
Príloha k zápisnici zo zasadnutia OZ dňa 10.4.2014 
 
Návrh na zmenu rozpočtu. 
 
Uvedenej zmene rozpočtu predchádzalo mimosúdne vyrovnanie s p. Mgr. I.V. 
 
     Zástupca starostu obce Liešťany, vystupujúci v zmysle par. 3 odst. 11 zák. č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov za zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou, obec Liešťany, ktorá 
je príslušným orgánom podľa par. 2 odst. 1 písm. b) v spojení s par. 3 odst.1 zák. č. 596/2003 Z.z. 
odvolal svojím rozhodnutím zo dňa 13.11.2013 na návrh rady školy dňom 13.11.2013 z funkcie 
riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch pani Mgr. I.V. 
       Odvolaná riaditeľka podala dňa 29.11.2013 na Okresný súd Prievidza žalobu, ktorou sa 
v konaní domáhala určenia neplatnosti odvolania z funkcie riaditeľky školy. Za dôvod  
neplatnosti odvolania z funkcie považovala odvolaná riaditeľka skutočnosť, že rada školy ktorá 
predložila návrh na odvolanie, nebola v čase  prijatia návrhu uznášaniaschopná a taktiež 
skutočnosť, že niektoré dôvody uvedené v návrhu na odvolanie neboli porušením zákona 
a niektoré boli  podľa Mgr. I.V. zjavne neopodstatnené.  
        Platnosť odvolania riaditeľky bola sporná a bola predmetom súdneho konania. Po 
prehodnotení záležitosti bolo možné konštatovať, že súdne konanie by trvalo pomerne dlhú dobu, 
výsledok súdneho konania bol neistý a pravdepodobnosť, že súdne konanie obec prehrá, bola 
takmer istá. K uvedenej skutočnosti bolo nutné riešiť a do 15.mája 2014 aj fyzicky vykonať 
výberové konanie a následne ustanoviť do funkcie nového riaditeľa  Základnej školy spolu 
s materskou školou. V prípade, že by súdny spor pokračoval a po 15.5.2014 by súdny spor obec 
prehrala, tak v Základnej škole s materskou školou by boli dvaja riaditelia ZŠ. Tak isto by sa 
stalo, že obec by po dlhodobom súdnom spore musela vyplatiť  pani riaditeľke  mzdu za 
niekoľko mesiacov rovnajúcej sa dĺžke súdneho sporu a adekvátne by sa zvyšovali finančné 
náklady obce za právne služby. 
      Z tohto dôvodu som na návrh viacerých právnych poradcov pristúpil k mimosúdnemu 
urovnaniu sporu, na základe, ktorého som zrušil odvolanie z funkcie riaditeľky Základnej školy 
s materskou školou Mgr. I.V.  a následne pani riaditeľka podala návrh na odstúpenie s funkcie 
riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch. Na základe tohto odstúpenia 
z funkcie pani Mgr. I.V. prináleží odstupne vo výške trojmesačného platu, ktoré je dôvodom 
zmeny rozpočtu. V mesiaci júl 2014 prebehne na Ministerstve školstva dohodovacie konanie 
o vyplatenie finančných prostriedkov vyplatených na odstupné pani riaditeľke, ktoré iba  
v prípade dohody  vráti časť vyplatených finančných prostriedkov späť do rozpočtu obce. 
 
Zmena rozpočtu v časti oprava ciest: 
 
Na základe dlhoročného sporu o opravu účelovej komunikácie na začiatku obce Liešťany,  ktorá 
je cestou do lesa - zastavané plochy a nádvoria parcelné čísla 1031/1 a 1031/2 vyústila situácia do 
stavu kedy spoluvlastník pozemku parc. číslo 1027 prehradil cestu, ktorá vstupuje na uvedenú 
parcelu čím je znemožnený prechod po tejto ceste. Keďže súdny spor o nezapísané vecné 
bremeno, cesta po parcele číslo 1027 ( používaná minimálne 30 rokov) by trval roky, jediným 
riešením spriechodniť cestu do lesa, ktorú používa hlavne Lesné pozemkové spoločenstvo 
bývalých urbárnikov obce Liešťany je opraviť cestu v časti otvoreného melioračného kanála.  
K uvedenej oprave je vyčlenená časť finančných prostriedkov. K oprave tejto cesty sa hlási aj 
LPS, ktoré chce finančne prispieť na opravu tejto cesty. Ďalej je potrebné povedať, že je nutné 
rokovať a nájsť spoločné riešenie, nakoľko uvedená situácia nikomu neprospieva. 
  
                                                                                                                              Ľubomír Noska 


