
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

 konaného dňa 17. februára 2011 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,  
      hlavná kontrolórka Ing. Ivana Ondrejičková 
 
 
Program: 
 

1.   Otvorenie 
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
3.   Voľba návrhovej komisie 
4.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 17.12.2010 a mimoriadneho  

                 zasadnutia OZ zo dňa 30.12.2010 
5.   Návrh na schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp.  

                 žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
         6.     Návrh na schválenie poslaneckých obvodov poslancov OZ 
         7.     Schválenie členov komisií OZ pre rok 2011 
         8.     Schválenie plánu prác komisií OZ pre rok 2011 
         9.     Schválenie: a) Cenník poplatkov za miesto na pohrebisku 
                                     b) Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovania  
                                          služieb 
        10.     Schválenie plánu prác obecného úradu na rok 2011 
        11.     Riešenie žiadostí 
        12.     Diskusia 
        13.     Schválenie uznesenia 
        14.     Ukončenie zasadnutia.    
 
  
        Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Vladimír Šopoň, ktorý 
privítal poslancov, hl. kontrolórku a občanov obce. Konštatoval, že zasadnutie OZ je 
uznášania schopné. Starosta prečítal program zasadnutia. Za uvedený program hlasovalo šesť 
poslancov p. Ivaniš nebol pri hlasovaní prítomný.  
 
         
 
K bodu 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Za zapisovateľku starosta určil  p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
Za overovateľov Zápisnice starosta určil p. Janu Juríčkovú a p. Jána Ivaniša. 
 
 
K dobu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Janu Juríčkovú  a p. Jána Ivaniša. 
Za uvedený návrh hlasovali: P. Mazániková, p. Duchoň, p.Mišovic, p. Krpelan 
Hlasovania sa zdržala p. Juríčková, p. Ivaniš nebol prítomný. 
 
 



 
K bodu 4. – Kontrola uznesení 
  
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 17.12.2010 a mimoriadneho zasadnutia 
OZ zo dňa 30.12.2010 predniesla p. hlavná kontrolórka obce.  Oboznámila prítomných 
o plnení uznesení.  
 

  
K bodu 5. –  Návrh na schválenie VZN  č. 1/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 
v školskej jedálni 
 
Uvedené VZN predložila hl. kontrolórka obce. Bola predložená jedna pripomienka, ktorá bola 
zapracovaná vo VZN. 
Za uvedený bod hlasovalo šesť poslancov, p. Ivaniš neprítomný. 
  
K bodu 6. –  Návrh na schválenie poslaneckých obvodov poslancov OZ 
 
1. Obvod č. 1  č.d. 4-21,31 a 214-217 vrátane čísiel nad 400 – Ján Ivaniš 
2. Obvod č. 2  č.d. 23-102 vrátane čísiel nad 400 – Jozefína Mazániková 
3. Obvod č. 3  č.d. 103-119 vrátane čisiel nad 400 – Peter Mišovic 
4. Obvod č. 4  č.d. 120-141 vrátane čísliel nad 400 – Vladimír Duchoň 
5. Obvod č. 5  č.d. 142-179 vrátane čísiel nad 400 – Branislav Krpelan 
6. Obvod č. 6  č.d. 218-323 vrátane čisiel nad 400 (Lomnica) – Jana Juríčková 
7. Obvod č. 7  č.d. 324-414 vrátane čísiel nad 400 (Dobročná) – Milan Šagát 
 
Za uvedený bod hlasovali všetci poslanci. 
 
K bodu 7. –  Schválenie členov komisií 
 
Komisia verejného poriadku a životného prostredia 
Predseda: Jozefína Mazániková 
Členovia: Mgr. Jozef Rendek, Ľudovít Javorček 
 
Komisia sociálna 
Predseda: Jana Juríčková 
Členovia: Jozefína Mazániková, Mgr. Zlatica Vrecková, Lucia Kováčová, Beáta Holenková 
 
Komisia kultúry, športu a mládeže 
Predseda: Milan Šagát 
Členovia: Peter Mišovic, Branislav Krpelan, Miroslav Vojtko, Ján Vrecko (č.d.362), Ing. 
Lenka Zaťková 
 
Komisia ochrany verejného záujmu 
Predseda: Vladimír Duchoň 
Členovia: Peter Mišovic, Ján Ivaniš 
 
P. starosta predložil poslancom písomné oznámenie p. Mišovica Petra, v ktorom sa vzdáva 
funkie predsedu komisie kultúry, športu a mládeže. Navrhol za predsedu p. Milan Šagáta. 
Poslanci OZ vzali na vedomie odstúpenie p. Mišovica a súhlasili s voľbou p. Milana Šagáta. 
Oznámenie o odstúpení tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 



K bodu 8. –  Schválenie plánu prác komisií OZ pre rok 2011 
 
Plány prác predniesli predsedovia komisií p. Mazániková, p. Juríčková a p. Šagát. 
Za schválenie plánov práce hlasovali všetci poslanci. 
 
 
K bodu 9. – Schválenie:  a) Cenník poplatkov za miesto na pohrebisku 

b) Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku      
a poskytovania služieb 

 
Uvedené cenníky predložil starosta obce. Poplatok za prenájom jedálne ZŠ s MŠ 
v Liešťanoch sa bude uhrádzať na Obecnom úrade v Liešťanoch, spotreba elektrickej energie 
a spotreba plynu sa bude uhrádzať poverenému pracovníkovi ZŠ s MŠ v Liešťanoch. 
Za schválenie hlasovali všetci poslanci. 
  
K bodu 10 – Schválenie plánu prác obecného úradu pre rok 2011 
 
Predložil starosta obce, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa bude dopĺňať 
priebežne. 
Za schválenie hlasovali všetci poslanci. 
 
K bodu 11 – Riešenie žiadostí 
 
Starosta obce predložil rozbor hospodárenia obce Liešťany za rok 2010. OZ berie na vedomie. 
 
Žiadosti občanov predkladal starosta obce. 

1. Žiadosť p. Jána Vrecku, Liešťany č. 420 o rozdelenie spoluvlastníctva par.č. 675 v k.ú. 
Liešťany na základe GP č. 153/2010. 

S prerozdelením uvedenej parcely súhlasili všetci poslanci. 
 

2. Žiadosť p. Igora Vrecku, Liešťany 127 na odkúpenie časti p.č. 500 v k.ú. Liešťany. 
P. Igor Vrecko vysvetlil prítomným problematiku. P. Ján Ivaniš nesúhlasí s predajom,            
p. Juríčková súhlasí s ďalším užívaním uvedeného pozemku, p. Mišovic súhlasí s odpredajom 
za podmienky, že p. Vrecko odvodní pozemky nachádzajúce sa nad uvedenou parcelou na 
vlastné náklady k tomuto návrhu sa priklonil aj p. Šagát. Poslanci Mazániková, Duchoň 
a Krpelan navrhujú preložiť túto žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ.  
OZ odstupuje žiadosť na najbižšie zasadnutie OZ. 
       
      3. Žiadosť p. Štefana Cvíčelu, Liešťany 470 o opätovné vyriešenie odtoku dažďovej vody.  
Poslanci OZ urobili obhliadku na tvare miesta dňa 12.2.2001 a žiadajú starostu o zaslanie 
odpovede. 
 
      4. Žiadosť p. Miroslava Lagina, Prievidza, ul. Fr. Madvu 5/4, o odkúpenie pozemku p.č. 
190/2 a 193/1 v k.ú. Liešťany. 
P. Anton Lagin otec p. Miroslava Lagina informoval prítomných o ktoré pozemky sa jedná. 
Za odpredaj hlasovalo 6 poslancov, p. Krpelan sa zdržal hlasovania. 
       
      5. Žiadosť p. Ivany Lomnickej, Liešťany 456 o odkúpenie pozemku p.č. 5/2 v k.ú. 
Dobročná a odpredaj pozemku p.č. 5/5 v k.ú. Dobročná Obci Liešťany. 
OZ súhlasí s odpredajom za podmienky, že náklady s tým spojené bude hradiť p. Lomnická. 
 
 



     6. Žiadosť p. Marka Sobotu a manž. Anny, Liešťany 210 o prevod pozemku p.č. 179/1 
v k.ú. Dobročná. 
OZ  nesúhlasí s prevodom z dôvodu nepredloženia dokladu o odkúpení v minulosti. Ak má 
žiadateľ záujem o odkúpenie môže si podať novú žiadosť do najbližšieho zasadnutia OZ. 
 
 
       7.Žiadosť Miroslava Baláža, Liešťany 63 o odkúpenie časti pozemku p.č. 699/1 v k.ú. 
Liešťany. 
OZ  sa uzhodlo, že je potrebné, aby si žiadateľ dal vyhotoviť geometrický plán. Na základe 
GP bude túto žiadosť riešiť opätovne. 
 
     8. Žiadosť firmy Lateko-strechy, s.r.o., Liešťany 77 o prenájom pozemku p.č. 175 v k.ú. 
Liešťany. 
OZ viedlo diskusiu ohľadom prenájmu uvedeného pozemku, do diskusie sa zapojili aj 
prítomní občania. P. Jozef Javorček poukazoval, že uvedená parcela zasahuje do súkromných 
pozemkov. P. Vladimír Duchoň dá vyhotoviť vytyčovací plán, aby bolo zrejmé, že sa 
prenajíma len obecný pozemok. OZ súhlasí s prenájmom p.č. 175 v k.ú. Liešťany na dobu 10 
rokov v cene 0,33€/m2. Hlasovania sa zdržal p. V.Duchoň a p. B. Krpelan. 
 
     9. Žiadosť Dozornej rady LPS-urbárnikov obce Dobročná o spísaní nájomnej zmluvy na 
p.č. 353 v k.ú. Dobročná. 
OZ túto žiadosť prejedná s novým výborom LPS-urbárnikov obce Dobročná, súhlasili všetci 
poslanci. 
P. Mišovic navrhol požiadať Štátne lesy  o navrátenie obecných pozemkov do správy obce. 
 
 
    10. Žiadosť ZŠ s MŠ Liešťany, o zakúpenie interaktívnej tabule. 
K žiadosti sa vyjadrila p. riaditeľka. Uviedla, že by to bola veľká pomoc pri vyučovacom 
procese naších deti.  
P. Mišovica zaujímala cena uvedenej tabule. P. Mazániková poukázala na havarijný stav, je 
potrebné zabezpečiť odvodnenie a elektroinštaláciu. P. Duchoň požiadal p. riaditeľku, aby 
predložila kalkuláciu. 
OZ odkladá žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ, žiada riaditeľku o predloženie rozpočtu na 
interaktívnu tabuľu do 21.2.2011. 
 
 
K bodu 12 – Diskusia 
 
P. Vladimír Lukáň sa informoval o žiadosti jeho dcéry Zuzany Bartíkovej o vrátenie 
alikvotnej čiastky príspevku, ktorý si uhrádza v MŠ.  
P. Jana Juríčková uviedla, že schválený poplatok 10 €/dieťa/mesiac je stanovený v platnom 
VZN obce a nie je možné uvedenú časť vrátiť. Do diskusie sa pripojila p. Alena Kocúrová 
a uviedla, že v Novákoch majú schválené dva poplatky, pre deti, ktoré sú v MŠ celodenne 
a pre deti, ktoré sú v MŠ len časť dňa. Tento problém je možné riešiť len schválením nového 
VZN. 
P.Mgr. Marta Mazániková – kronikárka obce predložila poslancom OZ spracované podklady 
do kroniky za roky 2006-2010 na posúdenie. Poslanci neboli spokojní so spracovaním 
uvedených údajov, ako aj s nedodržaním termínov na odovzdanie. Chýbajú im údaje o chode 
obce, o obyvateľstve obce, o zložkách, ktoré sa v obci nachádzajú. Na uvedenú kritiku p. 
Mazániková reagovala odstúpením z funkcie kronikárky. OZ tento fakt berie na vedomie 
a žiada starostu obce aby informoval občanov, že miesto kronikárky je voľné. Záujemci sa 
môžu prihlásiť na tunajšom OcÚ. 



P. Ondrejičková – hl. kontrolórka obce informovala o kontrole v školskej jedálni. 
K tomuto bodu sa rozpútala búrliva diskusia, do ktorej sa zapojil p. Ján Vrecko s manželkou 
Vierou, p. Helena Škrípová. Pani Vrecková Viera žiadala p. riaditeľku, aby predložila doklad 
o svojom „funkčnom vzdelaní“.  Na jej podnet p. Mgr. Mazániková ako prílohu k Zápisnici 
predložila Zápisnicu zo zasadnutia rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany a Zápisnicu z otvárania 
obálok, z čoho je zrejmé, že spĺňala všetky kvalifikačné predpoklady na jej zvolenie za 
riaditeľku školy. Podotkla, že nemá záujem kandidovať v nasledujúcom období za riaditeľku 
ZŠ s MŠ v Liešťanoch. 
OZ berie na vedomie správu hl. kontrolórky. 
  
P. Mišovic Ján upozornil na schválenie nového poplatku za vstup do fitnes centra. 
P. Alena Kocúrová sa informovala o  akcii „Liešťanske dni“. 
P. Vladimír Duchoň upozornil, že LPS vozia drevo po súkromných pozemkoch čím ich 
znehodnocujú. 
 
K bodu 13 – Schválenie uznesenia 
 
Prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 14 - Ukončenie 
  
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Liešťanoch dňa  17. februára 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Vladimír Šopoň 
                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Beáta Holenková     ................................... 
 
 
Overovatelia:   Jana Juríčková  ................................... 

 
 
 Ján Ivaniš      ................................... 



 
UZNESENIE č. 1/2011 

 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 17. februára 2011 

 
 

a) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e    návrhovú komisiu v zložení: 
    - p. Jana Juríčková, p. Ján Ivaniš. 
 
b) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ uj e    VZN č. 1/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu   
     dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej   
      jedálni. 
 
c) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  poslanecké obvody: 
   
     1. Obvod č. 1  č.d. 4-21,31 a 214-217 vrátane čísiel nad 400 – Ján Ivaniš 
     2. Obvod č. 2  č.d. 23-102 vrátane čísiel nad 400 – Jozefína Mazániková 
     3. Obvod č. 3  č.d. 103-119 vrátane čisiel nad 400 – Peter Mišovic 
     4. Obvod č. 4  č.d. 120-141 vrátane čísliel nad 400 – Vladimír Duchoň 
     5. Obvod č. 5  č.d. 142-179 vrátane čísiel nad 400 – Branislav Krpelan 
     6. Obvod č. 6  č.d. 218-323 vrátane čisiel nad 400 (Lomnica) – Jana Juríčková 
     7. Obvod č. 7  č.d. 324-414 vrátane čísiel nad 414 (Dobročná) – Milan Šagát 
 
d) OZ v Liešťanoch  b e r i e   n a   v e d o m i e  vzdanie sa funkcie predsedu komisie 
kultúry, športu a mládeže p. Petra Mišovica. 
 
e) OZ v Liešťanoch  v o l í  p. Milana Šagáta za predsedu komisie kultúry, športu a mládeže. 
 
f) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  doplnenie členov komisií OZ: 
   1. komisia VPaŽP – Mgr. Jozef Rendek, Ľudovít Javorček 
   2. sociálna komisia – Jozefína Mazániková, Mgr. Zlatica Vrecková, Beáta Holenková,  
       Lucia Kováčová. 
   3. Komisia kulúry, športu a mládeže – Peter Mišovic, Branislav Krpelan, Miroslav Vojtko,  
       Ján Vrecko ( č. d. 362), Ing. Lenka Zaťková. 
   4. Komisia verejného záujmu – Ján Ivaniš,  Peter Mišovic.  
 
g) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Plány prác komisí OZ v Liešťanoch na r. 2011. 
 
h) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e: 
    1. Cenník poplatkov za miesto na pohrebisku. 
    2. Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovanie služieb. 
 
ch) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  Plán prác obecného úradu na rok 2011. 
 
i) OZ v Liešťanoch  b e r i e   na vedomie  rozbor hospodárenia obce za rok 2010. 
 
j) OZ v Liešťanoch   s ú h l a s í   s rozdelením spoluvlastníctva parc.č. 675 v k.ú. Liešťany  
    (chodník k futbal. ihrisku) na základe dohody vlastníkov pozemku, t.j. Obec Liešťany, Ján  
    Vrecko, Liešťany 420 a Róbert Krpelan, Liešťany 166 na základe GP č. 153/2010. 
 
k) OZ v Liešťanoch  o d s t u p u j e  žiadosť Igora Vrecku, Liešťany 127 na najbližšie   
    zasadnutie OZ. 



 
l) OZ v Liešťanoch  ž i a d a  starostu obce o zaslanie odpovede na žiadosť p. Štefana  
    Cvíčelu, Liešťany 470 a susedov ohľadom vyriešenia odtoku dažďovej vody v ich ulici. 
 
m) OZ v Liešťanoch  s ú h l a s í  s odpredajom parc.č. 190/2 vo výmere 18 m2 a parc.č.   
     193/1 vo výmere 35 m2, obe v k.ú. Liešťany v cene 4 €/m2 pre p. Miroslava Lagina,  
     Prievidza,   ul. Fr. Madvu č. 5/4. 
 
n) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  odpredaj parc.č. 5/2 vo výmere 13 m2 v k.ú. Dobročná  
    pre p. Ivanu Lomnickú, Liešťany 456 a odkúpenie p.č. 5/5 vo výmere 13 m2 v k.ú.  
    Dobročná od Ivany Lomnickej, Liešťany 456 v kúpnej cene 1 €/m2.  Náklady hradí  
    žiadateľ. Zároveň ruší uznesenie č.4/2010/f. 
 
o) OZ v Liešťanoch  n e s ú h l a s í  s prevodom pozemku par. č. 179/1 v k.ú. Dobročná v ½  
   pre manželov Marka a Annu Sobotových, Liešťany 210 z dôvodu nepredloženia dokladu  
  o odkúpení v minulosti. Žiadateľ má možnosť podať si novú žiadosť o odkúpenie uvedenej  
  nehnuteľnosti. 
 
p) OZ v Liešťanoch   ž i a d a   starostu obce o zaslanie odpovede p. Miroslavovi Balážovi,  
    Liešťany 63 ohľadom odkúpenia časti par. č. 699/1 v k.ú. Liešťany. Žiadateľ musí  
    predložiť  geometrický plán. 
 
q) OZ v Liešťanoch  s ú h l a s í  s prenájmom časti pozemku par.č. 175 v k.ú. Liešťany pre  
   firmu LATEKO-strechy s.r.o., Liešťany 77, na účely skladových priestorov na základe  
   vytýčenia pozemku a skutočného záberu v m2 na dobu 10 rokov v cene 0,33 €/m2/rok. 
 
r) OZ v Liešťanoch   s ú h l a s í  s odstúpením žiadosti Dozornej rady LPS-urbárnikov obce  
   Dobročná na ďalšie zasadnutie OZ s novým výborom LPS Dobročná. 
 
s) OZ v Liešťanoch  o d k l a d á  žiadosť ZŠ s MŠ Liešťany na zákupenie interaktívnej  
   tabule z nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2010 na najbližšie zasadnutie OZ. 
   Riaditeľka ZŠ s MŠ Liešťany predloží do 21.2.2011 kalkuláciu na uvedenú tabuľu. 
 
t) OZ v Liešťanoch   ž i a d a  starostu obce o zaslanie žiadosti Štátnym lesom o navrátenie  
   lesov do správy obce. 
 
u) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  poplatok  za prenájom fitnes centra na 1 €/hod. Tým sa  
    ruší  uznesenie č. 1/2010/d/2. 
 
 
 
 
 
 
V Liešťanoch dňa  17. februára 2011     Vladimír Šopoň 

                       Starosta obce 


