Zápisnica č. 1
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Melčice – Lieskové, konaného dňa 25.01.2007 o
17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu
Prítomní : Ing. Miroslav Matiáš – starosta obce
Ing.Anna Michaličková, Miloš Adamovic, Mgr.Eva Bebjaková, Ing.Viera Hladká,
Jozef Hulvák, Igor Kotásek, Vladimír Lichner, Ľubomír Plesnivý
Ing.Oľga Nováková prišla počas rokovania
Ing.Janka Hillová – hlavná kontrolórka obce
Občania : Miroslav Minarčic, Ján Pelech, Ing. Anton Kalafút, Branislav Lichner,
Jarmila Lichnerová, Štefan Juriš
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil a viedol starosta obce Ing. Miroslav Matiáš.
Privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
obecného zastupiteľstva, takže je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Písaním zápisnice poveril : Evu Plesnivú
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Vieru Hladkú a Jozefa Hulváka
Predložil nasledovný program :
1. Otvorenie
2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jindřicha Kliera
3. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2008
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7. Informácia o skončení prenájmu MPL STAVRO s.r.o.
8. Informácia o predaji pozemkov v lokalite Tehelňa
9. Žiadosť o prenájom priestorov
10. Žiadosť o vybudovanie prístupovej komunikácie
11. Rôzne
12. Diskusia
Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie, či má niekto návrh na doplnenie programu.
Keďže neboli žiadne pripomienky, pokračovalo sa podľa programu.
2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jindřicha Kliera
Starosta obce informoval poslancov o písomnej žiadosti zo dňa 2. 1. 2008 o vzdaní sa
mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Jindřicha Kliera.
U z n e s e n i e číslo 01/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
berie na vedomie
vzdanie sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva Ing. Jindřicha Kliera.
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3. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
Z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Melčice-Lieskové Ing.
Jindřicha Kliera bol navrhnutý ako prvý náhradník za poslanca obecného zastupiteľstva Ľubomír
Plesnivý.
U z e s e n i e číslo 02/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
k o n š t a t u j e, že
zvolený náhradník za poslanca Ľubomír Plesnivý
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
4. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenia z posledného
zasadnutia boli čiastočne splnené. Uznesenia číslo 73/07/OZ a 76/07/OZ budú predmetom
rokovania budúcich zasadnutí OZ.
U z n e s e n i e číslo 03/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
5. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2008
Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2008 predložil starosta obce. Požiadal
poslancov, či má niekto z poslancov k uvedenému návrhu pripomienky.
Pripomienky :
Vladimír Lichner – zasadnutia OZ by mali byť častejšie.
Ing.Miroslav Matiáš odpovedal, že ak sú dôležité body na prerokovanie, zvolá sa mimoriadne
zasadnutie OZ.
U z n e s e n i e číslo 04/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2008.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, Ľ.Plesnivý,
Zdržal sa: V.Lichner
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Počas rokovania prišla poslankyňa Ing. O.Nováková. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Melčice-Lieskové na 1. polrok 2008 predložila na schválenie hlavná kontrolórka
Ing. Janka Hillová. Starosta obce navrhol doplniť bod 1.5. Kontrola likvidácie obecného podniku.
U z n e s e n i e číslo 05/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Melčice-Lieskové na 1. polrok 2008 s doplnením
o bod 1.5. Kontrola likvidácie obecného podniku.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
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Hlavná kontrolórka obce Melčice-Lieskové Ing. Janka Hillová ďalej prečítala Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2007.
U z n e s e n i e číslo 06/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2007.
7. Informácia o skončení prenájmu MPL STAVRO s.r.o.
Starosta obce prečítal žiadosť MPL STAVRO s.r.o. Trenčín o ukončenie nájmu nebytového
priestoru súp.č. 270 z dôvodu rušenia prevádzky.
U z n e s e n i e číslo 07/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
zriaďuje
dočasnú komisiu v zložení :
Jozef Hulvák
Vladimír Lichner
Igor Kotásek
Ing.Viera Hladká
a odborníci v oblasti stavebníctva
na zistenie oprávnených nákladov vynaložených na rekonštrukciu
nebytových priestorov nehnuteľnosti „MPL STAVRO“ v súlade
so „Zmluvou o nájme“
žiada
priebežne informovať obecné zastupiteľstvo o zistení skutkového
stavu.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
8. Informácia o predaji pozemkov v lokalite Tehelňa
Starosta obce informoval poslancov o predaji pozemkov v časti obce Zemianske Lieskové v
lokalite Tehelňa.
U z n e s e n i e číslo 08/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
berie na vedomie
informáciu o predaji pozemkov v časti obce
Zemianske Lieskové v lokalite Tehelňa.
9. Žiadosť o prenájom priestorov
Starosta obce informoval, že obec eviduje doteraz štyri žiadosti o prenájom nebytových
priestorov v objekte Novákovec č. 270.
U z n e s e n i e číslo 09/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
doporučuje
až po prešetrení situácie s prenájmom priestorov Stavebnín
rozhodnúť o ďalšom prenájme priestorov.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
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10. Žiadosť o vybudovanie prístupovej komunikácie
Ing. Roman Stražák, Bc.Ivana Stražáková Melčice-Lieskové 336 – Žiadosť o vybudovanie
príjazdovej komunikácie a dobudovanie verejného osvetlenia.
U z n e s e n i e číslo 10/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
nesúhlasí
s vybudovaním technickej vybavenosti v danej lokalite.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
11. Rôzne
a/ Hippokrates, záujmové združenie právnických osôb Melčice-Lieskové – Žiadosť o odloženie
splátky za strechu garáže zdravotného strediska.
U z n e s e n i e číslo 10/1/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
súhlasí
s odložením splátky za strechu garáže zdravotného
strediska za rok 2007 vo výške 20 000,- Sk na rok
2008.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
b/ Agneša Benková Melčice-Lieskové 179 – Žiadosť o rozšírenie vodovodu.
U z n e s e n i e číslo 11/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
s ú h l a s í,
aby obec požiadala Vodárne a kanalizácie Trenčín o rozšírenie vodovodu
nakoľko obec nemá finančné prostriedky na rozšírenie vodovodu.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
c/ Slovenský zväz záhradkárov Melčice-Lieskové – Žiadosť o finančný príspevok
U z n e s e n i e číslo 12/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
s c h v a ľ u je
dotáciu na l organizovaného člena Slovenského zväzu
záhradkárov, ktorý má v obci trvalý pobyt vo výške
30,- Sk podľa zoznamu členov k 1.1.2008.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
Zdržala sa: Ing.V.Hladká
d/ Jednota dôchodcov Slovenska Melčice – Lieskové – Žiadosť o finančný príspevok.
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U z n e s e n i e číslo 13/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
dotáciu na l organizovaného člena Jednoty dôchodcov Slovenska
Melčice – Lieskové, ktorý má v obci trvalý pobyt vo výške
100,- Sk podľa zoznamu členov k 1.1.2008.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
e/ ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Melčice-Lieskové – Žiadosť o humanitárnu pomoc.
Zároveň ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Melčice-Lieskové vyslovuje poďakovanie za
sponzorskú pomoc pri poriadaní spoločného výletu na termálne kúpalisko „Podhájska“ v roku 2007.
U z n e s e n i e číslo 14/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
dotáciu na 1 organizovaného člena ZO Slovenského zväzu
telesne postihnutých Melčice-Lieskové, ktorý má v obci trvalý
pobyt vo výške 50,- Sk podľa zoznamu členov k 1.1.2008.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
f/ Schválenie plánu kultúrnych akcií obce Melčice – Lieskové na
predsedníčka komisie kultúry a školstva Mgr. Eva Bebjaková.

rok 2008 – predložila

U z n e s e n i e číslo 15/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
schvaľuje
Plán kultúrnych akcií obce Melčice – Lieskové
na rok 2008.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.PLesnivý
g/ Ing. Viera Hladká predložila požiadavku občanov obce, upozorniť občanov ktorí parkujú na
chodníkoch motorové vozidlá.
Starosta odpovedal, že je prijaté VZN, kde je zakázané parkovanie vozidiel mimo vyčlenených
parkovacích priestorov, na chodníkoch. Porušovanie tohto zákona sa považuje za verejný
priestupok.
U z n e s e n i e číslo 16/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
žiada
upozorniť občanov, ktorí parkujú motorové vozidlá bez povolenia
mimo vyčlenených parkovacích priestorov na chodníkoch za
porušenie VZN obce Melčice-Lieskové č. 1/2007 o dodržiavaní
verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody krajiny.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.Plesnivý
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h/ Ing. Anton Kalafút – upozornil na nedodržiavanie zákazu vjazdu nákladných motorových
vozidiel v časti obce Zemianske Lieskové od kaštieľa k železničnému priecestiu.
U z n e s e n i e číslo 17/08/OZ
Obecné zastupiteľstvo Melčice-Lieskové
žiada
požiadať Okresný dopravný inšpektorát o vykonanie
občasnej kontroly dodržiavania dopravných predpisov.
Hlasovanie za: Ing.A.Michaličková, M.Adamovic, Mgr.E.Bebjaková,
Ing.V.Hladká, J.Hulvák, I.Kotásek, V.Lichner, Ing.O.Nováková, Ľ.Plesnivý
Nakoľko program bol vyčerpaný, starosta obce ukončil riadne rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Ing. Miroslav Matiáš
starosta obce

Overovatelia :
Ing. Viera Hladká
Jozef Hulvák
Zapísala : Eva Plesnivá

