Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.6.2018 v zasadačke
Obecného úradu Lemešany v čase od 18.00 hod. do 22.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
Zapisovateľ: Margita Semeňáková
Overovatelia: Mgr. Štefan Záhradník
p. Martin Novák
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, dal
hlasovať za program rokovania, za program hlasovalo 9 prítomných poslancov.
K bodu č. 2 – prerokovanie záverečného účtu obce Lemešany za rok 2017
Starosta predložil na rokovanie záverečný účet obce Lemešany za rok 2017 – príloha č.3. Na
zasadnutí bola prítomná aj účtovníčka obce p. Katarína Bialková. Záverečný účet obce
obdržali poslanci v predstihu, taktiež bol v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli aj
webovej stránke obce. Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala záverečný účet
a odporúča ho schváliť. Taktiež bola poslancom predložená správa nezávislého audítora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky – príloha č.4 a správa z auditu účtovnej závierky
– príloha č. 5.
K bodu č. 3 – Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Hlavný kontrolór predniesol stanovisku k záverečnému účtu za rok 2017- príloha č.6
a odporúča ho schváliť bez výhrad.
Poslanci v diskusii k záverečnému účtu:
Ing. Buzogáň – pochvalná časť príjmov obce, ale vysoké náklady na PHM,
Ing. Angelovič- poplatky za nájom bytov a vodné v róm. osade- vymáhať exekútorom
p. Novák – dlh obce /ŠFRB, krátkodobý úver, dlhodobý úver za rekonštrukciu KD/
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:
-

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017

-

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky (individuálnej
a konsolidovanej) obce za rok 2017

-

Výročnú správu obce Lemešany za rok 2017
B/ schvaľuje:

-

celoročné hospodárenie obce a rozpočtovej organizácie za rok 2017 bez výhrad

Hlasovanie: za: 8- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák
proti: 0
zdržal sa: 1 – Ing. Buzogáň
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.128 bolo prijaté.
K bodu č. 4 – IROP informácia o nových projektoch
Starosta informoval a predložil poslancom pripravované projekty:
- Výstavba centra sociálnych služieb
- Výstavba Domova dôchodcov
- Rekonštrukcia denného stacionára
Poslanci následne prijali:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
1/ berie na vedomie:
-

Informáciu o Výzve IROP-PO4-SC431-2017-16
2/ schvaľuje:
Zámer: a/ rekonštrukcia denného stacionára
b/ výstavba Centra sociálnych služieb,
za dodržania podmienok ochranného pásma IS, cintorín.

Hlasovanie: za: 9- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák , Ing. Buzogáň
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.129 bolo prijaté.

K bodu č. 5 – Interpelácie
1. Ing. Buzogáň – vyčistiť priepust hl. cesta rod. dom p. Majny
2. Ing. Angelovič – pri 16 BJ – vytvoriť prístup z jedného parkoviska na druhé
3. Ing. Angelovič - ulička p. Šimčák – vybudovať pás na kočíky-dlažba-šírka 1 m
a prekryť rigol
4. Ing Buzogáň – oplotiť areál nového predškolského zariadenia a zosúladiť
v zriaďovacej listine ZŠ s MŠ výmeru areálu ZŠ
5. p. Novák – predseda fin. komisie – navrhuje z dôvodu vysokého odberu zemného
plynu v budove FK dať do dotácie na budúci rok pre FK aj čiastku o zemný plyn
K bodu č. 6 – Rôzne
1. hlavný kontrolór predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018-príloha
č.7 . Poslanci následne 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 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 –
podľa prílohy č.7.

Hlasovanie: za: 9- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák , Ing. Buzogáň
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.130 bolo prijaté.

2. Žiadosť ZŠ s MŠ Lemešany o navýšenie finančných prostriedkov – nájomného –príloha č.8.
K predmetnej žiadosti sa vyjadril Ing. Angelovič- spolky a združenia dotované obcou nemajú
platiť nájom, FK neplatí prenájom a DHZ platí, v nočných hodinách svieti svetlo v telocvični
aj na WC. Navrhuje viac sledovať spotrebu el. energie zo strany ZŠ. Poslanci následne prijali:

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
-

Nesúhlasí s navýšením finančných prostriedkov za prenájom telocvične a prenájmu pre
SZUŠ.

Hlasovanie: za: 9- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,

Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák , Ing. Buzogáň
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.131 bolo prijaté.
3.Žiadosť o schválenie návrhu na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ zo dňa 18.5.2018 –príloha č.9
Predložená žiadosť nebola predmetom rokovania OZ.

4.odkúpenie pozemku – p. Boris- príloha č. 10

Starosta predložil žiadosť pána Mariána Borisa na odkúpenie pozemku, parcela č. 82 v k.ú.
Chabžany /bývalý autoservis/, za účelom vybudovania výrobnej a skladovej haly. Poslanci
následne prijali:
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
-

Nesúhlasí s odpredajom pozemku pre p. Mariána Borisa. Predmetná lokalita –parcela
č.82 , v k.ú. Chabžany, je v schválenom Územnom pláne obce Lemešany určená na
občiansku vybavenosť. Bez zmeny ÚPN nie je možná iná výstavba.

Hlasovanie: za: 9- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák , Ing. Buzogáň
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.132 bolo prijaté.
5. Starosta predložil nesúhlasné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu
k trvalému dopravnému značeniu v obci Lemešany – príloha č. 11
6. Žiadosť o pridelenie bytu p. Emil Žiga – príloha č. 12
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
-

Nesúhlasí s pridelením obecného nájomného bytu pre žiadateľa p. Emila Žigu.

Hlasovanie: za: 9- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák , Ing. Buzogáň
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.133 bolo prijaté.

7. Starosta predložil žiadosť p. Mráza na povolenie zriadiť ZUŠ v Lemešanoch – príloha č.13

Stanovisko poslancov je, že obec neschvaľuje zriadenie ZUŠ, môže len poskytnúť nebytové
priestory.
8. Starosta ďalej predložil VZN o chove psov na území obce Lemešany – príloha č. 14.
VZN bolo pred rokovaním OZ zverejnené na úradnej tabuli v obci po dobu 15 dní.
Poslanci následne 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 Všeobecne záväzné nariadenie obce Lemešany č. 1/2018 o chove psov na
území obce Lemešany - podľa prílohy č.14.

Hlasovanie: za: 9- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p.Ferko, Mgr. Fujdová, p. Kmec,
Mgr Záhradník, Ing. Angelovič, p. Novák , Ing. Buzogáň
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.134 bolo prijaté.
Po vyčerpaní programu starosta rokovanie ukončil.
Zapísala: Margita Semeňáková
V Lemešanoch, 29.6.2018
Overovatelia: Mgr. Záhradník Štefan ........................................
Novák Martin

........................................
Ing. Marko B u č k o
starosta obce

