Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Liesku konaného dňa 7. novembra 2014

Zápisnica
zo 47. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 07. 11. 2014
_________________________________________________________________________

Prítomní:

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

Neprítomní:

Ing. Ján Koleják
Marián Ondrík
Soňa Šulíková

Ďalší prítomní: PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce
Mgr. Zuzana Motýľová, prednostka obce
Mgr. Katarína Pačechová, ekonómka obce
Mgr. Zuzana Garbiarová, zam. obce

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Otvorenie obecného zastupiteľstva sa začalo hymnou Slovenskej republiky.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Martin Dreveňák, starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných.
Overovatelia zápisnice: Marta Pardelová, Daniel Vavrek
Zapisovateľka: Zuzana Garbiarová
Starosta obce oboznámil prítomných s programom 47. zasadnutia OZ a požiadal prítomných
o pripomienky, prípadne návrh zmeny programu.

Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
Záver

Z prítomných 5 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo
5 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, 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 minulého zasadnutia nevyplynuli
OcÚ žiadne povinnosti.
K bodu 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
O návrhu úpravy rozpočtu obce Liesek na rok 2014 informovala Mgr. Katarína Pačechová.
Navrhujeme upraviť rozpočet v príjmových položkách na sumu 1 997 226,- EUR a vo
výdavkových položkách na 1 993 971,- EUR. Konkrétne úpravy rozpočtu sú prílohou
zápisnice.
Mgr. Katarína Pačechová oboznámila prítomných, že uvedené RO č. 5 bolo prerokované na
sociálno-finančnej komisii, sociálno-finančná komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu
schváliť návrh úpravy rozpočtu za rok 2014 RO č.5.
O úpravách rozpočtu informoval aj starosta obce.
Počas rokovania sa dostavil p. Eduard Kubas.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 481/14 - OZ
a / prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014 – RO č. 5
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014 – RO č. 5
rozpočtované príjmy vo výške 1 997 226,- EUR
rozpočtované výdavky vo výške 1 993 971,- EUR
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 5 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Eduard Kubas). Návrh bol prijatý.
Ďalej Katarína Pačechová oboznámila prítomných o návrhu rozpočtu obce Liesek na rok
2015. Informovala prítomných o investičných aktivitách obce na rok 2015. Návrh rozpočtu na
rok 2015 predkladáme ako vyrovnaný rozpočet. Rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky vo
výške 1 890 717 €. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 je prílohou zápisnice.
Mgr. Katarína Pačechová uviedla, že sociálno-finančná komisia doporučuje obecnému
zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2015 a zobrať na vedomie rozpočet na rok 2016 –
2017.

Starosta obce požiadal kontrolórku obce PhDr. Zuzanu Štoberovú aby informovala
prítomných o stanovisku k úprave rozpočtu obce na rok 2015.
Kontrolórka obce oboznámila prítomných so stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na rok
2015: Návrh rozpočtu bol vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami obce a bola dodržaná informačná povinnosť
zo strany Obce Liesek.
Celkový rozpočet Obce Liesek je zostavený ako vyrovnaný a navrhujem obecnému
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh rozpočtu obce na rok 2015 a zobrať na vedomie
návrhy rozpočtov na rok 2016, 2017.
Stanovisko k úprave rozpočtu obce na rok 2015 je prílohou zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 482/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh rozpočtu na rok 2015
b/ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Liesek na rok 2015
s výhľadom na rok 2016 – 2017
c/ schvaľuje rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2015
rozpočtované príjmy vo výške 1 890 717,- EUR
rozpočtované výdavky vo výške 1 890 717,- EUR
d/ berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky
2016 – 2017
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Eduard Kubas,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 5. Aktuálne informácie
K bodu 6. Interpelácie poslancov
Starosta obce požiadal Mgr. Zuzanu Motýľovú aby informovala prítomných o upozornení
prokurátora na absenciu všeobecne záväzného nariadenia podľa zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o vykonanej previerke z Okresnej
prokuratúry, ktorá bola zameraná na Zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní
orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Z Okresnej prokuratúry z Námestova bolo zaslané upozornenie prokurátora, že nemáme
prijaté VZN, ktoré by obsahovalo právnu úpravu týkajúcu sa spôsobu náhradného
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
nachádzajúcich sa na území Obce Liesek. Máme prijaté VZN na prevádzku čističky
a kanalizácie. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 483/14 - OZ
a/ prerokovalo upozornenie prokurátora na absenciu všeobecne záväzného nariadenia podľa
ust. 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších zmien a doplnení
b/ ukladá OcÚ pripraviť návrh VZN týkajúceho sa náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp
c/ ukladá OcÚ podať písomnú správu o výsledku prerokovania upozornenia prokurátora na
Okresnú prokuratúru v Námestove

Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Eduard Kubas,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Mgr. Zuzana Motýľová informovala prítomných o podaných žiadostiach o dotáciu na rok
2015: žiadosť Slovenského skautingu. Zbor Oriešok Liesek o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2015 a žiadosť o pridelenie príspevku z rozpočtu obce na fungovanie skautského zboru počas
roka 2015, žiadosť eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, farnosť Liesek o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2015 a žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO
Trstená o finančný príspevok na rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo uvedené žiadosti prerokovalo a schválilo uznesenie č. 484/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Slovenského skautingu, 108. Zbor Oriešok Liesek o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2015 a žiadosť o pridelenie príspevku z rozpočtu obce na
fungovanie skautského zboru počas roka 2015
b/ prerokovalo žiadosť eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, Oblastné centrum
Tvrdošín, farnosť Liesek o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015
c/ prerokovalo žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO Trstená o finančný
príspevok na rok 2015
d/ berie na vedomie zapracovania požiadaviek pre jednotlivé organizácie do rozpočtu obce
na rok 2015
Hlasovanie: Z prítomných 6 poslancov
Za: 6 poslancov (Jozef Bobrovský, Ing. Martin Dreveňák, Martin Kalis, Eduard Kubas,
Marta Pardelová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
V rámci interpelácií vystúpil p. Daniel Vavrek, ktorý požiadal o zverejnenie žiadosti /viď.
príloha zápisnice/, ktorá bola adresovaná Urbáru, pozemkovému spoločenstvu a ku ktorej
bolo v predchádzajúcom zastupiteľstve uvedené stanovisko predsedu Urbáru Ing. Jána
Kolejáka /viď. príloha zápisnice/.
Zuzana Garbiarová, zapisovateľka uviedla, že žiadosti sú prílohou zápisnice na obecnom
úrade.
K bodu 7. Záver
Nakoľko program 47. 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:
Marta Pardelová

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

Daniel Vavrek

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

