
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

 konaného dňa 29. augusta 2011 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
       
Program: 
 

1.   Otvorenie 
2.   Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
4.   Voľba návrhovej komisie 
5.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 24.5.2011, 6.6.2011 a 1.7.2011. 
6.   Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce r. 2011 a informácia o plnení rozpočtu obce za I.   

                 polrok 2011 
7.   Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2011 o prevádzke    
        v ZŠ a MŠ pri zníženom počte detí 
8.   Návrh na schválenie-zmena-všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011   
        o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp.  žiaka na čiastočnú úhradu   
        nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

         9.     Návrh na schválenie doplnkových prác na realizácii havaríjneho stavu strechy MŠ 
        10.     Riešenie žiadostí 
        11.     Diskusia a rôzne 
        12.     Ukončenie zasadnutia.    
 
 
 
        Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Vladimír Šopoň, ktorý 
privítal poslancov a občanov obce. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. 
Starosta prečítal program zasadnutia a navrhol zmenu programu, vymeniť body 6 a 9. Za 
pozmenený program hlasovalo päť poslancov, p. Mazániková Jozefína nebola pri hlasovaní 
prítomná.    
 
K bodu 3. – Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Za zapisovateľku starosta určil  p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
Za overovateľov Zápisnice starosta určil p. Milana Šagát a p. Jána Ivaniša. 
 
 
K dobu 4. – Voľba návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Janu Juríčkovú  a p. Vladimíra Duchoňa. 
Za uvedený návrh hlasovali: všetci prítomní poslanci. 
 
 
K bodu 5. – Kontrola uznesení 
 
 Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 24.5.2011, 6.6.2011 a 1.7.2011   
predniesol starosta obce.  Oboznámil prítomných o plnení uznesení.  
 

  



K bodu 6. – Návrh na schválenie doplnkových prác na realizácii havaríjneho stavu 
strechy MŠ 
 
Starosta obce informoval prítomných o postupe prác na rekonštrukcii strechy MŠ. Dal slovo 
p. Vladimírovi Duchoňovi, ktorý vysvetlil prítomným postup prác a potrebu schválenia 
doplnkových prác. Navrhol potrebu zateplenia strechy, ale podotkol, že tieto práce už nebude 
možné vykonať za ponúknutú cenu, nakoľko je na budove MŠ spravený krov.  
P. Mazániková – podľa jej názoru je potrebnejšie spraviť výmenu okien ako zateplenie 
strechy. 
Starosta obce dal hlasovať za potrebu zateplenie strechy MŠ. Za zateplenie hlasovali             
p. Vladimír Duchoň, p. Milan Šagát a p. Jana Juríčková. Proti hlasovali p. Ján Ivaniš,             
p. Jozefína Mazániková a p. Branislav Krpelan. 
Všetky doplnkové práce prejednali poslanci OZ na pracovnom zasadnutí a dohodli sa na 
schválení nasledovných prác: 
buranie atiky, výlezové okno – 1 ks, zachytávače snehu. 
Za schválenie uvedených doplnkových prác hlasovali týto poslanci: p. Ivaniš, p. Juríčková,    
p. Krpelan, p. Mazániková, p. Duchoň,  hlasovania sa zdržal p. Šagát. 
 
K bodu 7.- Návrh na schválenie VZN č. 2/2011 o prevádzke ZŠ s MŠ v Liešťanoch prí 
zníženom počte detí v dochádzke do základnej školy a materskej školy 
 
Toto VZN bolo schválené jednohlasne a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 8. –  Návrh na schválenie zmeny VZN  č. 1/2011 o výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v školskej jedálni 
 
Toto VZN bolo schválené jednohlasne a tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 9. – Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce r. 2011 a informácia o plnení rozpočtu 
obce za I. polrok 2011 
 
Do zmeny rozpočtu zapracovať sumu 1.826,50 €, ktorá pokryje náklady na schválené 
doplnkové práce a náklady na stavebný dozor.  
Zmena kapitoly 09.1.1.1. položka 717 002 upraviť rozpočet na sumu 30.382,- €. 
Za schválenie hlasovali všetci poslanci. 
 
K bodu 10 – Riešenie žiadostí 
 
 
Žiadosti občanov predkladal starosta obce. 

1. Žiadosť p. Antona Hlinku, Liešťany č. 300 o odkúpenie pozemku p.č. 207 v k.ú. 
Lomnica.  

 
S odpredajom uvedenej parcely za cenu 4,- €/m2 súhlasili všetci poslanci. 
 

2. Žiadosť p. Jozefa Kluvanca, Liešťany 333 na odkúpenie pozemku  p. č. 30 vedenej 
v E registri KN  v k.ú. Dobročná 

 
Táto žiadosť sa odložila na prejednanie na ďalšie zasadnutie OZ. Hneď po skončení 
zasadnutia poslanci OZ urobili obhliadku p.č. 30 v k.ú. Dobročná. 
 



       
3. Žiadosť p. Anny Jančekovej, Liešťany 344 o finančnú výpomoc pre Barboru 

Kyselicovú. 
 

Poslanci OZ neschválili finančnú výpomoc. Hlasovania sa zdržal p. Krpelan. 
 
      4. Možnosť odkúpenia pozemku p.č. 713/21 v k.ú. Liešťany od Obvodného úradu   
          v Prievidzi. 
 
Poslanci OZ odročili možnosť odkúpenia p.č. 713/21  na ďalšie zasadnutie OZ.      
  
      5. Žiadosť p. Vlasty Raždíkovej, Ing. Jarmily Slížovej a Miroslava Kocúra o vyhotovenie  
         geometrického plánu cesty. 
 
Starosta obce informoval prítomných, že požadované zameranie cesty nie je v súlade 
s územným plánom obce. Navrhol stretnutie s pracovníkmi AGS – ateliér Prievidza, ktorí 
občanom vysvetlia uvedenú problematiku. 
P. Duchoň požiadal občanov uvedených v žiadosti o predloženie splnomocnenia na 
zastupovanie od všetkých vlastníkov p.č. 1027-1030 v k.ú Liešťany. 
 
 
K bodu 11 – Diskusia a rôzne 
 
Starosta obce predniesol list z Ministerstva vnútra SR, v ktorom sa rieši odmeňovanie 
poslancov OZ a stanovisko hl. kontrolórky k uvedenému listu. Upozornil na potrebu zmeny 
v Zásadách odmeňovania poslancov a to vypustiť časť „Poslanci OZ za pravidelne 
vykonávané aktivity v pridelenej oblasti spojené s dozorom nad osobami, zapojenými do 
aktivačnej činnosti – 5,-€/h.“ Vyzval p. Mazánikovú aby sa vyjadrila k uvedenej 
problematike. P. Mazániková sa mandátu poslanca OZ v Liešťanoch nevzdáva.  
OZ ruší uznesenie č. 3/2011/g zo dňa 24.5.2011 – jednohlasne. 
 
Občania: P. Marián Kováč, Liešťany 130 sa informoval o možnosti prekrytia kanála od 
domov č. 127 smerom do obce. P. Raždíková o odvodnení časti obce Dobročná pri rod. dome 
p. Belanovej a p. Šedaja. 
 
Prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 12 - Ukončenie 
  
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
V Liešťanoch dňa  29. augusta 2011 
 
          Vladimír Šopoň 
                        starosta obce 
 
 
Zapísala:  Beáta Holenková     ................................... 
 
 
Overovatelia:   Milan Šagát   ................................... 

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



UZNESENIE č. 6/2011 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 29. augusta 2011 
 
 

a) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e    návrhovú komisiu v zložení: 
    - p. Jana Juríčková, p. Vladimír Duchoň. 
 
b) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   realizáciu doplnkových prác na akcii: 
Rekonštrukcia strechy budovy MŠ 
- búranie atiky 
- výlezové okno – 1 ks 
- zachytávače snehu 
- stavebný  dozor  
v sume 1.826,50 €. 
 
c) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  VZN č. 2/2011  o prevádzke Základnej školy 
s materskou školou v Liešťanoch pri zníženom počte detí v dochádzke do základnej školy 
a materskej školy. 
 
d) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ uj e    VZN č. 1/2011- zmena o výške príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 
v školskej  jedálni. 
 
e) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   2. zmenu rozpočtu Obce Liešťany na r. 2011. 
 
f) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  odpredaj pozemku par.č. 207 vo výmere 140 m2 v k.ú. 
Lomnica v cene 4,- €/m2 pre p. Antona Hlinku, Liešťany 300. 
 
g) OZ v Liešťanoch  o d s t u p u j e  žiadosť p. Jozefa Kluvanca, Liešťany 333 na ďalšie 
zasadnutie OZ. Vykoná obhliadku uvedeného pozemku. 
 
h) OZ v Liešťanoch  n e s c h v a ľ u j e   poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci pre 
Annu Jančekovú, Liešťany 344. 
 
i) OZ v Liešťanoch  o d s t u p u j e   možnosť odkúpenia pozemku p.č. 713/21 vo výmere 
132 m2 v k.ú. Liešťany na základe GO č. 265/2011 zo dňa 26.7.2011 od Obvodného úradu 
v Prievidzi  na ďalšie zasadnutie OZ. 
 
j) OZ v Liešťanoch  ž i a d a  starostu obce o zvolanie zasadnutia vo veci návrhu lokalít 
a ďalšieho postupu pri výbere lokalít pre IBV s firmou AGS- ateliér Prievidza.   
 
k) OZ v Liešťanoch   r u š í   uznesenie č. 3/2011/g zo dňa 24.5.2011 – t.j. poveruje 
poslankyňu OZ p. Mazánikovú s vykonávaním prác v oblasti verejno-prospešných prác 
spojených s dozorom nad osobami v rámci Dohody o podmienkach vykonávania menších 
obecných služieb. 
 
 
 
 
V Liešťanoch dňa  29. augusta 2011      Vladimír Šopoň 

                       Starosta obce 


