Obecné zastupiteľstvo
zastupite
v Liešťanoch

Zápisnica
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva
zastupite stva
v Liešťanoch,
ktoré sa konalo 14. februára 2014

PRÍLOHY: 1 x Pozvánka
1 x Prezenčná listina
1 x Správa o výsledku volieb – 25.1.2014
1 x Sľub starostu obce
1 x Príhovor starostu obce
1 x Prehľad o priebehu hlasovania

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany,
konaného dňa 14. februára 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny,
Ľubomír Noska – novozvolený starosta obce Liešťany
Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce Liešťany
Mária Fialková – predseda Miestnej volebnej komisie
Začiatok o 17,00 hod.
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal zástupca starostu v zmysle
ustanovenia § 13b ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu p. Ján Ivaniš, ktorý privítal
poslancov a prítomných občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.
Zástupca starostu predniesol návrh programu rokovania.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia
o zvolení novozvolenému starostovi (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Vystúpenie novozvoleného starostu
6. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Voľba návrhovej komisie
8. Určenie platu starostu obce
9. Diskusia
10. Ukončenie zasadnutia.
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice
Za zapisovateľku zástupca starostu určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ.
Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Jozefínu Mazánikovú a p. Branislava Krpelana.
K bodu 3. – Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi (predseda miestnej volebnej komisie)
Zástupca starostu požiadal p. Fialkovú – predsedkyňu Miestnej volebnej komisie, aby
predložila správu o výsledku nových volieb do samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto
zápisnice. Po predložení správy p. Fialková odovzdala p. Noskovi osvedčenie o zvolení za
starostu obce Liešťany a popriala mu veľa síl, ktoré bude potrebovať pri výkone funkcie
starostu obce.

K bodu 4. – Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zástupca starostu p. Ivaniš požiadal novozvoleného starostu p. Ľubomíra Nosku, aby
predstúpil:
Novozvolený starosta p. Ľubomír Noska prečítal sľub starostu obce, ktorý následne
podpísal. Po podpísaní sľubu mu p. Ivaniš odovzdal insígnie a zaželal mu veľa úspechov
v novej práci. Po tomto akte p. Ivaniš odovzdal vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
novozvolenému starostovi obce p. Ľubomírovi Noskovi.
K bodu 5. –Vystúpenie novozvoleného starostu
P. Noska sa prihovoril k poslancom OZ, ako aj k prítomným občanom a poďakoval sa za
prejavenú dôveru vo voľbách. Príhovor novozvoleného starostu tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodom 6. – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
P. Noska predložil na schválenie návrh programu zasadnutia OZ. Vyzval poslancov OZ
k predloženie pripomienok k tomuto návrhu. Keďže nemal nikto pripomienky, dal o ňom
hlasovať. Program bol jednohlasne prijatý.
K bodu 7. –Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Janu Juríčkovú a p. Jána Mišovica. Prijaté
jednohlasne.
K bodu 8. –Určenie platu starostu obce
P. starosta požiadal p. Juríčkovú o predloženie návrhu výpočtu platu starostu obce.
K bodu 9. – Diskusia
P. starosta najskôr požiadal poslancov OZ a následne občanov, aby sa zapojili do diskusie.
Nakoľko sa nikto do diskusie neprihlásil, starosta tento bod programu ukončil.
Starosta požiadal p. Juríčkovú, aby prečítala prijaté uznesenia.
K bodu 10. – Ukončenie zasadnutia
P. starosta ukončil rokovanie poďakovaním sa za účasť všetkým prítomným občanom.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17:20h.
Zapísala: Beáta Holenková
Ľubomír Noska
Starostaobce
Overovatelia:
Jozefína Mazániková

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

Branislav Krpelan

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

Uznesenie č. 1/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 14. februára 2014

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch b e r i e n a v e d o m i e, že za overovateľov
zápisnice boli určení: Mazániková Jozefína a Branislav Krpelan.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 14. februára 2014

Uznesenie č. 2/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 14. februára 2014

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch b e r i e n a

v e d o m i e, Správu o výsledku volieb

na funkciu starostu obce Liešťany konaných dňa 25.1.2014, prednesenú predsedníčkou
miestnej volebnej komisie p. Máriou Fialkovou.
.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 14. februára 2014
===================================================================

Uznesenie č. 3/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 14. februára 2014
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch k o n š t a t u j e, že novozvolený starosta obce pán
Ľubomír Noska zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 14. februára 2014
===================================================================

Uznesenie č. 4/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 14. februára 2014
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e, program zasadnutia bez pripomienok.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 14. februára 2014

Uznesenie č. 5/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 14. februára 2014
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e, návrhovú komisiu v zložení: Jana
Juríčková a Ján Mišovic.

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 14. februára 2014

=================================================
Uznesenie č. 6/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany
zo dňa 14. februára 2014

Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu obce v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1994 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
nasledovne:
Priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve:
805,00€
Násobok podľa počtu obyvateľov:
1,98
Základný plat:
1593,90 €
Mesačný plat v hrubom zaokrúhlený na celé euro nahor: 1594,00 €

Ľubomír Noska
starosta obce
V Liešťanoch 14. februára 2014

=================================================

