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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 ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo dňa 09. decembra 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 1/ Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných 15.11.2014 
               2/ Sľub starostu obce Liešťany 
               3/ Sľub poslanca OZ v Liešťanoch 
               4/ Príhovor starostu obce 
               5/ Určenie platu starostu obce 
               6/ Prehľad o prijatých uzneseniach 
               7/ Prehľad o priebehu hlasovania 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 18:00 h.                 
     
       Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta obce v zmysle 
ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s nasledovným programom: 
 
1. Úvodné náležitosti 
    a) Otvorenie 
    b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
    c) Oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o    
        zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 
    d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
    e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
    f) Vystúpenie starostu 
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  
    zasadnutie obecného zastupiteľstva 
4. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
5. Určenie platu starostu obce 
6. Diskusia 
7. Ukončenie zasadnutia. 
 
K bodu 1/ Úvodné náležitosti 
 
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch sa začalo hymnou SR a  celé 
rokovanie prebiehalo v slávnostnej atmosfére. 
 
K bodu 1a) Otvorenie 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – pán Ľubomír Noska, ktorí 
privítal hlavného kontrolóra obce – Ing. Jozefa Kretta, predsedu MVK – pani Darinu Bartovú 
a prítomných poslancov, ktorým skončilo volebné obdobie, ako aj novozvolených poslancov 
obecného zastupiteľstva. Taktiež privítal prítomných občanov, ktorí sa slávnostného 
ustanovujúceho obecného zastupiteľstva zúčastnili (v počte cca 40 občanov). 
 
K bodu 1b) Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
 
Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice určil 
Mgr. Janu Javorčekovú a Rudolfa Vojtku. 
 
K bodu 1c)  Oznámenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
 
Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15. novembra 2014 
predniesla predsedkyňa Miestnej volebnej komisie v Liešťanoch, pani Darina Bartová. 
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice. 
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K bodu 1d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 
 
Starosta obce, ktorý bol nanovo zvolený, pán Ľubomír Noska zložil k rukám predsedkyne 
MVK v Liešťanoch zákonom predpísaný sľub starostu, v zmysle §13 ods. 2) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, čím sa začalo jeho nové 
funkčné obdobie. 
 
K bodu 1e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Novozvolení poslanci, ktorí získali vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dôveru občanov, 
sa ujali svojej funkcie zložením sľubu v zmysle § 26 zákona o obecnom zriadení.  
 
 
K bodu 1f) Vystúpenie starostu 
 
Starosta obce sa prihovoril novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a prítomným 
občanom. Zdôraznil potrebu spolupráce medzi poslancami a starostom obce. Príhovor starostu 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice. 
 
K bodu 2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 
Starosta obce požiadal poslancov Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, aby predniesli 
pozmeňujúce, resp. doplňujúce návrhy k programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý 
bol prednesený v úvode rokovania. Poslanci OZ nepredniesli žiadne doplňujúce, ani 
pozmeňujúce návrhy. Program rokovania OZ bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 3) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce prečítal a oboznámil prítomných so znením časti § 12 zákona o obecnom 
zriadení. Nakoľko bolo uznesenie prijaté ku konkrétnym úlohám daných zákonom, uvádzam 
citáciu dotknutých ustanovení zákona: 

„ § 12 
Rokovanie obecného zastupiteľstva 

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada 
o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá 
zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na 
jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v 
predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. 
Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. 
(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá 
ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je 
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, 
kto zvolal obecné zastupiteľstvo. 
(3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, 
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na 
jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej 
vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. 
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Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. 
(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v 
obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku 
zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne 
viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom. 
(6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom 
programu o slovo poslanec, 
slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je 
prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec 
poverený obecným zastupiteľstvom.“  
 
Na základe uvedeného starosta predniesol návrh na prijatie uznesenia - poverenie poslanca 
obecného zastupiteľstva – PhDr. Moniku Sýkorovú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 4) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 
 
Starosta obce, po predchádzajúcom pracovnom stretnutí s novozvolenými poslancami, 
predniesol návrh na zriadenie jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva ako aj návrh na 
schválenie ich personálneho obsadenia. Návrhy boli jednohlasne schválené. 
 
K bodu 5) Určenie platu starostu obce 
 
Návrh na uznesenie o určení platu starostu Obce Liešťany predniesla pracovníčka obecného 
úradu – p. Holenková Beata. Oboznámila prítomných s obsahom zákona o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí s výpočtom minimálneho platu starostu obce v našej 
obci. Poslanci OZ vzali predmetný návrh na vedomie. Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zápisnice. 
 
K bodu 6) Diskusia 
 
V rámci diskusie sa prihlásili niektorí občania. Z ich príspevkov bolo jednoznačné prianie, 
aby sa im v ich funkčnom období darilo a aby, spoločne so starostom obce,  robili také 
rozhodnutia, ktoré budú prínosom pre celú obec. 
Poslanec – p. Štefan Cvičela, sa za všetkých poslancov obecného zastupiteľstva poďakoval 
Občanom za prejavenú dôveru a vyslovil presvedčenie, že pri rokovaniach budú čerpať 
z toho, čo ich spája a toto využijú pre rozvoj obce. Poďakoval poslancom, ktorým skončilo 
funkčné obdobie, za ich prácu. 
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K bodu 7) Ukončenie zasadnutia 
 
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný 
večer. Zasadnutie bolo ukončené o 18:45  hod. 
 
Súčasťou tejto Zápisnice je aj Prehľad o prijatých uzneseniach. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Kotulová Janka 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ľubomír    N o s k a 
                                                                                              starosta obce                                  
  
 
 
 
 
 
Overovatelia:  
 
Mgr. Jana Javorčeková                                  ................................... 
 
Rudolf Vojtko                                                ..................................... 
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Príloha č. 6  
k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch zo dňa 09.12.2014 –  

prijaté uznesenia 
 

Uznesenie č. 105/2014: 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, že za  overovateľov zápisnice boli 
určení Mgr. Jana Javorčeková a Rudolf Vojtko  a za zapisovateľku pani Kotulová Janka. 
 
 
                      
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 106/2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie :                                              a  
a 1. výsledky volieb v obci Liešťany na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 15.11.2014                                   a 
 2. vystúpenie novozvoleného starostu. 
 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                    starosta obce 
________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 107/2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch konštatuje, že:                                                    a   
1. Novozvolený starosta obce p. Ľubomír Noska zložil predpísaný sľub starostu  obce.      
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva : Cvíčela Štefan,  Mgr. Javorčeková Jana,  
Krpelan Branislav, Lukáčová Otília, Mazániková Jozefína, PhDr. Sýkorová Monika a Vojtko 
Rudolf  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva                                                                                                               
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
__________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 108/2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia bez pripomienok. 
 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
 
 

Uznesenie č. 109/2014: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje poslankyňu PhDr. Moniku Sýkorovú 
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 odst. 2 prvá 
veta odst.5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 110/2014: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   
 A) zriaďuje: finančnú komisiu                                                                        a           a  
 B) volí:   
1) predsedu komisie p. Štefan Cvíčela                                                        a                  
2) členov komisie  p. Branislav  Krpelan, p. Beáta Valachová,  p. Janka Kotulová                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                   starosta obce 
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Uznesenie č. 111/2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   
A) zriaďuje: sociálnu komisiu.                                                                                a    
B) volí:                                                                                                                                                             
1) predsedkyňu komisie  PhDr. Monika Sýkorová                                                       a                                   
2) členov komisie  : Mgr. Jana Javorčeková ,  Mgr. Zlatica Vrecková,  p. Beáta Holenková , 
Mgr. PhDr. Lucia Kováčová.    
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 

 
________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 112/2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch                                                          a      a   
A) zriaďuje: komisiu kultúry, športu a mládeže                                                                                   
B) volí:   
1) predsedkyňu komisie p. Otília Lukáčová                                                                                                  
2) členov komisie  p. Rudolf Vojtko, p. Zuzana Krpelanová , p. Martin Mihál, p. Vladimír 
Duchoň, p. Radovan Sedláček                                                                                                                                              
                                                                  
                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 113/2014: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch                                                          a      a    
A) zriaďuje: komisiu na ochranu verejného záujmu                                            a   
B) volí:                                                                                                                                                                          
1) predsedu komisie p. Branislav Krpelan                                                                                              
2) členov komisie p. Štefan Cvíčela  a p. Jozefína Mazániková.                                                         
 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 114/2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch                                                          a      a  
A) zriaďuje: komisiu verejného poriadku a životného prostredia                                                                                                   
B) volí:                                                                                                                                                      
1) predsedkyňu komisie  p. Jozefína Mazániková                                                        a                           
2) členov komisie   p. Ivan Vrecko,   p. Dušan Lukáč,  p. Vladimír Kocúr 
 
 
 
                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 115/2014: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch po prerokovaní predmetu návrhu určuje v zmysle § 11 
odst. 4 písm. i, zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 
NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov  mesačný plat starostu obce Liešťany pána 
Ľubomíra Nosku vo výške 1632,00 € pred zdanením.  
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 


