U Z N E S E N I A č. 1/2015 – č. 8/2015
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
konaného dňa 14. januára 2015
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Zloženie sľubu poslanca OZ
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a návrh Rokovacieho poriadku komisií
Návrh VZN obce Lietava č. 1/2015 o čase predaja v obchodoch a v prevádzkarňach
poskytujúcich služby na území obce Lietava
7. Návrh VZN obce Lietava č. 2/2015 o používaní a ochrane symbolov obce Lietava
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Uznesenie č. 1/2015
k bodu 1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba komisií/
obecné zastupiteľstvo
A) konštatuje
že je uznášaniaschopné – na rokovaní sú prítomní 8 poslanci, neprítomní 1 poslanec
Bc. Jaromír Brezáni – ospravedlnený /pobyt mimo územia SR/.
B) schvaľuje
Program 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava so zmenami a doplnením o bod
programu č. 2 „Zloženie sľubu poslanca OZ“, doplnením bodu č. 5. o návrh Rokovacieho poriadku
komisií a doplnením bodu č. 8 Rôzne nasledovne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Návrh Zásad odmeňovania volených predstaviteľov obce Lietava,
Informácia o zmene rozpočtu č. 6/2014 a 7/2014,
Návrh na vyradenie majetku obce,
Návrh na schválenie audítora na vykonávanie auditu vo volebnom období 2015 - 2018,
Návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015.
Informácia o určení rozsahu vykonávania zmien rozpočtu starostom obce
Návrh na rozšírenie okruhu osôb v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) pre zabezpečenie stravovania
Návrh na schválenie členstva obce Lietava v spoločnom obecnom úrade.

C) v o l í
a) Ľubomíru Ondrejkovú za predsedu mandátovej komisie, Pavla Sedliaka, Ing. Milana
Matejkova za členov mandátovej komisie,
b) Mgr. Vladimíra Peťa za predsedu volebnej komisie, Jána Zrebného, Romana Gašpierika za
členov volebnej komisie
c) Mgr. Petru Melišíkovú a Františka Košu za členov návrhovej komisie a Ľubomíru
Ondrejkovú a Pavla Sedliaka za overovateľov zápisnice.
D) u r č u j e
Ľudmilu Mojíkovú za zapisovateľku zápisnice.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni

Uznesenie č. 2/2015
K bodu 2. - Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava

berie na vedomie
správu mandátovej komisie zo dňa 14. 01. 2015 o overení platnosti voľby poslanca obecného
zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

k o n š t a t u j e,
že poslanec novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Lietava Ing. Stanislav Košša zložil v
zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca
obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnil prvýkrát.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni
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Uznesenie č. 3/2015
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Lietave

Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva od posledného zasadnutia.

Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni

Uznesenie č. 4/2015
K bodu 4/Návrh na vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Lietava na 25. februára 2015, pričom voľba sa
uskutoční v rámci programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lietava,
B) p o v e r u j e
starostu obce Lietava, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zabezpečil zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce
Lietava na úradnej tabuli obce Lietava a na internetovej stránke obce Lietava,
C) u r č u j e
hlavnému kontrolórovi obce Lietava v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pracovný pomer so skráteným pracovným časom, ktorého
dĺžka je 4 hodiny týždenne.
D) u r č u j e
hlavnému kontrolórovi obce Lietava plat v zmysle § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 1,54, s jeho úpravou podľa skráteného pracovného času.
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E) u s t a n o v u j e
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Lietava a náležitosti prihlášky
takto:
I. Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky
1. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Lietava
(ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra,
musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Lietava (ďalej len „zastupiteľstvo“).
Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento
súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu.
Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva,
neplatný.
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
4. Termín ukončenia podávania prihlášok je 11. 02. 2015 do 15.00 hodiny. Prihlášku je
potrebné odovzdať v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE LIETAVA – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne v podateľni Obecného
úradu v Lietave, Lietava 146, 013 18 Lietava.
II. Spôsob vykonania voľby
1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starostom obce poverený zamestnanec
obecného úradu za prítomnosti zástupcu starostu obce dňa 14. 02. 2015 o 12.00 hodine v
zasadacej miestnosti obecného úradu. O výsledku spíše poverený zamestnanec zápisnicu, ktorú
podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o
voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v
stanovenom termíne osobne doručených do podateľne obecného úradu a menný zoznam
kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb
prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie zastupiteľstva dňa 25. 02. 2015 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
zastupiteľstva v rámci bodu 3. „Voľba hlavného kontrolóra obce Lietava“ v časovom rozsahu
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maximálne 5 minút.
3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov zastupiteľstva v
rokovacej miestnosti obecného zastupiteľstva. Voľbu riadi určená volebná komisia. Voľby sa
konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého poverí starosta obce.
4. Volia sa kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí.
Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov. Hlasovanie vykonajú poslanci i
členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia vykoná sčítanie hlasov a o priebehu voľby
a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte
poslancov a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby.
Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného
kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom,
ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený
za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen
volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý
tak odmietol urobiť.
5. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie. V prípade konania druhého
kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby
predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia organizačne pripraví na
druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k
hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
Vykonanie voľby:
1. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva.
2. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali
najväčší počet hlasov.
3. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
4. V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov.
5. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti
obecného zastupiteľstva riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti
oznamuje predseda volebnej komisie.
6. Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej strany alebo
hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej zmluvy.
7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce,
podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych. Kandidát,
ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca, starostu, člena orgánu
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce,
podľa osobitného zákona, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný po skončení
zasadnutia zastupiteľstva ešte pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť obecnému úradu
písomné vzdanie sa tejto funkcie.
8. Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú,
pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú
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činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni

Uznesenie č. 5/2015
K bodu 5. - Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Lietava so zmenou
a doplnením zloženia komisií.
B) v o l í
členov komisií nasledovne:
a) Komisia finančná a správy majetku obce
Členovia: Ľubomíra Ondrejková, Ing. Stanislav Košša
b) Komisia miestneho rozvoja, výstavby, verejného poriadku a životného prostredia
Členovia: Miroslav Kniha
c) Komisia školstva, športu, mládeže a sociálnych vecí
Členovia: Peter Furmánek ml., Mgr. Tatiana Obložinská, Lucia Kubíková, Roman Pitek
d) Komisia kultúry a cestovného ruchu
Členovia: Mgr. Tatiana Obložinská, Ing. Stanislav Košša, Dagmar Gašpieriková, Pavol Sedliak,
Bc. Adriana Surovčíková, Olga Vavrová, Mária Čibenková, Bc. Dominik Lišhák
C) u k l a d á
predsedovi Komisie miestneho rozvoja, výstavby, verejného poriadku a životného prostredia (ďalej
len „komisie“) za predložiť na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva návrh na voľbu troch
členov komisie.
Termín: do 25. 2. 2015
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

Zodpovedá: v texte
8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni
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Uznesenie č. 6/2015
K bodu 6. – Návrh VZN č. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lietava č. 1/2015 o pravidlách času predaja v obchodoch a v
prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Lietava.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni

Uznesenie č. 7/2015
K bodu 7. – Návrh VZN č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lietava č. 2/2015 o používaní a ochrane symbolov obce Lietava
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni

Uznesenie č. 8/2015
K bodu 8. - Rôzne
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
A) konštatuje, že prerokovalo
a) návrh Zásad odmeňovania volených predstaviteľov obce Lietava,
b) informáciu o zmene rozpočtu č. 6/2014 a 7/2014,
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c)
d)
e)
f)
g)

návrh na vyradenie hnuteľného majetku obce,
návrh na schválenie audítora na vykonávanie auditu vo volebnom období 2015 - 2018,
návrh Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015,
informáciu o spôsobe určenia rozsahu vykonávania zmien rozpočtu starostom obce,
návrh na rozšírenie okruhu osôb v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce pre
zabezpečenie stravovania,
h) informáciu o plánovanom členstve obce Lietava v spoločnom stavebnom úrade.
Obecné zastupiteľstvo obce Lietava
B) s c h v a ľ u j e
a) Zásady odmeňovania volených predstaviteľov obce Lietava,
b) Návrh na vyradenie majetku obce vo výške 332,- EUR,
c) Audítora Ing. Jozefínu Smolkovú na vykonávanie auditu v obci Lietava vo volebnom období
2014 - 2018,
d) Plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015.
C) b e r i e n a

vedomie

a) úpravu rozpočtu obce Lietava č. 6/2014 a 7/2014 v navrhovanom znení,
b) príspevky poslancov v diskusii.
D) r o z h o d l o
v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh osôb o starostu obce Lietava Ing.
Pavla Gašpierika pre zabezpečenie a príspevku na stravovanie podľa ods. 3 vo funkčnom období
2014 – 2018.
Hlasovanie poslancov:
Prítomní poslanci:
Neprítomní poslanci:
Hlasovali za:
Proti:
Zdržali sa:
Nehlasoval:

8
1
8
0
0
0

Bc. Jaromír Brezáni

Vypracovala návrhová komisia :
Mgr. Petra Melišíková, v.r.
František Koša, v.r.

Ing. Pavol Gašpierik, v.r.
starosta obce
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