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

Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo dňa 18. septembra 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRÍLOHY:  1/  Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch; 
                      2/  Prezenčná listina; 
                      3/  Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.06.2012 + 2. zmena rozpočtu na rok 2012; 
                       4/ Stanovisko HK k 2. zmene rozpočtu na rok 2012; 
                      5/ Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2011; 
                      6/ Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011; 
                      7/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok2011; 
.                     8/ Zásady hospodárenia s majetkom obce; 
                      9/ Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly 
                    10/ Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 
                    11/ Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotení ponúk  
                    12/  Prehľad o hlasovaní 
                    
                    
. 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomný: Milan Šagát, Peter Mišovic, počas kontroly plnenia uznesení prišiel Ján Ivaniš               
 
    Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal starosta obce v zmysle 
ustanovenia § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a  
doplnkov s nasledovným programom: 
 
                      1/ Otvorenie. 
                      2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice. 
           3/ Voľba návrhovej komisie. 
                      4/ Kontrola plnenia uznesení. 
.                     5/ Informácia – Prehľad o čerpaní rozpočtu obce za I.polrok 2012 
                      6/ Schválenie 2. zmeny rozpočtu na rok 2012. 
                      7/ Schválenie Záverečného účtu obce Liešťany za r.2011   
                      8/ Schválenie Zásad hospodárenia s obecným majetkom   
                      9/ Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Liešťany 
                          o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 
                    10/  Informácia o vyhodnotení cenových ponúk na akciu: Dažďová kanalizácia 
                           v ulici za kaplnkou v dolných Liešťanoch 
                     11/ Rôzne, diskusia 
                     12/ Prehľad o prijatých uzneseniach 
                     13 / Ukončenie. 
 
 
 K bodu 1/ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch otvoril a viedol starosta obce, 
ktorý privítal prítomných poslancov a prítomných občanov. Predniesol program rokovania, 
ktorý bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu 2/ Starosta obce  určil za zapisovateľku p. Kotulovú a za overovateľov zápisnice pani 
Jozefínu Mazánikovú a pána Branislava Krpelana.. 
 
K bodu 3/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení pani Jana Juríčková a pán 
Branislav Krpelan.. 
 
K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala Ing. Ondrejičková a starosta obce. 
Uznesenie č.3/2012 k), l), n) zo dňa 14.06.2012  neboli splnené, alebo boli splnené iba sčasti. 
Ich plnenie ostáva v platnosti. 
 
Počas rokovania o plnení uznesení starosta obce k uzneseniu č. 3/2012 o) poznamenal, že 
v Okresnom archíve v Bojniciach mu vystavili kópiu vyvlastňovacieho konania, pričom 
rozhodnutie o vyvlastnení vydal ONV v Prievidzi – odbor výstavby a územného plánovania 
dňa 01.08.1974 pod č. Výst.3048/1974-G.   
Nakoľko predmetné Rozhodnutie o vyvlastnení nie je zapísané v Katastri nehnuteľností, 
zvolal starosta obce rokovanie vlastníkov parciel 628-630/1 v k.ú. Dobročná. Z priebehu 
rokovania vyhotovil starosta obce zápisnicu, ktorú prečítal prítomným na rokovaní OZ.  
Zo zápisnice vyplýva, že vlastníci predmetné Rozhodnutie o vyvlastnení neakceptujú a páni 
Mazánik a Šagát žiadajú zaplatiť za odpredaj pozemku 4,00 EUR za 1m2 a p. Duchoň žiada 
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zámenu pozemku parc.č. 629/2 a 630 (vyvlastnená plocha 1401 m2) za parc.č. 1031 v k.ú. 
Liešťany a rozdiel vo výmere doplatí obci. 
Pán Raždík vyslovil svoj názor, že Rozhodnutie o vyvlastnení je platné a to, že nie je 
vyznačená právoplatnosť rozhodnutia je len administratívne pochybenie zamestnanca ONV. 
Zákon o správnom konaní neurčuje, v akej lehote má byť právoplatnosť vyznačená. Právnym 
nástupcom ONV je Obvodný úrad v Prievidzi, preto je potrebné požiadať o vyznačenie 
právoplatnosti Rozhodnutia  ObÚ Prievidza a právoplatné rozhodnutie dať na zápis do KN. 
 
K bodu 5/ Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.06.2012 predniesla ekonómka obce – p. Kotulová. 
Návrh bol poslancom OZ v predstihu doručený, bol zverejnený vo vývesnej tabuli OcU  i na 
web.stránke obce. Prehľad tvorí prílohu č. 3/ k tejto zápisnici. 
 
K bodu 6/ Návrh na 2. zmenu rozpočtu roku 2012 predniesla ekonómka obce p. Kotulová. 
Návrh bol poslancom v predstihu doručený a zverejnený vo výstavnej tabuli OcU a na 
web.stránke obce. Návrh  bol doplnený a zmenený na pracovnom rokovaní OZ dňa 
12.09.2012. Takto upravený návrh bol opätovne doručený poslancom OZ. 2. zmena rozpočtu 
tvorí prílohu č. 3/ tejto zápisnice. 
 
K bodu 7/  Návrh na Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2011 predniesla ekonómka obce. 
Bol  zverejnený na web.stránke obce, vystavený vo vývesnej tabuli obce, doručený 
poslancom Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch. 
K Záverečnému účtu bola prednesená aj Správa nezávislého audítora Obecnému 
zastupiteľstvu Liešťany o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 (príloha č. 5/ tejto 
zápisnice) a Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2011 (príloha č.6 tejto 
zápisnice). Poslanci prijali uznesenie, v ktorom sa vysporiadali s výhradou voči Záverečnému 
účtu obce za rok 2011. 
  
K bodu 8/  Zásady hospodárenia s majetkom obce spracovala Ing. Ondrejičková. V rámci 
pripomienkového obdobia podali doplňujúce návrhy p. Branislav Krpelan a p. Janka 
Kotulová.. Pozmeňujúci návrh podal priamo pri schvaľovaní p. Krpelan Branislav. 
Zásady hospodárenia s majetkom obce  tvoria prílohu č.8 tejto zápisnice. 
 
K bodu 9/  Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Liešťanoch o overení 
účtovnej závierky k 31.12.2011 bola doručená poslancom OZ. Poslanci ju zobrali na vedomie. 
Správa tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
K bodu 10/  K zabezpečeniu dodávateľa na akciu: Dažďová kanalizácia v dolných 
Liešťanoch v ulici za kaplnkou bola menovaná komisia, ktorá dňa 12.09.2012 vyhodnotila 
ako úspešného uchádzača stavebnú firmu LUPS – Ing. Ľudovít Lukáč s cenou 19 035,50 EUR 
(s DPH). Zápisnica tvorí prílohu č.10/ tejto zápisnice. 
 
K bodu 11/  Pán starosta sa poďakoval poslancom, FS Lieska i všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizácii a zabezpečeniu osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci a prispeli tak 
k jej dôstojnému priebehu. 
Zároveň oboznámil poslancov, že súdny spor vo veci navrhovateľa Obce Liešťany proti 
odporcovi Daniela Lukáňová a spol. o zaplatenie škody spôsobenej obci neb. Jánom Lukáňom 
sa koná  dňa 16.10.2012 na Okresnom súde v Prievidzi. Poslanci neodporučili starostovi 
poveriť právneho zástupcu zastupovaním obce, nakoľko materiály z Polície (vyšetrovací spis) 
sú podľa ich mienky postačujúce. 
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Ing. Ondrejičková predniesla správu  o výsledku kontroly podozrenia šikanovania Mgr. 
Kataríny Sobotovej zo strany riaditeľky ZŠ s MŠ v Liešťanoch, ktorú vykonala na podnet 
pána Sobotu Petra – manžela Mgr. Kataríny Sobotovej   
Pán Krpelan nesúhlasil s jej tvrdením, že Rada školy je nefunkčná. Do ukončenia funkčného 
obdobia pracuje Rada školy v zložení, ako bola zvolená. 
Ďalej oboznámila prítomných, že na základe podnetu občanov vykonala kontrolu o údajnom 
nezákonnom prevode akcií na vodárenskú spoločnosť. 
Správy boli prednesené prítomným a tvoria prílohy č. 8 a 9 tejto zápisnice 
 
V diskusii vystúpil pán Peter Sobota, ktorý apeloval na starostu obce a poslancov OZ, aby 
odvolali riaditeľku školy – Mgr. Valachovú Ingrid, nakoľko táto spôsobila, že sa zhoršil 
zdravotný stav jeho manželky Mgr. Sobotovej  Kataríny. 
P. Mazániková vysvetlila pánovi Sobotovi, že ZŠ s MŠ v Liešťanoch je samostatný právny 
subjekt, kde je štatutárom pani Mgr. Valachová a jej nadriadeným je starosta obce. 
Starosta obce vysvetlil pánovi Sobotovi, že listy a žiadosti, či petičné hárky k odvolaniu 
riaditeľky ZŠ s MŠ nie sú postačujúcim dôkazom, aby starosta mohol pristúpiť k uloženiu 
kárneho opatrenia a odvolaniu riaditeľky.  Povedal, že na základe podnetu pána Sobotu bola 
opakovane vykonaná kontrola z Inšpektorátu práce v Trenčíne a ak budú výsledky z kontroly 
nepriaznivé, potom bude mať dôvod konať vo veci odvolania riaditeľky. 
 
Pani Kotulová oboznámila poslancov o vzniku ZO SLOVES pri OcÚ Liešťany a uzavretí 
podnikovej kolektívnej zmluvy. Nakoľko starosta obce ako štatutárny orgán obce nemôže 
rozhodovať o svojich právach,  odporučila OZ aby rozšíril okruh zamestnancov, na ktorých sa 
vzťahuje KZ o starostu obce. Poslanci budú o tomto rokovať na budúcom zasadnutí OZ. 
 
Mgr. Vrecková Zlatica chcela vedieť, na základe čoho sú poslancom a členom komisií 
vyplácané odmeny. Starosta obce jej vysvetlil, že OZ schválilo Zásady odmeňovania 
poslancov a členov komisií OZ. K vyplateniu odmien dochádza na základe odporučenia 
predsedov jednotlivých komisií OZ. 
 
Pán Kováč Pavol skritizoval nečinnosť obce vo veci podania, ktoré podal dňa 22. 6.2012 na 
obecnom úrade proti neprimeranému  správaniu pani Emílie Šopoňovej voči jeho osobe 
a jeho rodine. 
Pán Raždík odporučil pánovi Kováčovi, aby uvedený čin nahlásil na Obvodnom oddelení 
Policajného zboru  v Nitrianskom Rudne, ktoré zaháji priestupkové konanie. 
 
Pani Vojtková Marta – prečítala list od starostu obce, ktorý jej bol doručený po oznámení pani 
Šopoňovej Oľgy o prihradení obecného pozemku parc. č.69  o výmere 252 m2 k jej dvoru.  
Ona uvedené popiera a cíti sa dotknutá predmetným listom. 
V uvedenej záležitosti starosta obce vykoná šetrenie (zameraním, alebo podľa odporučenia 
geodeta).  
 
K bodu 12/ 
Počas rokovania Obecného zastupiteľstva boli prijaté nasledovné uznesenia 
 
 

U z n e s e n i e   č. 5/2012: 
 

a) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  návrhovú komisiu v zložení: 
     -  Jozefína Mazániková, Branislav Krpelan. 
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b) OZ v Liešťanoch  b e r i e   n a    v e d o m i e   Prehľad o plnení rozpočtu k 30.06.2012 
c) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  2. zmenu rozpočtu na rok 2012. 
d) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2011 s výhradou 
   - vedenie pohľadávky z r.2010 za odpredaj pozemkov vo výške 255, 24 EUR bude    
   ukončené do ukončenia súdneho pojednávania so starostom obce. 
e) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  
     - tvorba rezervného fondu vo výške 305 EUR; 
     - tvorba účelového fondu údržby a obnovy obce vo výške 2 723 EUR. 
f) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e pozmeňujúci návrh návrhu Zásad hospodárenia  
    s majetkom obce v čl. VII c, kde sa za text „Majetok obce sa prenajíma na dobu určitú“    
   dopĺňa text do ukončenia funkčného obdobia OZ.. 
g) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Zásady hospodárenia s majetkom obce. 
h) OZ v Liešťanoch  b e r i e   n a v e do m i e   Správu nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky k 31.12.2011. 
i) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e stavebnú firmu LUPS – Ing. Lukáč Ľudovít, Liešťany 
426 za dodávateľa stavebných prác: „Dažďová kanalizácia v dolných Liešťanoch v ulici za 
kaplnkou“. 
j) OZ v Liešťanoch  ž i a d a starostu obce o preskúmanie možnosti zápisu Rozhodnutia 
o vyvlastnení, ktoré vydal ONV Prievidza odbor výstavby a územného plánovania dňa 
01.08.1974 pod č. Výst.3048/1974-G do  vlastníctva obce Liešťany. 
 
K bodu 13 Rokovanie OZ ukončil zástupca  starostu obce, ktorý poďakoval prítomným 
poslancom a občanom a rokovaní. 
 
V Liešťanoch dňa 20. septembra 2012. 
 
Zapísala: Kotulová Janka 
 
 
              Vladimír     Š o p o ň         
                                                                                                           starosta obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
....................................... 
Jozefína Mazániková 
 
 
 
..................................... 
Branislav Krpelan       
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ 
k zápisnici OZ v Liešťanoch  

zo dňa 18.09.2012 
            


