Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Liesku konaného dňa 2. januára 2015

Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liesek,
konaného dňa 02. 01. 2015
_________________________________________________________________________

Prítomní:

Martin Dreveňák, starosta obce
Ing. Martin Dreveňák, novozvolený starosta obce
Poslanci: Pavol Dulka
Ing. Jozef Garbiar
Andrej Hucík
Ing. Pavol Koleják
Marta Pardelová
Marián Revaj
Mgr. Veronika Špulierová
Daniel Vavrek
Milan Volf

Ďalší prítomní: Mgr. Anna Parcová, predseda MVK
PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce
Mgr. Zuzana Motýľová, prednostka obce
Mgr. Katarína Pačechová, ekonómka obce
Mgr. Zuzana Garbiarová, zam. obce
Martin Kalis
Eduard Kubas
PROGRAM:
1. Úvod
a) Otvorenie
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) Zloženie sľubov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu obce
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1. Úvod
a) Otvorenie
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) Zloženie sľubov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostu
Otvorenie obecného zastupiteľstva sa začalo hymnou Slovenskej republiky.
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Martin Dreveňák, starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných na 1. zastupiteľstve.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar.
Písaním zápisnice starosta poveril Zuzanu Garbiarovú – zamestnankyňu obecného úradu.
Starosta obce požiadal Mgr. Annu Parcovú, predsedkyňu miestnej volebnej komisie aby
prítomných informovala o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Liesek.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Mgr. Anna Parcová predniesla prítomným správu
o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Liesek konaných dňa 15. novembra 2014
a odovzdala osvedčenia o zvolení.
Správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Liesek
tvorí prílohu zápisnice.
Novozvolený starosta obce Ing. Martin Dreveňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce, prevzal insígnií od starostu obce a týmto sa ujal vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
Sľub tvorí prílohu zápisnice.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva a to: Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marta
Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf.
Sľuby tvoria prílohu zápisnice.
Starosta obce konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, čiže nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov a zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášania schopné.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva vystúpil Ing. Martin Dreveňák, novozvolený starosta
obce.
Na začiatku svojho príhovoru sa poďakoval za prejavenú dôveru všetkým svojim voličom
a podporovateľom, všetkým kandidátom, ako aj voličom na účasti vo voľbách,
odstupujúcemu zastupiteľstvu a svojmu otcovi, odchádzajúcemu starostovi za 20 rokov, ktoré
sa venoval obci.
Uviedol, že dôveru, ktorú mu odovzdali občania v komunálnych voľbách je pre nás
obrovskou výzvou, ale aj zároveň veľkým záväzkom, jeho snahou bude v spolupráci s
obecným zastupiteľstvom riešiť všetky úlohy, ktoré každodenný život v obci prinesie, ktorými
sa budeme musieť vysporiadať. Začína nové volebné obdobie ale nemôžeme hovoriť, že
začíname od nuly, že spravíme nejakú čiaru a začneme odznova. Je tu veľa vecí, ktoré sú
rozbehnuté, a ktoré vlastne bude na nás, aby sme ich dotiahli.
Informoval prítomných, že máme rozbehnuté 3 projekty financované z Európskej únie:

Projekt „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“, ktorý sa mal ukončiť v decembri
2014, ale nakoľko bolo zlé počasie to nestihli. Bolo podpísané predĺženie lehoty výstavby
uvedenej cyklotrasy do 15. septembra 2015.
Projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Liesek, kde nie je dokončené verejné
obstarávanie.
Projekt Kanalizácia III. a IV. časť – ktorá by mala byť ukončená v roku 2015.
Ďalej starosta obce Ing. Martin Dreveňák informoval prítomných, že v obci sú rozbehnuté aj
ďalšie aktivity, ktoré sa financujú z vlastných zdrojov, je to napr. rekonštrukcia cintorína
Minulý rok sa urobili nové chodníky, pripravila sa tam aj elektrika na verejné osvetlenie, bolo
by potrebné kúpiť ozvučovacie zariadenie pri pohreboch, začala sa budovať cesta od Bugaja
smerom na cintorín, bolo by dobré pokračovať s výstavbou tejto cesty.
Ďalej starosta obce uviedol, že v cintoríne by sa zišlo pokračovať vo výmene plota, postupne
zrekonštruovať Dom smútku a to dvere, okná a strechu. Do Domu smútku sa kúpil mraziaci
box.
Oboznámil prítomných, že je rozrobený Dvor technických služieb, kde sa presťahujú traktory
a všetky zariadenia. Informoval o rekonštrukcii bývalej MŠ, kde sa prerábajú hygienické
zariadenia, kde by mala byť Základná umelecká škola.
Taktiež informoval obecné zastupiteľstvo o rozšírení telocvične, kde bol spracovaný projekt
na gymnastickú halu. A nakoniec, keď sa urobí kanalizácia asfaltovanie ciest.
Na záver Ing. Martin Dreveňák poprial v Novom roku 2015 prítomným pevné zdravie, šťastie
a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starosta obce, Ing. Martin Dreveňák oboznámil prítomných s programom ustanovujúceho
zasadnutia. Požiadal prítomných o pripomienky prípadne návrh zmeny programu.
Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
1.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Vystúpenie starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Určenie platu starostu obce
Diskusia
Záver

Z prítomných 9 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo
9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Obecné zastupiteľstvo Obce Liesek schválilo program zasadnutia.
K bodu 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
Starosta obce, Ing. Martin Dreveňák informoval prítomných, že podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obecné zastupiteľstvo má poveriť
niektorého poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Starosta obce navrhol za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva p. Martu Pardelovú.
Starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Z prítomných 9 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu hlasovalo
8 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Marta Pardelová) Návrh bol prijatý.
K bodu 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta obce, Ing. Martin Dreveňák informoval prítomných, že je možné zriadiť obecnú
radu. Doteraz naša obec obecnú radu nemala.
p. Daniel Vavrek dal návrh na nezriadenie obecnej rady.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Z prítomných 9 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu hlasovalo
9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce, Ing. Martin Dreveňák uviedol, že ďalším bodom rokovania je zriadenie
komisií, voľba ich predsedov a členov. Preto podal návrh na zloženie mandátovej a volebnej
komisie, za predsedu navrhol p. Milana Volfa a za členov Mgr. Veroniku Špulierovú a
p. Daniela Vavreka.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.

Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 7 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci (Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek). Návrh bol prijatý.
Komisia mandátna a volebná skonštatovala:
Novozvolený starosta obce Ing. Martin Dreveňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva a to: Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marta
Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf.
Starosta obce podal návrh na návrhovú komisiu, za členov navrhol p. Pavla Dulku a
Ing. Jozefa Garbiara.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 7 poslancov (Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marta Pardelová, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 2 poslanci (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar). Návrh bol prijatý.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných o komisiách, ktoré pôsobia v obci:
Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia sociálna a finančná
Komisia školstva, kultúry a športu
Komisia na ochranu verejného záujmu
Starosta obce dal hlasovať za zriadenie uvedených komisií.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalším bodom rokovania bolo hlasovanie predsedov komisií.
p. Marta Pardelová navrhla, aby za predsedu komisie výstavby, životného prostredia
a poľnohospodárstva bol zvolený Ing. Jozef Garbiar.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 8 poslancov (Pavol Dulka, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marta Pardelová,
Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Jozef Garbiar) Návrh bol prijatý.
p. Daniel Vavrek podal návrh, aby za predsedu komisie ochrany verejného poriadku bol
zvolený Pavol Dulka.

Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 5 poslancov (Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 1 poslanec (Ing. Pavol Koleják)
Zdržali sa: 3 poslanci (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík,) Návrh bol prijatý.
Ďalej starosta obce dal hlasovať za návrh, aby za predsedu sociálno-finančnej komisie bol
zvolený Ing. Pavol Koleják.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 8 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Marta Pardelová,
Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Ing. Pavol Koleják) Návrh bol prijatý.
p. Marta Pardelová navrhla za predsedu komisie školstva, kultúry a športu Mgr. Veroniku
Špulierovú. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 8 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Mgr. Veronika Špulierová) Návrh bol prijatý.
Ing. Jozef Garbiar podal návrh na predsedu komisie na ochranu verejného záujmu p. Milana
Volfa. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 8 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Milan Volf) Návrh bol prijatý.
Za členov komisie na ochranu verejného záujmu boli navrhnutí: p. Marta Pardelová,
p. Marián Revaj, p. Daniel Vavrek. Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 6. Určenie platu starostu obce
Mgr. Zuzana Motýľová oboznámila prítomných, že je potrebné schváliť plat starostu. Určenie
platu starostu obce vychádza zo zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov. Plat starostu

sa vypočítava z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku
podľa počtu obyvateľov v obci. Základný plat starostu je 1 632,- Eur. Plat starostu nemôže
byť nižší ako je ustanovené v zákone, avšak obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť o 70 %.
Starosta obce – má niekto nejaké návrhy, pripomienky?
Nakoľko neboli vznesené obecným zastupiteľstvom žiadne návrhy, starosta obce dal hlasovať
za schválenie platu starostu obce v základnej výške určenej zákonom č. 253/94 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami
mesačný plat starostu vo výške 1 632,- Eur.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
K bodu 7. Diskusia
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo určenie sobášnej miestnosti, sobášneho dňa a sobášiaceho
pre toto volebné obdobie a schválilo uznesenie č. 6/2015
A/ poverenie sobášiaceho pre toto volebné obdobie Ing. Martina Dreveňáka, p. Milana Volfa
B/ určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to sobášnu miestnosť
v kultúrnom dome.
c/ určenie sobášneho dňa na sobotu v čase od 13.00 hod do 15.00 hod.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalším bodom rokovania bolo delegovanie do orgánov Rady školy pri ZŠ s MŠ Liesek.
Obecným zastupiteľstvom boli navrhnutí do orgánov Rady školy pri ZŠ s MŠ Liesek za
zriaďovateľa: Pavol Dulka, Andrej Hucík, Mgr. Zuzana Motýľová, Marián Revaj.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 9 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek,
Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov. Návrh bol prijatý.
Ďalej Martin Dreveňák oboznámil prítomných o investičných aktivitách v obci /Kanalizácia
III. a IV. časť (majetkoprávne vysporiadanie ciest), Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo
Tatier, Rekonštrukcia verejného osvetlenia/.

Ďalej Ing. Martin Dreveňák, starosta obce navrhol zvolávať zasadnutia obecného
zastupiteľstva každý druhý mesiac. Prebehla diskusia, v ktorý deň bude obecné zastupiteľstvo
rokovať.
p. Daniel Vavrek navrhol schádzať sa piatky.
Mgr. Veronika Špulierová navrhla rokovať vo štvrtky.
p. Marián Revaj navrhol rokovať v pondelky.
Starosta obce dal hlasovať za 1 návrh aby sa obecné zastupiteľstvo schádzalo v piatok
o 16.00 hod.
Hlasovanie: Z prítomných 9 poslancov
Za: 8 poslancov (Pavol Dulka, Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Marta Pardelová, Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Marián Revaj) Návrh bol prijatý.
Ďalšie obecné zastupiteľstvo sa uskutoční 13. 02. 2015.
K bodu 8. Záver
Nakoľko program 1. 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

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

Overovatelia:
Pavol Dulka

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

Ing. Jozef Garbiar

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

