Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.03.2019 v zasadačke
Obecného úradu Lemešany v čase od 18.00 hod. do 21.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
Neprítomná: Mgr. Hajníková
Zapisovateľ: Katarína Bialková
Overovatelia: Martin Novák
Ing. Marek Angelovič
Zasadnutie bolo zvolané v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Starosta obce Ing. Marko Bučko privítal prítomných poslancov a predniesol návrh programu
uvedený v pozvánke a zároveň požiadal poslancov, aby sa vyjadrili resp. doplnili body
programu rokovania – p. Novák navrhol prejednať najprv bod 7 až potom bod 6.
Program zasadnutia bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva s tým, že najprv
prejednajú bod 7 a následne bod 6.
K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval, že všetky uznesenia sú splnené až na uzn. č. 140/2018 ohľadom
vysporiadania pozemkov ihriska a ČOV, ktoré je v plnení. Obec vlastníkov oslovila cez
právnikov, ale žaloby nie sú ochotní stiahnuť. ČOV sa priebežne rieši.
Uzn č. 26/2019 splnené – fin. prostriedky sme vrátili, zmluva je ukončená, bude nové verejné
obstarávanie cez in-house, aby sa ďalej pokračovalo na stavbe, rozpočet je aktualizovaný na
cca 950 tis eur.
Uzn. č. 27/2019 splnené – SLSP nám ešte znížila úrok vzhľadom na to, že sme otvorili účty.
Z úveru sa vyčerpalo 295 589,88 eur. Ostáva ešte 274.410,12 eur.
Uzn č. 28/2019 v plnení
Uzn č. 29/2019 v plnení
Uzn. č 30/2019 splnené
Príchod poslankyne: Mgr. Martina Fujdová 18:30 hod
K bodu č. 3 Schválenie žiadosti o NFP – prestupné bývanie
Starosta informoval prítomných poslancov, že celkové náklady na projekt - Skvalitnenie
bývania pre obyvateľov z MRK v obci Lemešany ešte nie sú vyčíslené, chýba vyčísliť
vybavenie, propagáciu... Ešte je potrebné vypracovať dokumentáciu o tom, ktoré rodiny tam
budú môcť bývať a za akých podmienok. Rozpočet stavby bude vyčíslený na cca 1.629 tis
eur. Ďalej starosta informoval, že bude potrebné zamestnať 2-3 ľudí, ktorí budú kontrolovať
rodiny v bytovkách, kontrolovať situáciu v rodinách a či dodržiavajú podmienky.
Poslanec Kuruc sa pýtal na termín podania žiadosti
Starosta informoval, že termín podania žiadosti je 3.4.2019

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 31/2019
suhlasí
- s predložením ŽoNFP – Skvalitnenie bývania pre obyvateľov z MRK v obci
Lemešany na SO pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce a s platným územným plánom obce
- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov
- so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Ing. Jaroslav Buzogáň, Mgr. Martina
Fujdová, Pavol Kmec, Ing. Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 32/2019
schvaľuje
- schvaľuje dokument „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec
Lemešany“
- schvaľuje zabezpečenie realizácie „Systému bývania s prvkami prestupného bývania
pre obec Lemešany počas realizácie a udržateľnosti projektu
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Ing. Jaroslav Buzogáň, Mgr. Martina
Fujdová, Pavol Kmec, Ing. Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Schválenie členov do Rady školy ZŠ s MŠ Lemešany
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v škole prebehli voľby do Rady školy za
rodičov a je potrebné delegovať 4 členov z radu poslancov. Navrhol Radoslava Ružbašana,
Martina Novák, Martina Benča a Ing. Mareka Angeloviča
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 33/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch
schvaľuje
štyroch poslancov do Rady školy na obdobie 4 rokov a to p. Ružbašana, p. Benča, p. Nováka
a p. Angeloviča
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Ing. Jaroslav Buzogáň, Mgr. Martina
Fujdová, Pavol Kmec, Ing. Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Schválenie ceny za vodné a stočné – Zlepšenie prístupu k pitnej vode v MRK
Lemešany
Starosta informoval, že v MRK je už namontovaný výdajný automat pitnej vody, sú dodané aj
čipy a od budúceho týždňa by sa výdaj vody mohol realizovať cez automat. Je potrebné
schváliť cenu vody a stočného za m3. Informoval, že výška ceny z VVS je 1,60 € / m3 a cena
stočného je stanovená URSO vo výške 0,5572 / m3 spolu by cena bola 2,16€/m3
Ing. Angelovič sa informoval, či výdajný automat pitnej vody nezamrzne v zime. Starosta
vysvetlil, že zvyšná voda vytečie cez ventily, ktoré sú v stojane.
Ing. Kuruc navrhol výdajný automat pitnej vody zatepliť.
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 34/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch
s ch v a ľ u j e
cenu vody a stočného pre výdajný automat pitnej vody v MRK vo výške 2,16 € / m3
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Ing. Jaroslav Buzogáň, Mgr. Martina
Fujdová, Pavol Kmec, Ing. Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7 Žiadosť o realizáciu príjazdových ciest na základe kúpnej zmluvy č. 2/2008 –
Ing. Michal Weiss
Starosta informoval prítomných poslancov o existujúcej zmluve z roku 2008 (príloha č. 2),
ktorá bola podpísaná vtedajším starostom a p. Weissom. Jedná sa o cestu od
poľnohospodárskeho družstva cez sad paralelne s časťou Hôrka, v ktorej sa obec zaviazala na
vlastné náklady postaviť inžinierske siete a miestnu komunikáciu. Ďalej informoval poslancov
o vtedajšej situácii, kedy nebol stavebný boom a obce vychádzali novým vlastníkom
v ústrety.
Poslanec Novák sa pýtal, či je táto zmluva s územným plánom.
Starosta odpovedal, že je to v súlade s územným plánom.
Poslanci Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, a Ing. Kuruc navrhujú vrátiť pozemok p.
Weissovi a Ing. Kuruc navrhuje starostovi spojiť sa s p.Weissom a informovať ho, že obec
nemá finančné prostriedky na vybudovanie cesty a inžinierskych sietí a vrátiť pozemok p.
Weissovi.
Po diskusií prítomní poslanci navrhli starostovi o danej problematike sa poradiť s právnikom
a o výsledku informovať poslancov na najbližšom zastupiteľstve.
K bodu č. 6 Rôzne
Starosta informoval, že k projektu, ktorý sa podával v 1. kole na rozšírenie budovy Denného
stacionára je potrebné prijať uznesenie do 2. kola.

OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 35/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch
schvaľuje
- podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu budovy Denného stacionára
- súhlasí s 5% ným spolufinancovaním
- súhlasí s úhradou neopravených výdavkov ak vzniknú
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Mgr. Martina Fujdová, Pavol Kmec, Ing.
Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Jaroslav Buzogáň
Starosta predložil poslancom dve žiadosti o pridelenie nájomných bytov v 24BJ od p. Amálie
Žigovej (príloha č. 3) a p. Renáty Giňovej (príloha č. 4). Žiadajú o pridelenie bytu p.
Slepčíka, ktorý nájom pravidelne platí.
Poslanci navrhli odpovedať žiadateľom o byt, že voľné byty nemáme.
Starosta predložil poslancom žiadosť o vodovodné prípojky, ktoré žiadajú podpísaní 8
majitelia rodinných domov (príloha č. 5). Starosta ďalej navrhol nechať vypracovať projekt
a pripojiť týchto žiadateľov k vodovodu, keďže vodu v studni nemajú pitnú.
p. Ružbašan súhlasí tiež z vypracovaním projektu, aj z dôvodu, že pri rekonštrukcií bytoviek
bude potrebné mať vodovod s pitnou vodou.
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 36/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch
s ch v a ľ u j e
zámer vypracovať dokumentáciu na vodovodnú prípojku až k Hummeru v dvoch etapách a
súhlasí s realizáciou a vyčlenením finančných prostriedkov.
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Mgr. Martina Fujdová, Pavol Kmec, Ing.
Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Jaroslav Buzogáň
OZ prijalo uznesenie č. 37/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch
s ch v a ľ u j e
výšku dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka súkromnej základnej umeleckej
školy a dieťa materskej školy a školských zriadení a záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v obci Lemešany, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia obce podľa
prílohy č. 6
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Mgr. Martina Fujdová, Pavol Kmec, Ing.
Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Jaroslav Buzogáň

Ďalej starosta navrhol doplniť do komisie športovej p. Poklembu a poslanca Ing. Jaroslava
Buzogáňa preložiť z komisie o verejnom záujme do stavebnej komisie.
Všetci poslanci súhlasili so zmenami v komisiách.
Ďalej starosta informoval, že koncom leta bude aktuálna výzva na kanalizáciu, kedy by obec
chcela podať žiadosť.
Informoval aj, že toho času je aktuálna výzva z PSK na podporu výstavby a rekonštrukciu
športovísk v PSK (príloha č. 6), kde je miera spoluúčastí min. 50% z celkového rozpočtu
projektu.
Mgr. Martin Fujdová informovala poslancov, že občianske združenie Záhrada pohybu
vyčistili cestu do lesa v Chabžanoch a navrhla zaslať im schválenú dotáciu na činnosť.
OZ prijalo nasledovné uznesenie č. 38/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Lemešanoch
s ch v a ľ u j e
zaslanie finančných prostriedkov na činnosť OZ Záhrada pohybu podľa žiadosti vo výške
4.900,- €
Prítomní: Ing. Marek Angelovič, Martin Benčo, Mgr. Martina Fujdová, Pavol Kmec, Ing.
Jozef Kuruc, Martin Novák, Radoslav Ružbašan,
Za : 7
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Jaroslav Buzogáň
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: Katarína Bialková
V Lemešanoch, 21.03.2019
Overovatelia: Ing. Marek Angelovič
Martin Novák

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

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

Ing. Marko B u č k o
starosta obce

