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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 13. decembra 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRÍLOHY:  1/  Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch; 
                      2/  Prezenčná listina; 
                      3/  Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.09.2012 + 3. zmena rozpočtu na rok 2012; 
                       4/ Rozpočet na roky 2013 – 2015; 
                      5/ Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2011; 
                      6/ VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  
                          Materskej školy a školských zariadení pre rok 2013; 
                      7/ VZN č.3/2012 o miestnych daniach; 
.                     8/ VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti; 
                      9/ VZN č. 5/2012 o miestnych daniach; 
                    10/ VZN č.6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
                          odpadmi; 
                    11/ VZN č. 7/2012 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene v obci a dodržiavaní  
                          verejného poriadku a využívaní poľnohospodárskej pôdy na území obce 
                          Liešťany; 
                   12/ Plán zimnej údržby na zimné obdobie 2012/2013; 
                   13/ Zmluva o spoločnom obecnom úrade v Novákoch; 
                   14/  Prehľad o hlasovaní 
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. 
                        
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomný: Milan Šagát, Vladimír Duchoň               
 
    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 z predchádzajúcich zasadnutí. 
.                     5/ Schválenie 3. zmeny rozpočtu. 
                      6/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2013. 
                      7/ Schválenie VZN č. 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
                          na dieťa  materskej školy a školských zariadení pre rok 2013. 
                      8/ Schválenie VZN č. 3/2012 o miestnych daniach.   
                      9/ Schválenie VZN č.4/2012 o dani z nehnuteľnosti. 
                    10/ Schválenie VZN č. 5/2012 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a  
                         drobné stavebné odpady. 
                   11/ Schválenie VZN č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
                         stavebnými odpadmi.   
                    12/ Schválenie VZN č.7/2012 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene v obci a  
                          Využívaní poľnohospodárskej pôdy na území obce Liešťany. 
                    13/ Schválenie Plánu zimnej údržby na zimné obdobie r.2012/2013 
                    14/ Schválenie Zmluvy o Spoločnom obecnom úrade v Novákoch. 
                    15/ Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra Obce Liešťany. 
                    16/  Riešenie žiadostí. 
                     17/ Rôzne a diskusia. 
                    18/ Prehľad o prijatých uzneseniach 
                    19 / Ukončenie zasadnutia. 
 
 
 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 doplnený za bod 15/  nasledovne: 
16/ p. Juríčková predniesla doplnenie programu o dočerpanie prostriedkov na transfer pre 
jednotlivcov a rodinu. 
17/ P. Mazániková predniesla návrh na doplnenie programu o zriadenie finančnej komisie 
18/  P. Mazániková predniesla návrh na doplnenie programu  domenovanie p. Jána Ivaniša do 
komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 
Ostatné body rokovania sa tým posunuli v slede od čísla 19 – 22.  
Takto doplnený a upravený program bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu 2/ Starosta obce  určil za zapisovateľku p. Kotulovú a za overovateľov zápisnice pani 
Janu Juríčkovú a pána Petra Mišovica.. 
 
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 , ktorá skonštatovala, že 
uznesenia zo dňa 18.09.2012 boli splnené. Nakoľko však na web.stránke obce zistila, žer 
rokovanie OZ sa uskutočnili i v dňoch 15.10.2012 a 29.11.2012- a v tento termín nebola 
prizvaná na OZ, nevie, či prijaté uznesenia (nie sú zverejnené na internete) boli, alebo neboli 
splnené.  
Opakovane vyzvala Obecné zastupiteľstvo a starostu obce, aby sa rokovania OZ zvolávali 
v zmysle zákona o obecnom zriadení. 
 
K bodu 5/ Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.09.2012 a návrh na 3.zmenu rozpočtu pre rok 
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 čerpania 
a 3. zmena rozpočtu na rok 2012 tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
P.Kotulová oboznámila prítomných so zmenami zapracovanými do návrhu na 3. zmenu 
rozpočtu pre rok 2012 po dobe zverejnenia návrhu na internete. 
 
K bodu 6/ Návrh na rozpočet na rok 2013 a výhľadový rozpočet na roky 2014-2015 
predniesla ekonómka obce p. Kotulová. 
Návrh bol poslancom v predstihu doručený a zverejnený vo výstavnej tabuli OcU a na 
web.stránke obce P.Kotulová oboznámila prítomných so zmenami zapracovanými do návrhu 
rozpočtu na rok 2013 po dobe zverejnenia návrhu na internete. 
Rozpočet na roky 2013-2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 7/  Návrh na VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  
Materskej školy a školských zariadení  predniesla ekonómka obce. Bol  zverejnený na 
web.stránke obce, vystavený vo vývesnej tabuli obce, doručený poslancom Obecného 
zastupiteľstva v Liešťanoch. 
V rámci pripomienkového konania boli spracované pripomienky a takto zmenený návrh bol 
doručený poslancom OZ. VZN č. 2/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
K bodu 8/  Návrh na VZN č. 3/2012 o miestnych daniach bol vystavený vo vývesnej tabuli 
a zverejnený na internetovej stránke obce. V rámci pripomienkového konania boli spracované 
pripomienky . VZN č. 3/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 9/  Návrh na VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti  bol vystavený vo vývesnej tabuli 
a zverejnený na internetovej stránke obce.  
V rámci pripomienkového konania neboli uplatnené žiadne pripomienky ani doplňujúce, či 
pozmeňovacie návrhy. VZN č.4/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 10/  Návrh na VZN č. 5/2012 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  bol vystavený vo vývesnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce.  
V rámci pripomienkového konania neboli uplatnené žiadne pripomienky ani doplňujúce, či 
pozmeňovacie návrhy. VZN č.5/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 11/  Návrh na VZN č. 6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi bol vystavený vo vývesnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke 
obce.  
V rámci pripomienkového konania neboli uplatnené žiadne pripomienky ani doplňujúce, či 
pozmeňovacie návrhy. VZN č.6/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
.K bodu 12/ Návrh na VZN č. 7/2012 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene v obci 
a dodržiavaní verejného poriadku a využívaní poľnohospodárskej pôdy na území obce 
Liešťany bol vystavený vo vývesnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce.  
V rámci pripomienkového konania neboli uplatnené žiadne pripomienky ani doplňujúce, či 
pozmeňovacie návrhy. VZN č.7/2012 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 13/: Návrh na Plán zimnej údržby na zimné obdobie r.2012/2013 predniesol p. 
starosta. Vzhľadom k tomu, že návrh nebol zverejnený prečítal ho na rokovaní OZ. Voči 
návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. Plán zimnej údržba tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 14/ Pán starosta oboznámil prítomných poslancov a občanov s tým, že Spoločný 
obecný úrad pôsobí od roku 1993. Od tohto obdobia bolo k zmluve o SOU prijatých niekoľko 
doplnkov. Preto sa starostovia dotknutých obcí dohodli, že bude spracovaná jedna zmluva 
o SOU, ktorá bude obsahovať všetky zmeny a doplnky.  
Zmluva o Spoločnom obecnom úrade v Novákoch tvorí prílohu tejto zmluvy. 
 
K bodu 15/ Vzhľadom k skutočnosti, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce končí 
15.04.2013, je potrebné v lehote 60 dní pred ukončením funkčného obdobia HK určiť deň, 
v ktorý sa bude konať voľba nového hlavného kontrolóra. Poslanci OZ v Liešťanoch stanovili 
termín 26.02.2013. 
 
K bodu 16/  Pani Juríčková predniesla návrh sociálnej komisie na dočerpanie prostriedkov 
transferu pre rodinu a jednotlivcom formou vecného príspevku vo výške 50 EUR pre Antona 
Kotulu, mal. Emu Svitkovú a Miloša Jurenku, mal. Barboru Kyselicovú a Frederiku 
Čičmanocvú.  
 
K bodu 17/ Pani Mazániková predniesla návrh na zriadenie finančnej komisie s účinnosťou 
od 01.01.2013. Do komisie navrhla: Branislava Krpelana – predseda komisie, členovia: 
Balážová Eva, Ing. Zaťková Lenka, Kotulová Janka. 
 
K bodu 18/ Pani Mazániková predniesla návrh na domenovanie p. Jána Ivaniša do komisie 
pre ochranu verejného poriadku a životného prostrdenia s účinnosťou od 01.01.2013. 
 
K bodu 19/ Na rokovanie OZ neboli predložené žiadne žiadosti. 
 
K bodu 20/  V diskusii vystúpili nasledovní poslanci a občania: 

– p. Jana Juríčková, ktorá oboznámila prítomných s tým, že uvítanie detí do života sa 
uskutoční v nedeľu 16.12.2012 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome; 

– p. Krpelan Branislav – informoval prítomných o zmene Rady školy. Rada školy 
pracuje v zložení: Mgr. Hološková Katarína (zástupca ZŠ) – predseda Rady školy, Bc. 
Kohútová Katarína (zástupca MŠ) – člen RŠ, Cebáková Eva (zástpca prevádzkových 
zamestnancov) – člen, Uhlárová Zdena (zástupca rodičov MŠ) – podpredseda RŠ, 
Nosková Mária (zástupca rodičov ZŠ) – člen RŠ, Pánisová Dáša (zástupca rodičov 
ZŠ) – člen RŠ a Branislav Krpelan (zástupca za zriaďovateľa) – člen RŠ. 
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– p. starosta sa spýtal HK – Ing. Ondrejičkovej, či nahrávala v minulosti rokovania OZ. 
Po jej kladnej odpovedi skonštatoval, že jej konanie bolo v rozpore so zákonom, lebo 
túto skutočnosť mala  vopred oznámiť.  
Ďalej sa jej spýtal, či tento rok podala majetkové priznanie. Po zápornej odpovedi HK 
skonštatoval opätovné porušenie zákona. 

– p. Raždík – ponúkol pre sociálne slabšiu rodinu plne funkčný farebný televízor 
s diaľkovým ovládaním. 
Spýtal sa v akom štádiu je jednania vo veci vyvlastnenia pozemkov p. Duchoňa, 
Šagáta a Mazánika , ktorá bola riešená na rokovaní OZ dňa 18.09.2012. Pán starosta 
mu odpovedal, že Obvodný úrad  v Prievidzi ani Krajský úrad v Trenčíne nie sú 
právnymi nástupcami ONV v Prievidzi. Preto sa dotazoval na MV SR, odkiaľ mu bol 
zaslaný prípis, že pokiaľ nebolo podané odvolanie voči rozhodnutiu, toto je 
právoplatné, aj keď na ňom nie je vyznačený dátum právoplatnosti. Z toho dôvodu 
požiadal Archív v Bojniciach o vyhotovenie kópie celého spisu a s týmto pôjde na 
zápis do Katastra nehnuteľností. Nevie však, ako sa bude posudzovať nárok p. Šagáta, 
ktorý odkúpil nehnuteľnosti až po vyvlastnení. 
Ďalej vyslovil hlbokú ľútosť nad konaním Ing. Szalaya, ktorý svojím konaním 
zaviedol občanov a vlastníkov nehnuteľností vypracovaným Územným plánom obce, 
Tým, že niečo iné sľúbil na osobnom stretnutí a niečo iné spracoval v SÚP. 

            Nakoľko je SÚP obce platný v tej alternatíve, ktorá bola schválená nezostáva im,  
            podľa jeho vyjadrenia, nič iné ako ho rešpektovať. 
 
K bodu 21/ 
Počas rokovania Obecného zastupiteľstva boli prijaté nasledovné uznesenia 
 
 

U z n e s e n i e   č. 8/2012: 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 
    Jana Juríčková, Branislav Krpelan. 
b) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch prijíma opatrenie k zvýšeniu a úprave normatívu pre  
     školské zariadenia ZŠ s MŠ  v Liešťanoch na rok 2013 .  
c) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.09.2012. 
d) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 3. zmenu rozpočtu na rok 2012. 
e) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje rozpočet Obce Liešťany na rok 2013. 
f) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2014-2015 
g) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch mení VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií v čl. III ods. 8) 
   písm. a) nasledovne: Plne vyčerpanú dotáciu zúčtovať do 30 dní najneskôr do 21.12. príslušného   
   kalendárneho roku. 
h) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č.2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku  
   a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v r.2013. 
i) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 3/2012 o miestnych daniach. 
j) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti. 
k) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 5/2012 o miestnom poplatku za  
     komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
l) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č.6/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
     a drobnými stavebnými odpadmi. 
m) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 7/2012 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene 
    v obci a dodržiavaní verejného poriadku a využívaní poľnohospodárskej pôdy na území obce  
    Liešťany. 
n) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán zimnej údržby na zimné obdobie 2012/2013. 
o) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Zmluvu o spoločnom obecnom úrade v Novákoch. 
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p) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Liešťany na deň 
    26. februára  2013. 
q) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie jednorazovej vecnej sociálnej   
   výpomoci vo výške 50,00 € pre Barboru Kyselicovú, bytom Liešťany 344 prostredníctvom 
stanoveného zákonného zástupcu prípadne opatrovníka. 
r) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie jednorazovej vecnej sociálnej   
   výpomoci vo výške 50,00 € na nákup zdravotných pomôcok pre Antona Kotulu,  bytom 
   Liešťany č. 176. 
s) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie jednorazovej vecnej sociálnej výpomoci     
    vo  výške 50,00€  pre maloletých: Emu Svitkovú a Miloša Jurenku, bytom Liešťany 93;    
    prostredníctvom zákonného zástupcu. 
t) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie jednorazovej vecnej sociálnej výpomoci  
   vo výške 50,00 € pre Frederiku Čičmancovú, Liešťany č. 21; prostredníctvom určeného opatrovníka. 
u) OZ v Liešťanoch súhlasí  s  úhradou faktúry č.37/2012 za vybudovanie odvodnenia dažďovej 
    vody z budovy MŠ v Liešťanoch vo výške 1 352,36 € 
v) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch trvá  na  návrhu v pokračovaní súdneho sporu vo veci    
    Lukáňová a spol. na zaplatenie 3 378 EUR. 
z) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje text do kroniky Obce Liešťany za roky  
    2006 – 2010. 
x/ Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch zriaďuje Finančnú komisiu pri OZ v Liešťanoch  
    v zložení:  Krpelan Branislav, bytom Liešťany 155 – predseda, Balážová Eva, bytom  
    Liešťany 63; Ing. Zaťková   Lenka, bytom Liešťany 426  a Kotulová Janka bytom  
    Liešťany 401 – členky; s účinnosťou od 01.01.2013. 
y) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch menuje a dopĺňa Komisiu pre ochranu verejného  
    poriadku a životného prostredia pri OZ v Liešťanoch o nového člena – p. Jána Ivaniša  
    s účinnosťou od 01.01.2013.  
 
K bodu 13 Rokovanie OZ ukončil zástupca  starostu obce, ktorý poďakoval prítomným 
poslancom a občanom na rokovaní a poprial im všetkých pokojné prežitie vianočných 
sviatkov. 
 
 
V Liešťanoch dňa 14. decembra 2012. 
 
 
 
 
Zapísala: Kotulová Janka 
 
 
              Vladimír     Š o p o ň         
                                                                                                           starosta obce 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
....................................... 
Jana Juríčková 
 
 
 
..................................... 
Peter Mišovic       
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PRÍLOHOVÁ ČASŤ 
k zápisnici OZ v Liešťanoch  

zo dňa 13.12.2012 
            


