Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.10.2018 v zasadačke
Obecného úradu Lemešany v čase od 18.30 hod. do 21.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1, neprítomní: Ing. Buzogáň, p. Novák
Zapisovateľ: Margita Semeňáková, Ing. Dzúrová
Overovatelia: Mgr. Záhradník
Mgr. Martina Fujdová
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 7 prítomných poslancov.
K bodu č. 2 – Interpelácie
Poslanec Mgr. Záhradník- dotazoval sa kto sype stavebný odpad na obecnú skládku odpadu?
Starosta uviedol že občania obce a susedné obce bezplatne. Stavebný odpad sa bude drviť na
32 priemer, bude slúžiť na novovytvorené komunikácie ( k parcelám v JPÚ).
Poslanec p.Ferko – k cintorínom pristaviť kontajnery, málo kapacity na cintorínsky odpad
a ohľadom názvov ulíc, ako to dopadlo
Starosta uviedol- riešenie ostáva na nasledujúce volebné obdobie, je potrebné ešte doriešiť
názov pre námestie /na budove u Bociana bol umiestnený obraz Svätej trojice)
Poslanec Ing. Kuruc – návrh na orezanie gaštana na cintoríne
Starosta uviedol – plán pre obec je prehliadka stromov na cintoríne – budúci rok zadať
zákazku
K bodu č. 3 – zriadenie občianskych hliadok
Starosta informoval, že je podaná žiadosť na zriadenie občianskych hliadok, je potrebné
doplnenie projektu, budú zamestnaní 4 ľudia z MRK na 2 roky a 3 asistenti, projekt bude
zameraný hlavne na verejný poriadok v centre obce, rozpočet 98.000,-€ z toho mzdy 70.000,€, paušál 28.000,-€.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Lemešany podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.:
A/ Schvaľuje : -

kód výzvy : OPLZ-PO5-2018

-

Názov projektu: Vytvorenie občianskej poriadkovej služby v obci
Lemešany

-

B/ súhlasí:

-

s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce

-

so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5 %
z celkových oprávnených výdavkov

Hlasovanie: za: 7- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, Ing. Angelovič, p. Ferko,
Mgr. Fujdová, Mgr. Záhradník
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.137 bolo prijaté.
K bodu č.4 – r ô z n e
Starosta predložil žiadosť o pridelenie nájomného bytu p. Peter Žiga– príloha č.3.
Pán Peter Žiga žiada o byt pretože žijú s manželkou pri otcovi, kde už žije aj jeho brat
s rodinou, t.z. že ich je veľa v byte. Je zamestnaný v obecnej firme VPS, s.r.o.
Starosta odporúča schváliť prenájom bytu. 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 pridelenie bytu č. 9 v 12 BJ súp.číslo 437, p. Petrovi Žigovi, bytom Lemešany č. 437.

Hlasovanie: za: 5- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, p. Ferko, Mgr. Fujdová
proti: 0
zdržal sa: 2 – Mgr. Záhradník, Ing. Angelovič
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.138 bolo prijaté.
Starosta predložil žiadosť p. Krivánkovej a p. Dancáka na vyplatenie nájomného za užívanie
pôdy - ihriska, za roky 2016 a 2017 – príloha č.4.

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 k nájomnej zmluve č.1/2004 na základe žiadosti p. Magdalény Krivánkovej
a p. Petra Dancáka a vyplatenie nájomného za užívanie pôdy č.p. 223/1 /ihrisko v k.ú. Lemešany/
za roky 2016 a 2017, p. Magdaléne Krivánkovej a p. Petrovi Dancákovi.

Hlasovanie: za: 7- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, p. Ferko, Mgr. Fujdová, Mgr.
Záhradník, Ing. Angelovič
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.139 bolo prijaté.
Pozemky Vargovčíkov dom
Starosta informoval prítomných poslancov o možnosti výmeny pozemkov za futbalové
ihrisko a za ČOV, za pozemok ktorý obec zakúpila v Chabžanoch. 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.:
-Odporúča jednať s vlastníkmi pozemkov ihriska a ČOV, o možnosti vysporiadania pozemkov.

Hlasovanie: za: 7- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, p. Ferko, Mgr. Fujdová , Mgr.
Záhradník, Ing. Angelovič
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.140 bolo prijaté.
Starosta predložil žiadosť p. Stanislava Vaňa – príloha č.5, o preplatenie oplotenia pri budove
knižnice. Vyčíslená hodnota diela je 3.696,-€, práca 1.700,-€ - ktorá nie je dokladovaná, +
predložené doklady vo výške 1995,74 €. Starosta navrhuje uhradiť 52 m oplotenia a prácu 50
%. 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.:

-schvaľuje:
A/ žiadosť p. Stanislava Vaňa o preplatenie oplotenia vo výške hodnoty zdokladovaného materiálu
B/ preplatenie nákladov na výstavbu oplotenia pozemku vo výške 1.995,74 €, t.j. zdokladovaný
materiál /ktorý vynaložil p. Stanislav Vaňo/.

Hlasovanie: za: 7- Ing. Kuruc, p.Ružbašan , p. Kmec, p. Ferko, Mgr. Fujdová , Mgr.
Záhradník, Ing. Angelovič
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh uznesenia bol schválený - uznesenie č.141 bolo prijaté.
Po vyčerpaní programu starosta rokovanie ukončil.
Zapísala: Margita Semeňáková
V Lemešanoch, 29.10.2018
Overovatelia: Mgr. Martina Fujdová

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

Mgr. Štefan Záhradník

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

