Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Liesku konaného dňa 18. septembra 2015

Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Liesek, konaného dňa 18. 09. 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Pavol Dulka
Marta Pardelová

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

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Plnenie úloh rozvoja obce – výstavba a údržba
Sociálna starostlivosť v obci a vývoj nezamestnanosti v obci
Správa o plnení rozpočtu obce k 30. 06. 2015
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Martin Dreveňák starosta obce, ktorý privítal
všetkých prítomných.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom 7. zasadnutia OZ a požiadal prítomných
o pripomienky.
Starosta obce vyzval prítomných na hlasovanie za predložený program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia uznesení
Plnenie úloh rozvoja obce – výstavba a údržba
Sociálna starostlivosť v obci a vývoj nezamestnanosti v obci
Správa o plnení rozpočtu obce k 30. 06. 2015
Aktuálne informácie
Interpelácie poslancov
Záver

Z prítomných 7 poslancov Za schválenie podľa predloženého návrhu rokovania hlasovalo
7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Obecné zastupiteľstvo Obce Liesek schválilo program zasadnutia.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Marián Revaj, Mgr. Veronika Špulierová
Zapisovateľka: Zuzana Garbiarová
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce požiadal kontrolórku obce, aby oboznámila prítomných o kontrole plnenia
uznesení.
PhDr. Zuzana Štoberová, kontrolórka obce, informovala prítomných o správe o plnení
ukladacích uznesení z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Liesku
Uznesenia č. 74/2015 - OZ
ukladá OcÚ každých 14 dní informovať poslancov OZ o dianí a pripravovaných akciách
v obci – k dnešnému dňu uznesenie splnené,
Uznesenie č. 75/2015 - OZ
ukladá OcÚ prejednať s p. Mikluškom Jozefom možnosti predaja alebo zámenu pozemku
E-KN č. 735 – starosta obce s p. Mikluškom komunikoval, závery budú predmetom dnešného
rokovania.
Kontrolórka obce ďalej informovala obecné zastupiteľstvo o pláne kontrolnej činnosti na II.
polrok 2015. Plán kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 81/2015 - OZ
b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení
c/ prerokovalo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
d/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
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K bodu 4. Plnenie úloh rozvoja obce – výstavba a údržba
Starosta obce informoval o plnení úloh rozvoja obce, o výstavbe a údržbe:
Zberný dvor – založenie okien, dverí, dlažba, maľovanie...
Cyklotrasa – urobili sa prechody, priepust nad meteorologickou stanicou, prekrytie nádrží,
kolaudácia cyklotrasy 30. 11. 2015, 27. 9. 2015 v Poľsku otvorenie cyklotrasy,
ČOV – opravy, údržba, lisovanie kalov,
Cintorín – osvetlenie cintorína, chodník k veľkoobjemovému kontajneru za plotom a bránka,
kocky pod kontajner /sklo, plasty.../,
živý plot strihanie, čistenie chodníkov, upratovanie,
kanalizácia – robili sa prípojky, preplachovanie
rekonštrukcia verejného osvetlenia – prebehlo verejné obstarávania, zaslané na SIEA na
prekontrolovanie,
elektrifikácia Nad Uhlinami - projekt IBV, SSE urobia územné a stavebné konanie, bol im
zaslaný súhlas na vecné bremeno,
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 82/2015 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o plnení úloh rozvoja obce – výstavba a údržba
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. 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 sociálne prípady sú riešené individuálne, na základe požiadaviek,
konkrétnych žiadostí, ktoré sú prešetrené na sociálno-finančnej komisii.
Od začiatku roka nebola podaná žiadosť na krízovú situáciu. 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. Obec takisto poskytuje finančný príspevok pri narodení dieťaťa.
V obci máme registrované ZZPO, ktoré združuje občanov a ktorá pre nich organizuje rôzne
podujatia. Združeniu bola poskytnutá dotácia vo výške 600,- Eur a pre Úniu nevidiacich
a slabozrakých v Trstenej, ktorá zastrešuje aj našich občanov poskytnutá dotácia vo výške
30,- Eur. 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.
Prebehla diskusia ohľadom prípravy posedenia pre starších občanov Liesku. Poslanci navrhli
poskytnúť príspevok občanom nad 62 rokov vo výške 20,- Eur formou poukážky na nákup
tovaru a poskytnúť občerstvenie. Občanom zdravotne postihnutým, poskytnúť príspevok vo
výške 20,- Eur.
p. Marián Revaj navrhol použiť poukážku na nákup tovaru v prevádzkach miestnych
podnikateľov z dôvodu podpory miestnych podnikateľov.
Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh.
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
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Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
Ďalej starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 83/2015 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o sociálnej starostlivosti v obci
b/ berie na vedomie informáciu o vývoji zamestnanosti v obci
c/ berie na vedomie informáciu o príprave posedenia starších občanov v obci
d/ schvaľuje poskytnutie príspevku občanom nad 62 rokov vo výške 20,- Eur formou
poukážky na nákup tovaru a poskytnutie občerstvenia
e/ schvaľuje poskytnutie príspevku občanov zdravotne postihnutým podľa prílohy vo výške
20,- Eur
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
K bodu 6. Správa o plnení rozpočtu obce k 30. 06. 2015
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený finančný výkaz o plnení rozpočtu k 30. 6. 2015.
Mgr. Katarína Pačechová informovala prítomných o plnení rozpočtu.
Plánovaný bežný rozpočet v sume 1 551 324 € obec plní na 812 288 € čo predstavuje 52 %.
Kapitálové príjmy obci boli poskytnuté ako refundácia nákladov na HKPC okolo Tatier vo
výške 40 534,85 (prostriedky EÚ a ŠR) v kapitálových príjmoch sú zahrnuté aj príjmy
z predaja pozemkov. Finančné operácie boli čerpané na krytie kapitálových výdavkov.
Celkovo rozpočtové príjmy obec plní na 21%. Vo výdavkovej časti obec plní bežné výdavky
na 38 %, kapitálové výdavky boli použité na nákup pozemkov, realizáciu zberného dvora,
kanalizačnú sieť, vodovod a HKPC okolo Tatier. Finančné operácie pokrývajú výdavky na
splátky úverov. Celkové plnenie rozpočtových výdavkov je vo výške 17 %.
Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 je prílohou zápisnice.
Súčasťou plnenia rozpočtu za I. polrok 2015 je monitoring programového rozpočtu, v ktorej
je popis jednotlivých programov a ich plnenie k 30.6.2015 /viď. príloha zápisnice/.
Ing. Pavol Koleják informoval obecné zastupiteľstvo, že sociálno-finančná komisia
doporučuje OZ zobrať na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2015. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 84/2015 - OZ
a/ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30. 6. 2015
b/ berie na vedomie monitoring k programovému rozpočtu obce k 30. 06. 2015
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce Liesek na rok 2015.
O návrhu úpravy rozpočtu obce Liesek na rok 2015 informovala Katarína Pačechová.
Uviedla, že obec Liesek predkladá 4. rozpočtové opatrenie na rok 2015. Navrhujeme zvýšiť
rozpočet v príjmovej časti bežného rozpočtu o 289 € (dotácie na matriku a refundácia
nákladov z úradu práce). Upravujeme kódy zdrojov. Kapitálové príjmy znižujeme o 77 977 €
z toho znížená dotácia na kanalizáciu o 83 755 € (prostriedky EÚ a ŠR) a navyšujeme o 5 778
€ ( refundácia nákladov na HKPC okolo Tatier, príjem z predaja pozemkov a grant na merač
rýchlosti). Vlastné príjmy ZŠ s MŠ navyšujeme o 338 €. Celkovo príjmy upravujeme na sumu
4 580 296 €. Vo výdavkovej časti navrhujeme upraviť bežný rozpočet o 177 € t.j. 119 €
matrika; 170 € refundácia z úradu práce a ZŠ s MŠ o 338 €. Znižujeme MK o 9 050 €
a zvyšujeme čov o 7500 €; vodovod o 100 €; šport o 1 000 € a 450 € presúvame do
kapitálových výdavkoch na spolufinancovanie merača rýchlosti. Pri podprograme prostredie
pre život upravujeme kódy zdroja. Kapitálové výdavky znižujeme verejná správa o 4000 €;
cintorínske a pohrebné služby o 5000 € a MK o 50 000 €, znížené výdavky presúvame na
kanalizáciu, kde upravujeme kódy zdroja a zároveň znižujeme dotáciu z EÚ a ŠR.
Navyšujeme program č. 4 - komunikácie, nákup pozemkov o 1830 € grant o 1500 € a 450 €
spolufinancovanie merača rýchlosti . Ďalej navyšujeme HKPC okolo Tatier o dotáciu 2 448 €
a 59 000 na vykrytie výdavkov. Celkovo rozpočtové výdavky upravujeme na sumu 4 580 296
€. RO č. 4 je prílohou zápisnice.
Úprava rozpočtu bola prerokovaná na sociálno-finančnej komisii. Komisia po vysvetlení
dodatku č. 1 k zmluve o dielo s Vodohospodárskymi stavbami a vysvetlení zníženia rozpočtu
na kanalizáciu doporučuje OZ schváliť návrh úpravy rozpočtu RO č. 4.
Starosta obce pripomenul, že poslanci boli informovaní na obecnom zastupiteľstve o tom, že
sa skracovala trasa G. Uviedol, že v projekte bola zahrnutá trasa G, ktorá už bola v Liesku
vybudovaná. Z tohto dôvodu bola podaná žiadosť na schválenie zníženia rozpočtu a zároveň
zníženia dotácie na Ministerstvo životného prostredia, ktoré súhlasilo s pristúpením k podpisu
dodatku č. 1.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 85/2015 - OZ
a/ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce Liesek na rok 2015
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Liesek na rok 2015 – RO č. 4
rozpočtové príjmy spolu 4 580 296 Eur
rozpočtové výdavky spolu 4 580 296 Eur
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Marián Revaj). Návrh bol prijatý.
K bodu 7. Aktuálne informácie
8. Interpelácie poslancov
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť TJ Sokol o poskytnutie dotácie vo výške 1 000,Eur. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 86/2015 - OZ
a/ schvaľuje poskytnutie dotácie TJ Sokol na rok 2015 vo výške 1 000,- Eur v zmysle žiadosti
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Andrej Hucík). Návrh bol prijatý.
Mgr. Zuzana Motýľová oboznámila prítomných o návrhu VZN o obecných nájomných
bytoch. Prebehla diskusia.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 87/2015 - OZ
a/ prerokovalo návrh VZN o obecných nájomných bytoch
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
Ďalej prednostka obce, informovala obecné zastupiteľstvo, že od 1. 10. 2015 sa uvoľňuje
trojizbový byt.
Sociálno-finančná komisia doporučuje prideliť 4 izbový byt (po Kabáčovi Martinovi)
Žuffovej Ľudmile.
Sociálno-finančná komisia doporučuje prideliť voľný byt (po Žuffovej Ľudmile)
v nasledujúcom poradí: Dreveňák – Pajunk – Gostík
Prebehla diskusia, poslanci schválili, že uvoľnený 4 – izbový byt v bytovom dome 323 bude
pridelený Ľudmile Žuffovej a uvoľnený byt 322 pre Dreveňáka Michala. V prípade
neprebratia bytu 322 schválili poradovník pre uvoľnení byt v nasledujúcom poradí:
Marián Pajunk
Marek Gostík
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 88/2015 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o uvoľnení 4-izbového bytu v bytovom dome 323
b/ schvaľuje pridelenie bytu v bytovom dome 323 od 01. 10. 2015 pre Ľudmilu Žuffovú
c/ schvaľuje pridelenie bytu v bytovom dome 322 od 01. 10. 2015 pre Dreveňáka Michala
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo mesačný plat starostu obce.
Ing. Pavol Koleják navrhol zvýšiť plat starostovi minimálne na úroveň koeficientu obce nad
3 000 obyvateľov, zvýšenie o 10 %.
p. Daniel Vavrek navrhol, zvýšiť plat starostu o 50 %, celková výška platu: 2 549 EUR.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 89/2015 - OZ
a/ určuje v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat
starostu podľa § 3 ods. 1 v 3. platovej skupine vo výške 1,98 násobkom priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, a podľa § 4 ods. 2
zákona č. 253/1994 zvýšenie o 50 %
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Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 6 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec (Marián Revaj). Návrh bol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh poplatku za napojenie sa na kanalizačnú sieť obce
Liesek. Prebehla diskusia, kde boli podané návrhy na schválenie poplatku za napojenie sa na
kanalizačnú sieť obce Liesek vo výške 100,- Eur do konca roka 2017.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia č. 90/2015 - OZ
a/ prerokovalo návrh poplatku za napojenie sa na kanalizačnú sieť obce Liesek
b/ schvaľuje poplatok za napojenie sa na kanalizačnú sieť obce Liesek vo výške 100,- Eur do
konca roka 2017
Hlasovanie: Z prítomných 7 poslancov
Za: 7 poslancov (Ing. Jozef Garbiar, Andrej Hucík, Ing. Pavol Koleják, Marián Revaj,
Mgr. Veronika Špulierová, Daniel Vavrek, Milan Volf)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa: 0 poslanci. Návrh bol prijatý.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že p. Miklušek nemá záujem o predaj,
požaduje zámenu svojho pozemku č. E 735 za rovnakú výmeru obecného pozemku, ktorý sa
nachádza na Havraňáku.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že oslovil Ing. Milana Kolejáka s požiadavkou
o predaj pozemku C-KN č. 1344/11 pod cestu. Nedohodli sa na konkrétnych podmienkach,
s Ing. Kolejákom sa bude rokovať.
K bodu 9. Záver.
Nakoľko program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný a do diskusie sa už
nikto neprihlásil, starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Zuzana Garbiarová
......................................................
Mgr. Zuzana Motýľová
prednosta OcÚ

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

Overovatelia:
Marián Revaj

Mgr. Veronika Špulierová

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

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