Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.3.2018 v zasadačke
Obecného úradu Lemešany v čase od 18.00 hod. do 22.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
Neprítomní: Mgr. Záhradník, p. Novák, Ing.Buzogáň
Zapisovateľ: p. Margita Semeňáková
Overovatelia: p. Pavol Kmec
p. Radoslav Ružbašan
Zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
K bodu č. 1 Otvorenie
Starosta obce Ing. Marko Bučko otvoril rokovanie podľa pozvánky – príloha č.2.
K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval k požiadavke p. Baloga Vojtecha a Martina Baloga – na deň 17.5.2018 je
vytýčené pojednávanie na tvári miesta – trvať na tom, aby domy zbúrali, ak súd rozhodne aby
obec predala pozemky- vznikne tam osada, prechádza tam VST plynové potrubie, ochranné
pásmo + bezpečnostné pásmo- navrhnúť vlastníkom odkúpenie pozemkov, vytvoriť tam
prečerpávaciu stanicu ku kanalizácii.
Uznesenie č. 108/2017 – splnené
Uznesenie č.109/2017 -splnené
Uznesenie č. 110/2017 – splnené
Uznesenie č. 111/2017- splnené
Uznesenie č. 112/2017 – splnené
Uznesenie č. 113/2017 – v plnení
Uznesenie č. 114/2017 – splnené
Uznesenie č. 115/2017 – splnené – zmeny a doplnky č. 2 ÚPN – hotový elaborát, kruhový
objazd – súhlas SSC, zapracovať ČOV pri rómskej osade,
pozemky Jozef Hurtuk, pozemky pri Hummeri.
Uznesenie č. 116/2017- splnené
Uznesenie č. 117/2017 – splnené
Uznesenie č. 118/2017 – splnené
Uznesenie č. 119/2017 – v plnení
Uznesenie č. 120/2017 – splnené
Uznesenie č. 121/2018 – splnené
Starosta informoval v súlade s výzvou na predloženie žiadosti o NFP na Komunitné centrum
a zvýšenie efektívnosti separovaného zberu v obci Lemešany o potrebe prejednania
a schválenia predložených žiadostí: OZ následne prijalo:

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.:
a/ berie na vedomie : ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce
a platným
Územným plánom
b/schvaľuje:
1.Predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie-kód výzvy :OPLZ-PO6-SC6132017-2, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená, názov projektu: „ Komunitné
centrum v Lemešanoch“
2. Spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov 5%
3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel
medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
c/ ruší: uznesenie č. 107/2017 zo dňa 30.8.2017.
Hlasovanie: za: 6- Ing.Angelovič, Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.122 bolo prijaté.

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.:
- s ch v a ľ u j e predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Zvýšenie efektívnosti separovaného zberu v obci Lemešany“
Výška celkových výdavkov na projekt: 244 813,20 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 244 813,20 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 12 240,66 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Hlasovanie: za: 6- Ing.Angelovič, Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.123 bolo prijaté.
K bodu č. 3 – Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka na rok 2018.
Starosta predložil návrh na určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2018
– 3.351,03 € /rok, navýšenie + rezerva – príloha č. 3. Poslanci po diskusii prijali:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.:
- Schvaľuje dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lemešany
na rok 2018 a záujmové vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ Lemešany s trvalým
pobytom v obci Lemešany, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo
územie obce Lemešany – podľa prílohy č.3.
Hlasovanie: za: 6- Ing.Angelovič, Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.124 bolo prijaté.
K bodu č.4 – Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN
Informácia o zmenách a doplnkoch č.2 k ÚPN bola prejednaná v bode č.2 /plnenie uznesení/.
K bodu č. 5 – Jednoduché pozemkové úpravy Lemešany a Chabžany

K bodu č.6 – Rôzne
-

Oplotenie cintorína
Oplotenie ZŠ /kvôli výstavbe novej materskej školy/
MAS
NFP – zberný dvor

-

Hasičská zbrojnica-vysporiadanie pozemku s vlastníkom PD
Lemešany,s.r.o.
Kúpa pozemku na parkovacie miesta – pri Ocú /Monika Maliarová/
Žiadosť p. Gerald Giňa – vŕtanie studne
Pomenovanie ulíc
Projekt na rekonštrukciu KD

K bodu č.7 – Interpelácie

-

Ing. Kuruc – informácia ohľadom výstavby novej materskej školy
Socha Jána Nepomuckého-žiadosť o dotáciu
O2 dotácia – nákup ľudových krojov pre detský súbor pri ZŠ Lemešany
SEPS dotácia – 2.000,-€ /zavlažovanie ihriska, sauna/
Zápis vecné bremeno komunikácie
Informácia o súdnom spore ihrisko -Talarovič J.
ČOV – nevysporiadané pozemky
Sedlák – nesúlad parciel – prerušenie konania na katastri
Deň zeme – 24.3.2018

Po vyčerpaní programu starosta rokovanie ukončil.
Zapísala: M. Semeňáková
V Lemešanoch, 23.3.2018

Overovatelia: Pavol Kmec

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

Radoslav Ružbašan ........................................

Ing. Marko B u č k o
starosta obce

