
Obecné zastupiteľstvo v  L i e š ť a n o c h

Z á p i s n i c a
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva

v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 27. apríla 2017

PRÍLOHY:
                      1 x  Pozvánka
                      1 x  Prezenčná listina
                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania
                      1 x  Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch



Zápisnica
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany,

konaného dňa 27. apríla 2017
___________________________________________________________________________

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: p. Otília Lukáčová, p. PhDr. Monika
Sýkorová, p. Mgr. Jana Javorčeková - ospravedlnené

Začiatok o 8,00 hod.

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  starosta obce  v zmysle
ustanovenia § 13 ods. 4  písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 1. Otvorenie

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal
prítomných poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Starosta obce  predniesol  návrh  programu rokovania. Uvedený program bol schválený bez
pripomienok, jednohlasne.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Zmena rozpočtu na projekt: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom,

Liešťany“ a jeho spolufinancovanie obcou Liešťany vo výške 5%
6. Rôzne a diskusia
7. Uznesenia
8. Ukončenie zasadnutia.

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ.
Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Rudolfa Vojtku a  p. Branislava Krpelana.

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Jozefínu Mazánikovú a p. Štefana Cvíčelu.
Návrh bol jednohlasne prijatý.



K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

     Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu
tejto zápisnice.

K bodu 5. – Zmena rozpočtu na projekt: „Zníženie spotreby energie obecný úrad
a kultúrny dom, Liešťany“ a jeho spolufinancovanie obcou Liešťany vo výške 5%

    P. starosta informoval prítomných poslancov, že z dôvodu úpravy projektu bolo potrebné
prepracovať energetický audit, ktorý je potrebný k príprave žiadosti. V budove kultúrneho
domu a kuchyne boli navrhnuté rekuperačné jednotky z tohto dôvodu došlo k navýšeniu
nákladov na uvedený projekt. Plánovaný rozpočet 437.000,00 € sa navyšuje na sumu
476.320,93 € tým sa navyšuje aj suma spolufinancovania.  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne
ruší uznesenie č. 24/2017 zo dňa 29.3.2017 a jednohlasne schvaľuje výšku maximálneho
celkového spolufinancovania projektu v sume 23.816,05 € z celkových oprávnených výdavkov
s sume 476.320,93 €.

K bodu 6 – Rôzne a diskusia

      P. Mazániková predložila žiadosť Mgr. Márie Wiedermannovej riaditeľky ZŠ s MŠ
v Čavoji o finančnú pomoc, nakoľko sa žiaci ZŠ v Čavoji zúčastnia v dňoch 28.4.2017 -
1.5.2017 družobnej návštevy v obci Markovac v Chorvátsku.

K bodu 7 - Uznesenia

 Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice.

K bodu 8 - Ukončenie zasadnutia

P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 08:45 hod.

Zapísala: Beáta Holenková

Ľubomír Noska
                                             starosta   obce

Overovatelia:

Rudolf Vojtko    .................................

Branislav Krpelan   ................................



Uznesenie č. 33/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e program zasadnutia.

         Ľubomír Noska

               starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017

Uznesenie č. 34/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

   Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie  na  vedomie, že za overovateľov zápisnice boli
určení:  p. Rudolf Vojtko a p. Branislav Krpelan
a za zapisovateľku: p. Beáta Holenková.

Ľubomír Noska

              starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017



Uznesenie č. 35/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu:
p. Štefan Cvíčela a p. Jozefína Mazániková

         Ľubomír Noska

               starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017

Uznesenie č. 36/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.

Ľubomír Noska

              starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017



Uznesenie č. 37/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch r u š í uznesenie OZ v Liešťanoch č. 24/2017 zo dňa

29. marca 2017.

         Ľubomír Noska

               starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017

Uznesenie č. 38/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie predloženie žiadosti o nenávratný
finančný  príspevok  Sprostredkovateľskému  orgánu v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-
2017-19 pre projekt s názvom: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom,
Liešťany“. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
v sume 23 816,05 EUR z celkových oprávnených výdavkov v sume 476 320,93 EUR.

Ľubomír Noska

              starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017



Uznesenie č. 39/2017

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

zo dňa 27. apríla  2017

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje
1.) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Sprostredkovateľskému orgánu

v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom: „Zníženie spotreby
energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“.

2.) výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 476 320,93 EUR a 5%
spolufinancovanie zo strany obce vo výške 23 816,05 EUR

                                                                                                         Ľubomír Noska
              starosta obce

V Liešťanoch  27. apríla 2017


