
K bodu 10. Záver
Nakoľko program 46. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Zuzana Garbiarová

......................................................
Mgr. Zuzana Motýľová
prednostka obce

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

Overovatelia:

Martin Kalis

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

Ing. Ján Koleják

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

