Obecné zastupiteľstvo v L I E Š Ť A N O C H

Zápisnica
o priebehu rokovania zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch,
ktoré sa konalo dňa 26.02.2013

Prílohy: 1/ Poverenie starostu obce na zastupovanie
2/ Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra obce Liešťany
3/ Prehľad o hlasovaní

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní a ospravedlnení: p. Duchoň Vladimír a p. Juríčková Jana
Neprítomný bez ospravedlnenia: Šagát Milan

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol zástupca starostu obce
v zmysle ustanovenia § 13b ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov s nasledovným programom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Voľba volebnej komisie
Vystúpenie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
Voľba hlavného kontrolóra
Prijatie uznesenia
Záver, ukončenie

K bodu 1/ Rokovanie OZ v Liešťanoch otvoril a viedol zástupca starostu obce, ktorý privítal
prítomných členov OZ, hlavného kontrolóra obce, kandidáta na hlavného kontrolóra,
zamestnankyňu obce a prítomných občanov . Predniesol navrhovaný program rokovania.
K prednesenému programu nebol podaný žiadny doplňujúci, ani pozmeňujúci návrh.
Program rokovania bol schválený jednomyseľne.
K bodu 2/ Zástupca starostu obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Branislava Krpelana a p. Petra Mišovica.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 3/ Zástupca starostu obce navrhol do návrhovej komisie p. Jozefínu Mazánikovú
a Mišovica Petra. Návrh bol jednohlasne prijatý.
K bodu 4/ Zástupca starosti navrhol do volebnej komisie – predsedu: Mazánikovú Jozefínu,
členov: Mišovica Petra a Krpelana Branislava.
K bodu 5/ Nakoľko prihlášku za hlavného kontrolóra podal len jeden kandidát, zástupca
starostu vyzval Ing. Vladimíra Hvojníka, aby vystúpil a predniesol koncepciu svojej činnosti.
Kandidát na hlavného kontrolóra – Ing. Hvojník – predniesol krátky životopis a prehľad
o eho doterajšej praxi a pracovnej činnosti.
K bodu 6/ V úvode voľby hlavného kontrolóra oboznámila predsedníčka volebnej komisie –
p. Mazániková, že prihlášku za hlavného kontrolóra podal len jeden kandidát – Ing. Vladimír
Hvojník, bytom Prievidza.
Pred prítomnými prezrela volebnú urnu , skonštatovala, že sa v nej nič nenachádza a urnu
zapečatila (uzamkla).
Upozornila prítomných poslancov, že voľba hlavného kontrolóra môže byť výhradne na
hlasovacom lístku, ktorý je opatrený okrúhlou pečiatkou so znakom obce a jej podpisom; do
obálky, ktorá je opatrená znakmi tak, ako na hlasovacom lístku.

P. Kotulová oboznámila prítomných s textom hlasovacieho lístka: „Hlasovací lístok pre voľbu
hlavného kontrolóra Obce Liešťany 26. februára 2013
Kandidát: Ing. Vladimír Hvojník, Prievidza
Súhlasím so zvolením kandidáta.“
Možnosti áno, alebo nie vyznačiť krížikom pred volenou možnosťou.
Ďalej vysvetlila prítomným občanom, že kandidát bude zvolený v prípade, ak s jeho
kandidatúrou bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, t.z., že s jeho voľbou
budú súhlasiť všetci prítomní poslanci.
Poslanci si prevzali hlasovací lístok a obálku – ich prevzatie potvrdili svojím podpisom.
Po prevzatí sa odobrali do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, kde úpravu
hlasovacieho lístka vykonali a hlasovací lístok vložili do obálky. Obálku, po opustení
priestoru pre úpravu hlasovacieho lístka, vhodili do pripravenej zapečatenej urny.
Po ukončení hlasovania predseda volebnej komisie vyhlásil krátku prestávku, ktorá slúžila na
sčítanie hlasov a zhotovenie zápisnice o priebehu voľby hlavného kontrolóra.
Po vykonaní sčítania predsedníčka volebnej komisie prečítala zápisnicu o voľbe hlavného
kontrolóra. Skonštatovala, že kandidát na hlavného kontrolóra obce nebol zvolený.
Za kandidatúru hlasovali dvaja poslanci, proti boli dvaja poslanci.
Zápisnica tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice.
K bodu 7/ Z priebehu 2. rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch v roku 2013, boli
prijaté nasledovné uznesenia:
U z n e s e n i e č. 20/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Program rokovania OZ v Liešťanoch.
.
U z n e s e n i e č. 21/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mazániková
Jozefína a Krpelan Branislav.
U z n e s e n i e č. 22/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch stanovuje za overovateľov zápisnice Krpelana
Branislava a Mišovica Petra.
U z n e s e n i e č. 23/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného
kontrolóra v zložení: predseda – Mazániková Jozefína, členovia – Krpelan Branislav
a Mišovic Peter.
U z n e s e n i e č. 24/2013:
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch konštatuje, že hlavný kontrolór Obce Liešťany nebol
zvolený.

K bodu 8/ Rokovanie OZ v Liešťanoch ukončil zástupca starostu obce, ktorý poďakoval
prítomným za účasť.

V Liešťanoch 27. februára 2013

Zapísala: Kotulová J.

Ján I v a n i š
zástupca starostu obce

Overovatelia zápisnice:

...............................
Branislav Krpelan

...........................
Peter Mišovic

