
 

 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 7. mája 2013 

 
 
 
 
 
PRÍLOHY:    1 x Žiadosť o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva  
                      1 x  Pozvánka 
                      1 x  Prezenčná listina 
                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania 
                      1 x Odstúpenie z funkcie poslanca OZ – Vladimír Duchoň 
                      1 x Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – Ivana Ivanišová 
                      1 x Zápisnica o zložení sľubu poslanca OZ – Ján Mišovic 
                      1 x Oznámenie – vzdanie sa funkcie predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu - Milan Šagát 
                      1 x  Návrh VZN obce č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany 
                      1 x  VZN obce č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany 
                      1 x  Návrh –Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Liešťanoch                                                        
                      1 x  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Liešťanoch    
                      1 x Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 
                      1 x Rokovací poriadok   Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 
                      1 x Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2012 
                      1 x Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  obce za rok 2012 
                      1 x Správa nezávislého audítora – účtovná závierka k 31.12.2012                           . 
                      1 x  Plnenie rozpočtu k 31.3.2013 
                      1 x  Žiadosť 
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Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Liešťany,  
konaného dňa 7. mája 2013    

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
                            
Začiatok o 18,05 hod.    
                         
PROGRAM : 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov Zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
5. Zloženie sľubu nového poslanca OZ 
6. Voľba predsedu komisie kultúry, mládeže a športu a komisie o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
7. Schválenie VZN obce č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce 
8. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ v Liešťanoch 
9. Návrh na schválenie zmeny Rokovacieho poriadku OZ v Liešťanoch 
10. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2013 
11. Informácia o plnení rozpočtu obce za I.Q 2013 
12. Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce na rok 2013 
13. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Liešťany 
14. Správa audítora pre OZ o vykonaní účtovnej závierky za rok 2013 
15. Schválenie platu starostu obce Liešťany na rok 2013 
16. Riešenie žiadostí 
17. Rôzne a diskusia 
18. Návrh na uznesenie 
19. Ukončenie zasadnutia. 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe žiadosti poslancov OZ, 
uvedená žiadosť tvorí prílohu tejto Zápisnice. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril 
starosta obce p. Vladimír Šopoň, ktorý privítal poslancov a prítomných  občanov. 
Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Starosta prečítal program zasadnutia. Na 
podnet p. Mazánikovej bol z programu vypustený bod č. 12. Za uvedenú zmenu hlasovali 
všetci prítomní poslanci. Pán Peter Sobota z Nevidzian si na požiadanie vyhotovil zo 
zasadnutia video záznam.         
     Nakoľko sa v pozvánke doručenej poslancom OZ vyskytlo niekoľko nezrovnalostí a to 
v bode 10., a v bode 14., bol zle uvedený rok uvádzam opravený a schválený program 
zasadnutia: 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a  overovateľov Zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
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5. Zloženie sľubu nového poslanca OZ 
6. Voľba predsedu komisie kultúry, mládeže a športu a komisie o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
7. Schválenie VZN obce č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce 
8. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ v Liešťanoch 
9. Návrh na schválenie zmeny Rokovacieho poriadku OZ v Liešťanoch 
10. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2012 
11. Informácia o plnení rozpočtu obce za I.Q 2013 
12. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Liešťany 
13. Správa audítora pre OZ o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012 
14. Schválenie platu starostu obce Liešťany na rok 2013 
15. Riešenie žiadostí 
16. Rôzne a diskusia 
17. Návrh na uznesenie 
18. 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 
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Janu Juríčkovú a p. Branislava Krpelana. 
Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 19.2.2013 a 26.2.2013 predniesol p. Ján 
Ivaniš – zástupca starostu. Oboznámil prítomných o plnení uznesení a konštatoval, že niektoré 
prijaté uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 19.2.2013 neboli splnené.  

 
K bodu  5. – Zloženie sľubu nového poslanca 
Starosta obce informoval prítomných, že p. Vladimír Duchoň dňom 8.4.2013 odstúpil 
z funkcie poslanca OZ. Prvým náhradníkom bola p. Ivana Ivanišová, ktorá sa písomne vzdal 
poslaneckého mandátu. Ďalším v poradí bol p. Ján Mišovic, ktorý funkciu poslanca OZ prijal. 
P. Ján Mišovic zložil predpísaný sľub do rúk starostu obce. Po zložení sľubu sa usadil za 
rokovací stôl a zaujal svoju funkciu poslanca OZ. Uvedený sľub tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Odstúpenie z funkcie poslanca OZ p. Vladimíra Duchoňa a vzdanie sa mandátu poslanca OZ 
p. Ivany Ivanišovej, tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodom 6. -  Voľba predsedu komisie kultúry, mládeže a športu a komisie o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Nakoľko sa poslanec p. Milan  Šagát, vzdal funkcie predsedu komisie kultúry, mládeže 
a športu, bolo potrebné zvoliť nového predsedu. Oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu 
tvorí prílohu tejto zápisnice. Za predsedu komisie kultúry, mládeže a športu bol navrhnutý    
p. Peter Mišovic a za nového člena p. Ján Mišovic. Za uvedený návrh hlasovalo päť 
prítomných poslancovi, hlasovania sa zdržal p. Peter Mišovic. 
Za predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov 
bola navrhnutá p. Jozefína Mazániková. Za tento návrh hlasovalo päť poslancov,                   
p. Mazániková sa zdržala hlasovania. 
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K bodu 7. - Schválenie VZN obce č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov obce 
Návrh VZN predložila p. Kotulová, uvedený návrh bol prijatý jednohlasne bez pripomienok. 
 
K bodu 8. - Schválenie Zásad odmeňovania poslancov OZ v Liešťanoch 
Zásady odmeňovania predložila p. Kotulová, boli prijaté jednohlasne. 
 
K bodu 9. - Návrh na schválenie zmeny Rokovacieho poriadku OZ v Liešťanoch 
Návrh rokovacieho poriadku predložila p. Kotulová, postupne vysvetlila všetky navrhované 
zmeny. V § 3 ods.1 sa doplnil nový odstavec 2, ktorý znie: Obecné zastupiteľstvo poveruje 
poslanca pani Jozefínu Mazánikovú zvolaním a vedením OZ v situáciách, ktoré nastanú 
v zmysle § 12 ods.1) a3) zákona o obecnom zriadení. 
Za poverenie p. Mazánikovej boli všetci prítomní poslanci. 
Všetky ostatné zmeny rokovacieho poriadku boli prijaté jednohlasne. 
 
K bodu 10. - Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2012 
Záverečný účet obce za rok 2012 predložila p. Kotulová, informovala prítomných, že uvedený 
dokument je zverejnený na internetovej stránke obce. Prílohu tejto zápisnice tvorí aj 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce, kde odporúča schváliť Záverečný účet obce bez výhrad. 
Požiadala OZ s vysporiadaním finančných prostriedkov, ktoré boli poukázané KST. 
OZ schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad – jednohlasne. 
OZ súhlasí s použitím finančných prostriedkov vo výške 260,00 € KST za rok 2012. 
Za hlasovali 4 poslanci, hlasovania sa zdržali p. Juríčková a p. Mazániková. 
 
K bodu 11. - Informácia o plnení rozpočtu obce za I.Q 2013 
OZ berie na vedomie túto informáciu. 
 
K bodu 12. - Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Liešťany 
Informácie o voľbe hlavného kontrolóra predložila p. Kotulová. OZ vyhlásilo voľbu hlavného 
kontrolóra na 25.6.2013 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Liešťanoch. OZ určilo rozsah 
výkonu funkcie hlavného kontrolóra, postup a náležitosti prihlášky.  
 
K bodu 13. - Správa audítora pre OZ o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012 
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012. 
 
K bodu 14. - Schválenie platu starostu obce Liešťany na rok 2013 
Informáciu o výške platu starostu predložila p. Kotulová. Uviedla, že plat starostu sa 
každoročne viaže na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca hospodárstva SR. V roku 2012 
dosiahla výšku  805,00 €. Po prepočte plat starostu činí sumu 1.594,00 €. OZ berie na 
vedomie plat starostu obce.     
 
K bodu 15. - Riešenie žiadostí 
Starosta obce predložil žiadosť p. Dušana Hlinku (115) o odkúpenie pozemku p.č. 36/2 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 63 m2, k.ú Liešťany. OZ uvedenú žiadosť presunulo 
na najbližšie zasadnutie OZ. 
Starosta obce predložil návrhy nájomných zmlúv: 
Ľuboš Harag – SHR, Nitrianske Rudno, 
 ARGI s.r.o., Kostolná Ves, 
na prenájom poľnohospodárskej pôdy. OZ sa prenájmom poľnohospodárskej pôdy, pre týchto 
žiadateľov nezaoberalo. P. Mazániková upozornila na potrebu vysporiadať pozemky pod 
detským ihriskom, futbalovým ihriskom a pozemky v školskom areály.  
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K bodu 16. - Rôzne a diskusia 
P. Branislav Krpelan navrhol odmenu pre p. Ondrejičkovú vo výške 500,00 €. Tento návrh 
nebol prijatý. OZ sa uznieslo na  odmene vo výške  300,00 €. Za uvedenú sumu hlasovalo 5 
poslancov, p. Ján Mišovic sa zdržal hlasovania. 
Ďalej p. Krpelan navrhol aby obec zabezpečovala stravu občanom, ktorí pracujú v rámci 
aktivačnej činnosti, počas dní kedy prácu vykonávajú. Stravu zabezpečovať v školskej jedálni 
v Liešťanoch. Jedná sa o p. Jozefa Slíža, p. Katarínu Vreckovú a p. Lukáša Vrecku. Uvedený 
návrh bol schválený jednohlasne. Upozornil na duplicitu a potrebu zrušenia zmluvy s firmou 
ILLE č. zmluvy 260213, ďalej na potrebu rýchlejšej aktualizácie webovej stránky obce.         
P. Krpelan sa informoval o spôsobe vyradenia majetku v priestoroch školy. Ďalej sa p. 
Krpelan  informoval u starostu obce p. Šopoňa, či mala riaditeľka školy vyplatenú odmenu za 
rok 2012. Starosta obce odpovedal, že si nepamätá, že by bol podpisoval vyplatenie odmeny. 
Upozornil starostu obce, aby dal riaditeľke hrubé porušenie pracovnej disciplíny.  
P. Jozefína Mazániková upozornila na nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole, ktorú 
vykonala hlavná kontrolórka obce v základnej škole. Informovala poslancov, že na pondelok 
13.5.2013 o 17,00 hod. je dohodnuté stretnutie s právnikom, za účelom vyriešenia súdneho 
sporu medzi Obcou Liešťany a p. Ing. Jánom Lukáňom, a doriešenia neustále vznikajúcich 
sporov medzi riaditeľkou školy a poslancami OZ. Ďalej p. Mazániková informovala 
o plánovanej akcii MDD, ktorá sa uskutoční 31.5.2013. 
Starosta obce predložil štyri cenové ponuky, ktoré boli doručené na Obecný úrad na  
„Chodník v obci Liešťany popri ceste II/574“:  

1. Strojstav spol. s.r.o., Prievidza, 
2. B a B, spol. s r.o., Nitrianske Rudno, 
3. Ján Briatka, BaB, s.r.o., Nitrianske Rudno, 
4. Stavebná firma LUPS, Liešťany 

Tajnou voľbou bola vybraná spoločnosť Ján Briatka BaB, s.r.o, Poštová 11, 972 27 Nitrianske 
Rudno. Cenová ponuka bola vo výške 30.794,01 €. 
P. Kotulová požiadala OZ o súhlas s odpísaním nevymožiteľných pohľadávok, jedná sa 
o pohľadávky za miestny poplatok za KO a DSO vo výške 21,71 € a pohľadávku za odbor 
Miestne hospodárstvo vo výške 151,03 €. OZ súhlasí s odpisom pohľadávok jednohlasne. 
Do diskusie sa zapojil p. Peter Sobota z Nevidzian, informoval poslancov OZ o priebehu 
súdneho sporu medzi jeho manželkou Mgr. Katarínou Sobotovou a riaditeľkou ZŠ s MŠ 
v Liešťanoch Mgr. Valachovou. Upozornil, že vystupuje v prvom rade za svoju osobu 
a nakoľko p. riaditeľka podala na jeho osobu trestné oznámenie za ohováranie z tohto dôvodu 
vyhotovuje videozáznam. 
 
K bodu  17.- Návrh na uznesenie 
Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 18. – Ukončenie zasadnutia 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:35h. 
 
Zapísala: Beáta Holenková      

Vladimír Šopoň 
                                              starosta obce    
Overovatelia: 
Ján Ivaniš  ....................................................    
                                     
Branislav Krpelan .................................................... 
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Uznesenie č. 25/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 
   
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  u r č u j e  overovateľov zápisnice:  
 
Ján Ivaniš,  Branislav Krpelan. 
 
                                 

 

 

 

         Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 
 

Uznesenie č. 26/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  v o l í  návrhovú komisiu: 
 
Jana Juríčková, Branislav Krpelan. 
 

 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

=================================================================== 
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Uznesenie č. 27/2013 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e   n a   v e d o m i e   vzdanie sa mandátu 
poslanca OZ p. Vladimíra Duchoňa.  
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 
Uznesenie č. 28/2013  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  k o n š t a t u j e, že pán Ján Mišovic, bytom Liešťany  
 
178, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva. 
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

=================================================================== 
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Uznesenie č. 29/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v o l í za predsedu Komisie kultúry, mládeže a športu     

p. Petra Mišovica a za člena p. Jána Mišovica. 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
 

 

 

 

Uznesenie č. 30/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v o l í  za predsedu Komisie o ochrane verejného záujmu 

p. Jozefínu Mazánikovú. 
 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 31/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v  Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie             
č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce podľa pôvodného návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 

Uznesenie č. 32/2013  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

  
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Zásady odmeňovania poslancov. 
 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 33/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   zmenu Rokovacieho poriadku OZ. 
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
 

 

 

 

Uznesenie č. 34/2013  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

  
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e   n a v e d o m i e: 
- Správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2012 
- Správu nezávislého audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 35/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Záverečný účet obce Liešťany za rok 

2012 – bez výhrad. 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
 

 
 

Uznesenie č. 36/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s ú h l a s í  s požitím finančných prostriedkov 260,00 € 

za rok 2012 pre Klub slovenských turistov v Liešťanoch. 
 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 37/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e   n a   v e d o m i e  plnenie rozpočtu Obce 
Liešťany k 31.03.2013. 
 

 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 

 

Uznesenie č. 38/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  v y h l a s u j e  termín konania voľby hlavného 
kontrolóra Obce Liešťany na deň: 25.06.2013  o  18,00 hod. v sále Kultúrneho domu 
v Liešťanoch . 
 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 



 

 13

Uznesenie č. 39/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 
 

OZ  Liešťanoch u r č u j e  rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a postup a náležitosti 
prihlášky: 
Úväzok hlavného kontrolóra sa určuje na 10%. 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Liešťany  odovzdá/zašle  písomnú prihlášku s 
predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 10.06. 2013  do 16.00 hod na adresu: 
 
  Obecný úrad Liešťany, 972 27 Liešťany  v zalepenej obálke s označením                                                                         
„Voľba hlavného kontrolóra obce Liešťany  – NEOTVÁRAŤ“ 
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 
1.      Kvalifikačné predpoklady: 
-          ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
2.      Písomná prihláška bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra a musí 
obsahovať: 
-          Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón) 
kandidáta 
-          Profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície, 

-          Informácie o tom, či kandidát  ku dňu podania prihlášky podniká  alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

3.      K prihláške je potrebné doložiť: 

-          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,                                                              
-          úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,        
-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na funkciu 
hlavného kontrolóra. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto 
súhlas dáva, neplatný. 

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch 
dňa  10.06.2013 (hodina určená na základe dohody členov OZ) v kancelárii starostu obce 
Liešťany.  O výsledku splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
členovia OZ spíšu zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní  a ktorá bude predložená na 
rokovaní obecného zastupiteľstva dňa  25.06.2013  ako príloha k materiálu o voľbe hlavného 
kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom 
termíne doručených a menný zoznam kandidátov,  ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené 
podmienky. V prípade, že niektorý z  členov OZ prítomných pri otváraní obálok a kontrole 
splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre 
ktorý tak odmietol urobiť. 

Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude mať právo vystúpiť na 
rokovaní obecného zastupiteľstva  dňa 25.06. 2013 v rámci programu riadneho rokovania OZ 
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a to v bode programu  „Voľba hlavného kontrolóra obce Liešťany“  v časovom rozsahu 15 
minút. 

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o  tejto 
skutočnosti  vyrozumený  písomným oznámením  a to do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok. 

 

 

 

 

Vladimír Šopoň 

                                        starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 40/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e    n a   v e d o m i e,   že minimálny plat 
starostu Obce Liešťany je s účinnosťou od 01.01.2013 vo výške 1 594,00 EUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Šopoň 

                                                                                  starosta obce 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 41/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  p r e k l a d á  žiadosť p. Dušana Hlinku na najbližšie 

zasadnutie OZ. 

         

                                                                                                 Vladimír Šopoň 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 

 

Uznesenie č. 42/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  odmenu vo výške 300,00 € p. Ing. 

Ivane Ondrejičkovej. 

 

 

         Vladimír Šopoň 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 43/2013  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s ú h l a s í  s poskytovaním stravy, občanom, ktorí 

pracujú v rámci aktivačnej činnosti. Strava bude poskytovaná v dňoch kedy vykonávajú 

prácu, formou obedov odoberaných do obedárov v školskej jedálni v Liešťanoch. Jedná sa 

o p. Jozefa Slíža, p. Katarínu Vreckovú, p. Lukáša Vrecku.   

 

            

                                                                                             Vladimír Šopoň 

         starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 
Uznesenie č. 44/2013  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   u r č u j e  dátum najbližšieho zasadnutia OZ na 

23.5.2013.    

 

  

 

        Vladimír Šopoň 

          starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 
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Uznesenie č. 45/2013 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  dodávateľa, firmu Ján Briatka 

BaB,s.r.o., Nitrianske Rudno – a uzavretie zmluvy o dielo na „Chodník v obci Liešťany popri 

ceste II/574“. Cenová ponuka vo výške 30.794,01 €. 

 

 

 

                 Vladimír Šopoň 

         starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 

 

 
Uznesenie č. 46/2013  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

zo dňa 7. mája 2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s ú h l a s í  s odpísaním nevymožiteľných pohľadávok,  

za miestny poplatok za KO a DSO vo výške 21,71 € a pohľadávku za odbor Miestne 

hospodárstvo vo výške 151,03 €.  

 

 

                 Vladimír Šopoň 

         starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 7. mája 2013 


