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

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 2. mája 2019

PRÍLOHY:
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Pozvánka
Prezenčná listina
Prehľad o priebehu hlasovania
Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch
Správa HK o ukončených kontrolách
Správa HK o kontrolnej činnosti v roku 2018
Plán činnosti komisie na ochranu ver. poriadku a ŽP

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,
konaného dňa 2. mája 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, neprítomné: Mgr. Jana Javorčeková a Ing. Lenka
Zaťková.
Začiatok o 19,40 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal 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. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že OZ je uznášania schopné.
Starosta obce navrhol do programu rokovania doplniť nové dva body a to bod č. 5 - Správa
hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách a bod č. 6 – Správa o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2018. Za doplnenie týchto dvoch bodov do
programu hlasovali všetci prítomní poslanci. Prišla p. poslankyňa Ing. Lenka Zaťková. Starosta
obce prečítal celý program rokovania aj s doplnenými bodmi, za predložený program hlasovali
všetci prítomní poslanci. Ostatné body programu sa posúvajú v číslovaní.
Pôvodný program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Financovanie havarijnej opravy stropu kultúrneho domu
Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019
Ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Liešťany – vyhlásenie
voľby HK
8. Žiadosti
9. Rôzne a diskusia
10. Uznesenia
11. Ukončenie zasadnutia
Nový program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2018
Financovanie havarijnej opravy stropu kultúrneho domu

8. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019
9. Ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Liešťany – vyhlásenie
voľby HK
10. Žiadosti
11. Rôzne a diskusia
12. Uznesenia
13. Ukončenie zasadnutia
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Miroslava Baláža.
Za zapisovateľku starosta určil p. Beátu Holenkovú.
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Dušana Lukáča a p. Branislava
Krpelana. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu
tejto zápisnice.
K bodu 5 - Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách
Správu predložil hlavný kontrolór obce. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu
obce u vybraných subjektov, ktorým boli dotácie poskytnuté. Kontrolovaný subjekt – TJ
Športklub Liešťany a kontrolované obdobie rok 2017. Pri kontrole dokladov tvoriacich prílohu
zúčtovania neboli zistené žiadne nezrovnalosti v použití dotačných prostriedkov na iný účel ako
stanovuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, VZN obce a zmluva
o poskytnutí dotácie. Na základe tejto kontroly boli zo strany hlavného kontrolóra obec
navrhnuté kontrolovanému subjektu tri odporúčania na odstránenie drobných nedostatkov. OZ
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 6 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2018
Správu predložil hlavný kontrolór obce. Konštatoval, že v roku 2018 sa uskutočnilo 10
zasadnutí OZ, boli zvolávané v zmysle § 12 ods. 1) zákona č.369/1990 Zb. Bolo prijatých 98
uznesení. Hlavný kontrolór upozornil na opravu nezrovnalosti v tabuľkovej časti prehľadu
hlasovania zo dňa 14.12.2018 a to v uznesení 85 a 86. Kontrolná činnosť pozostáva hlavne
z plnenia schválených plánov práce na prvý a druhý polrok 2018. Rozpracovaná je ešte kontrola
tvorby a použitia účtu ŠJ označeného ako potravinový bežný účet. O plnení úloh pravidelne
informuje na rokovaniach obecného zastupiteľstva. OZ berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 7. – Financovanie havarijnej opravy stropu kultúrneho domu
Po dohode sa riešenie havarijného stavu stropu kultúrneho domu prekladá na ďalšie
zasadnutie OZ.

K bodu 8 – Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019
Po dohode sa riešenie zmeny rozpočtu prekladá na ďalšie zasadnutie OZ. OZ berie na
vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 z 30.3.2019 a č. 3. z 31.3.2019 vykonané v zmysle § 14 ods.
1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti cudzích
zdrojov, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas OZ.
K bodu 9 - Ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Liešťany – vyhlásenie
voľby HK
Nakoľko sa končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Liešťany OZ prijalo uznesenie
o podrobnostiach a spôsobe voľby hlavného kontrolóra obce Liešťany. Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 18.6.2019
o 19,00 hod. v budove Kultúrneho domu v Liešťanoch, Liešťany č. 1. Päť poslancov hlasovalo
za prijatie uznesenia a p. Branislav Krpelan sa zdržal hlasovania.
K bodu 10 – Žiadosti
P. starosta informoval prítomných poslancov o doručení nasledovných žiadostí:
- TJ Športklub Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 4500,00 €. OZ schvaľuje
poskytnutie dotácie v uvedenej výške – jednohlasne.
- p. Tibora Kocúra, Liešťany 466 o zámenu pozemku p. č. 223/1 k. ú. Liešťany za pozemok
p. č. 630/1 a 629/2 k. ú. Dobročná. OZ poveruje starostu obce s prípravou zámeru na zámenu
uvedených pozemkov – prijaté jednohlasne.
- p. Vladimíra Duchoňa, Liešťany 430 o odkúpenie pozemku p. č. 1031/3 k. ú. Liešťany. OZ
navrhuje zámenu pozemkov a poveruje starostu obce k príprave zámeny – prijaté jednohlasne.
K bodu 11 – Rôzne a diskusia
P. PhDr. Dušan Lukáč ako predseda komisie na ochranu verejného poriadku a životného
prostredia pri OZ v Liešťanoch predložil plán činnosti na rok 2019 - prijaté jednohlasne.
Tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 12 - Uznesenia
Prijaté uznesenia ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto zápisnice.
K bodu 13 - Ukončenie zasadnutia
P. starosta sa poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:45 hod.
Zapísala: Beáta Holenková
Ľubomír Noska
starosta obce
Overovatelia:
Mgr. Ivana Ivanišová

.................................

Miroslav Baláž

.................................

Uznesenie č. 16/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje, doplnenie programu zasadnutia o bod
č. 5 Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách a bod č. 6 Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2018.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 17/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia so zmenami. Ostatné
body programu sa posúvajú v číslovaní.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 18/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie, že za overovateľov zápisnice
boli určení Mgr. Ivana Ivanišová a p. Miroslav Baláž.
a za zapisovateľku pani Beáta Holenková.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 19/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
pán poslanec PhDr. Dušan Lukáč a pán poslanec Branislav Krpelan.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 20/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch
uznesení.

berie na vedomie

Správu o kontrole plnenia

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 21/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce
Liešťany z ukončenej kontroly.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 22/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce
Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2018.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 23/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2
z 30.3.2019 a č. 3 zo dňa 31.3.2019 vykonané v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa
nevyžaduje súhlas OZ.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 24/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením
č. 24/2019 zo dňa 2.5.2019 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto voľbu :
Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré
sa bude konať 18. júna 2019 o 19,00 hod. v budove Kultúrneho domu v Liešťanoch, 972 27
Liešťany 1.
Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.
V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra
na kratší pracovný čas, s úväzkom 7,5 hod./týždeň, t. j. 20 % z plného úväzku 37,5 h/týždeň.
Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času
v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu
do zamestnania je 01.07.2019.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4, písm. a) zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov
v zmysle GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj
v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v Obecnom zastupiteľstve
obce Liešťany
3. ďalšie predpoklady :
- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe s praxou v kontrolnej činnosti,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí,
o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť

4. spôsob a vykonanie voľby :
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej
obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu :
Obec Liešťany
Obecný úrad Liešťany č. 1
PSČ 972 27
najneskôr do 4.6.2019 do 9,30 hod., do podateľne obecného úradu.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná komisia vymenovaná OZ
v zložení :
Branislav Krpelan – predseda
Ing. Lenka Zaťková – člen
Miroslav Baláž – člen
dňa 4.6.2019 o 17,00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Liešťanoch.
Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 18.6.2019 v budove Kultúrneho domu
v Liešťanoch, 972 27 Liešťany 1, o 19,00 hod. bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona
o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Liešťany, v čase a za podmienok
uvedených vyššie.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 25/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo
výške 4 500 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany v zmysle VZN č. 4/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany článok 4 ods. 4.
Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 26/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce s prípravou zámeru zámeny
časti pozemku KN-E par. č.223/1 v k.ú. Liešťany za časť pozemkov KN-C par. č. 630/1 a par.
č. 629/2 v k.ú. Dobročná

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 27/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce s prípravou zámeru zámeny
časti pozemku KN-E par. č.483/1 v k.ú. Dobročná za pozemok KN-C par. č. 1031/3 v k.ú.
Liešťany.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 2. mája 2019

Uznesenie č. 28/2019
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Liešťany
zo dňa 2. mája 2019

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje plán práce Komisie ochrany verejného
poriadku a životného prostredia na rok 2019.

Ľubomír Noska
starosta obce

V Liešťanoch 2. mája 2019

