
1 
 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v  L i e š ť a n o c h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo 25. júna 2013 

 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:    1 x  Pozvánka 
                      1 x  Prezenčná listina 
                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania 
                      1 x  Zápisnica z otvárania obálok a kontroly splnenia podmienok pre voľbu hl. kontrolóra   
                             a prezenčná listina 
                      1 x  Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra 
                      1 x  Návrh VZN obce č. 3/2013, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v obci  
                             Liešťany 
                      1 x  VZN obce č. 3/2013,  ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany 
                      1 x  Návrh – Rokovací poriadok komisií OZ v Liešťanoch                                                         
                      1 x  Rokovací poriadok komisií OZ v Liešťanoch                                                         
                      1 x  3. zmena rozpočtu na rok 2013 
                      3 x  Žiadosť 
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Zápisnica  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Liešťany,  

konaného dňa 25. júna 2013    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, 
                   neprítomný a neospravedlnený: p. Milan Šagát 
                            
Začiatok o 18,10 hod.    
 
     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta obce v zmysle 
ustanovenia § 13 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice. 
                         
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Vladimír Šopoň, ktorý privítal 
poslancov a prítomných  občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. 
Starosta predniesol  návrh  programu rokovania. Uvedený program bol schválený bez 
pripomienok, jednohlasne. 
 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov Zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Voľba hlavného kontrolóra Obce Liešťany 
6. Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska           

v obci Liešťany 
7. Schválenie Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva  
8. Prijatie rozpočtových opatrení – 3. Zmena rozpočtu 
9. Riešenie žiadostí 
10. Rôzne a diskusia 
11. Uznesenie 
12. Ukončenie zasadnutia. 

 
 
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
Za zapisovateľku starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Jána Ivaniša a p. Branislava Krpelana. 
 
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 
Po dohode poslancov OZ sa návrhová komisia neurčila, návrhy uznesení budú predkladať 
pracovníčky OcÚ. 

 
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 23.5.2013 predniesol p. Ján Ivaniš – 
zástupca starostu. Oboznámil prítomných o plnení uznesení. 
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 K bodu  5. – Voľba hlavného kontrolóra Obce Liešťany 
Starosta obce podal návrh na spôsob voľby hlavného kontrolóra.  Poslanci OZ sa jednohlasne  
dohodli na tajnej voľbe hlavného kontrolóra.                                                              
Starosta obce zahájil voľbu hlavného kontrolóra obce Liešťany. Informoval o výberovom 
konaní. Skonštatoval, že nebola vylúčená žiadna žiadosť. Obaja kandidáti splnili stanovené 
podmienky. Zápisnica z otvárania obálok a prezenčná listina tvoria prílohu tejto zápisnice. 
Poslancom OZ  predstavil kandidátov p. Ing Jozefa Kretta a p. Ing Jána Halašku. Kandidáti sa 
v krátkosti predstavili. Starosta navrhol za predsedu volebnej komisie p. Jozefínu Mazánikovú 
a za členov p. Jána Ivaniša a p. Petra Mišovica. OZ jednohlasne schválilo velebnú komisiu. 
Volebná komisia rozdala poslancom OZ hlasovacie lístky a obálky a zahájila I. kolo volieb. 
Nakoľko v I. kolo bol rovnaký počet hlasov pre oboch kandidátov pristúpila k II. kolu volieb. 
V II. kole bol zvolený p. Ing Jozef Krett. O priebehu voľby hlavného kontrolóra bola 
vyhotovená zápisnica, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta, ako aj poslanci OZ 
zablahoželali k zvoleniu za hlavného kontrolóra p. Ing. Jozefovi Krettovi. 
 
K bodom 6. -  Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 
pohrebiska v obci Liešťany 
Návrh VZN predkladala pracovníčka OcÚ p. Holenková, uvedený návrh bol zverejnený na 
internetovej stránke obce, ako aj na úradnej tabuli obce. Na podnet poslanca p. Krpelana boli 
do návrhu zapracované pripomienky. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Prijaté jednohlasne. 
 
K bodu 7. - Schválenie Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva 
Návrh rokovacieho poriadku predložila p. Mgr. Zlatica Vrecková. Do uvedeného návrhu boli 
zapracované pripomienky poslancov OZ. Prijaté jednohlasne. 
 
K bodu 8. – prijatie rozpočtových opatrení – 3. zmena rozpočtu 
Predložila p. Kotulová, boli prijaté jednohlasne. 
 
K bodu 9. - Riešenie žiadostí 
Starosta obce predložil nasledovné žiadosti: 

1. Žiadosť p. Heleny Škrípovej a Milan Sabu (172) o poskytnutie  sociálnej výpomoci. 
OZ nesúhlasí s poskytnutím soc. výpomoci.  

2. Žiadosť obce Čavoj o rozšírenie školského obvodu Základnej školy s MŠ Čavoj. Na 
pracovnej porade OZ sa zúčastnili p. starosta obce Čavoj a riaditeľka ZŠ s MŠ 
v Čavoji a zdôvodnili potrebu rozšírenia školského obvodu. Za rozšírenie obvodu bolo 
5 poslancov, p. Krpelan sa zdržal. 

3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre miestny spolok SČK Liešťany v sume  300,- €. 
Za poskytnutie dotácie hlasovali všetci poslanci. 

4. Žiadosť p. Dušana Hlinku (115)  o odkúpenie pozemku p.č. 36/2 – zastavané plochy 
a nádvoria, k.ú Liešťany. OZ po obhliadke uvedeného pozemku požiadalo p. Hlinku 
o prepracovanie geometrického plánú. Po predložení nového GP sa bude OZ touto 
žiadosťou zaoberať. 

5. Žiadosť Petra Trubinského a manželky Ing. Márie Trubinskej o vykúpenie časti 
pozemkov v k.ú. Lomnica na vytvorenie prístupovej cesty k rodinnému domu. OZ 
presúva túto žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ. 

6. Žiadosť p. Vladimíra Petrisku (165) o odkúpenie obecného pozemku. OZ presúva túto 
žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ. P. Petriska predloží geometrický plán. 

7.  ZŠ s MŠ Liešťany predložila žiadosť o zmenu rozpisu rozpočtu. OZ presúva túto 
žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ. 

8. P. Branislav Krpelan predniesol žiadosť Rady školy o pozývanie riaditeľky na 
pracovné zasadnutia OZ, týkajúce sa školy. Tato žiadosť bola preložená na najbližšie 
zasadnutie OZ, kde sa predloží aj výročná správa Rady školy. 
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K bodu 10. - Rôzne a diskusia 
P. starosta upozornil na spôsob vyplatenia odmien poslancom OZ a členom komisií. Nakoľko 
nové Zásady odmeňovania poslancov boli schválené až 7.5.2013. Do tohto termínu sa bude 
postupovať podľa starých zásad odmeňovania.  
P. Jana Juríčková informovala o pripravovaných akciách sociálnej komisie, upozornila na 
potrebu úpravu VZN 1/2008 o poskytovaní jednorázových dávok soc. pomoci a potrebu 
vypracovania Komunitného plánu obce. OZ ukladá sociálnej komisii vypracovať komunitný 
plán do 31.12.2013. 
P. Peter Mišovic navrhol odvolať p. Miroslava Vojtku z postu člena komisie kultúry, športu 
a mládeže a doplniť členov do komisie kultúry, športu a mládeže nasledovne: Mgr. Zlatica 
Vrecková, Mária Grušpierová, Martin Mihál a Janka Kotulová.  Za odvolanie, ako aj za 
menovanie nových členov hlasovali všetci prítomní poslanci. 
P. Peter Mišovic upozornil na potrebu opravy zberných šácht na dažďovú vodu pri predajni 
Koruna, pri pekárni a pri. p. Ivanišovi Pavlovi. Ďalej upozornil na zlý technický stav lavičky 
pri p. Janeje Ivanovi, ako aj na stromy, ktoré sú v jej blízkosti a na potrebu vypílenia stromov 
v blízkosti  školy. 
P. Jozefína Mazániková informovala, že poslanci OZ zaslali žiadosť na Ministerstvo školstva 
o vykonanie kontroly v ZŠ s MŠ v Liešťanoch. Ministerstvo školstva odstúpilo túto žiadosť 
Obvodnému úradu v Trenčíne na vybavenie. P. Mazániková upozornila, že podala podnet na 
prokuratúru z dôvodu porušenia zákonov. 
 
K bodu  11.- Návrh na uznesenie 
Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 12. – Ukončenie zasadnutia 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:40h. 
 
Zapísala: Beáta Holenková      
 
 

Vladimír Šopoň 
                                              starosta obce    
Overovatelia: 
Ján Ivaniš  ....................................................    
                                     
Branislav Krpelan .................................................... 
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Uznesenie č. 56/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 
   
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   program zasadnutia bez pripomienok. 
 
                                 

 

 

 

         Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25.júna 2013 

 
 

Uznesenie č. 57/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   overovateľov zápisnice:   
 
p. Ján Ivaniš, p. Branislav Krpelan. 
 

 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 

=================================================================== 
 

 



6 
 

 
 

Uznesenie č. 58/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e   n a   v e d o m i e   kontrolu plnenia uznesení 

za predchádzajúce zasadnutie. 
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna  2013 

 

 
Uznesenie č. 59/2013  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e , volebnú komisiu pre voľbu  hlavného 

kontrolóra v zložení: 

Predseda: p. Jozefína Mazániková 

Členovia: p. Ján Ivaniš a p. Peter Mišovic  
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 

 

=================================================================== 
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Uznesenie č. 60/2013 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  v o l í  v zmysle § 11, ods.4, písm. j, § 18 ods. 1 a 18a 

ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

p. Ing. Jozefa Kretta do funkcie hlavného kontrolóra obce Liešťany na 6 rokov s účinnosťou 

od 1.7.2013. 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 
 

 

 

 

Uznesenie č. 61/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   Všeobecne záväzné nariadenie             

č. 3/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok  pohrebiska v obci Liešťany.   
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 
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Uznesenie č. 62/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Rokovací poriadok komisií obecného 

zastupiteľstva. 

 
 
 
 
 
 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 

 

 

Uznesenie č. 63/2013  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

  
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   3. Zmenu rozpočtu Obce Liešťany na 

rok 2013. 

 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 
 

 



9 
 

Uznesenie č. 64/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  dotáciu miestnemu spolku  Slovenského 

červeného kríža vo výške 300,00 €.  
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna  2013 
 

 

 

 

Uznesenie č. 65/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

  
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   Dohodu o spoločnom školskom 

obvode základnej školy medzi Obcou Čavoj a Obcou Liešťany. 

 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 
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Uznesenie č. 66/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

  
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  n e s c h v a ľ u j e   poskytnutie jednorázovej sociálnej 

výpomoci pre manž. Helenu Škrípovú a Milan Sabu.  

 

 
 
 
 
 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 

 
 
 
 

Uznesenie č. 67/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  u k l a d á  sociálnej komisii vypracovať návrh 

Komunitného plánu obce do 31.12.2013.   
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 
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Uznesenie č. 68/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  o d v o l á v a   p. Miroslava Vojtku z pozície člena 

komisie kultúry, športu a mládeže. 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 

 

Uznesenie č. 69/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 25. júna 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  m e n u j e  členov komisie pre kultúru, šport a mládež 

v zložení: Mgr. Zlatica Vrecková, Mária Grušpierová, Martin Mihál, Janka Kotulová. 
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. júna 2013 

 

 


