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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 13.03.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prílohy: 1/ Prezenčná listina 
               2/ Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2012 
               3/ Správy o činnosti komisií OZ Liešťany za rok 2011: 
                                                           -   sociálnej 
                                                           -   verejného poriadku a životného prostredia 
                                                           -   kultúry a športu 
                4/ Plán práce komisií na rok OZ Liešťany na rok 2012 
                5/ Plán práce obce na rok 2012 
                6/ Prehľad hlasovania 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: Šagát Milan 
 
      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 zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2011. 
5. Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2011. 
6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012. 
7. Správy o činnosti komisií za rok 2011. 
8. Schválenie plánov práce komisií OZ na r.2012. 
9. Schválenie plánu prác obce na r.2012. 
10. Riešenie žiadostí. 
11. Rôzne, diskusia. 
12. Prehľad prijatých uznesení. 
13. Ukončenie zasadnutia. 
 
       Počas rokovania bolo prítomných cca 50 občanov obce. Z priebehu rokovania je 
vyhotovený zvukový záznam. 
 
K bodu 1/ Rokovanie OZ v Liešťanoch otvoril a viedol starosta obce, ktorý privítal 
prítomných členov OZ ako aj občanov. 
Predniesol navrhovaný program rokovania OZ. P. Mazániková navrhla pozmeniť program 
rokovania a to: vypustiť bod 5 – informácia o plnení rozpočtu za rok 2011, nakoľko na 
pracovnom rokovaní OZ nebola prítomná ekonómka. Takto pozmenený návrh rokovania bol 
poslancami OZ jednohlasne odsúhlasený. Ostatné body rokovania sa posúvajú. 
K bodu 2/ Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov 
zápisnice navrhol p. Juríčkovú Janu a p. Mišovica Petra. Návrh bol jednomyseľne schválený. 
K bodu 3/ Starosta obce navrhol do návrhovej komisie  p. Juríčkovú Janu a Krpelana 
Branislava. Návrh bol jednohlasne prijatý. 
K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení vykonala Ing. Ondrejičková, ktorá skonštatovala, že 
prijaté uznesenia na rokovaní OZ dňa 13.12.2011 boli splnené. 
K bodu 5/ Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra. Návrh predniesol p. starosta. Návrh 
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
P. Krpelan požiadal doplniť návrh o prehľad prijatých VZN a ich zosúladenie s platnými 
normami a predpismi. Ďalej požiadal o vykonanie kontroly investičnej akcie „Havarijný stav 
strechy MŠ“ a to od vyhlásenie verejnej súťaže až po j ukončenie realizácie stavby. Hlavná 
kontrolórka informovala prítomných, že kontrolu dokladovej na riešenie havarijného stavu 
strechy MŠ začala v pondelok 12.03.2012. O výsledku kontroly bude poslancom zaslaná 
písomná správa. 
Takto doplnený návrh činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2012 bol jednohlasne prijatý. 
K bodu 6/ Správy o činnosti komisií OZ za rok 2011 predniesli postupne p. Juríčková Jana 
ako predseda sociálnej komisie, p. Mazániková Jozefína ako predseda komisie verejného 
poriadku a životného prostredia a p. Mišovic Peter ako člen komisie kultúry a športu. Správy 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice. 
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K bodu 7/ Plány práce jednotlivých komisií OZ v Liešťanoch predniesli postupne p. 
Juríčková Jana ako predseda sociálnej komisie, p. Mazániková Jozefína ako predseda komisie 
verejného poriadku a životného prostredia a p. Mišovic Peter ako člen komisie kultúry 
a športu. Plány práce tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice. 
K bodu 8/ Plán práce obce na rok 2012 predniesol p. starosta. P. Mišovic požiadal 
o doplnenie plánu o ukončenie strechy MŠ – podbitie podhľadu (odašie). Takto doplnený 
návrh bol jednohlasne schválený. Plán práce tvorí neoddeliteľnú časť tejto Zápisnice. 
K bodu 9/ Na rokovaní OZ boli prerokované viaceré žiadosti nasledovne: 
Kocúr Vladimír a spol. – žiadosť o vyhotovenie geometrického plánu cesty. Žiadateľov na 
rokovaní zastupoval p. Raždík Ján, ktorý poukázal OZ a prítomným občanom, že poslanci sú 
dlhodobo zavádzaní nepravdivými údajmi a informáciami. P. Raždík vysvetlil, že vlastníci 
nehnuteľností žiadajú vyhotovenie geometrického plánu na zameranie prístupovej cesty 
k plánovaným stavebným pozemkom v šírke cca 7,00m,. Následne chcú spoluvlastníci 
pozemkov takto vymeranú nehnuteľnosť darovať obci. Predložil i pracovnú verziu (návrh)  
GP č. 78/2011.  K žiadosti bolo prijaté uznesenie. 
ZŠ s MŠ v Liešťanoch – žiadosť investovanie ušetrených finančných prostriedkov vo výške 
469,92 EUR na financovanie energií za obdobie do 31.03.2012. Návrh bol jednohlasne 
schválený. 
ZŠ s MŠ Liešťany – návrh na investovanie zadržaných finančných prostriedkov vo výške  
3 132 EUR na zakúpenie učebnej pomôcky (dataprojektor) v predpokladanej výške  
2 060 EUR; prestrešenie vchodov do učební a kancelárií ZŠ v predpokladanej výške  
1 190 EUR. Návrh bol jednohlasne schválený. 
Vrecková Viera – žiadosť o preskúmanie oprávnenosti postupu ZŠ s MŠ v Liešťanoch vo 
veci podvodu – neoprávneného obohacovania, ktoré vyplynuli z kontroly vykonanej HK 
a poslankyňou OZ. Poslanci OZ sa zhodli, že sa jedná o riešenie pracovného konfliktu, 
ktorého riešenie je plne v kompetencii riaditeľky ZŠ a pracovníka. Preto odporučili p. 
Vreckovú na riešenie svojho sporu na okresný súd. 
Bc. Martina Jančeková – žiadosť o povolenie výstavby rodinného domu na parc.č. 660/1 k.ú. 
Dobročná. K žiadosti bolo prijaté uznesenie OZ. 
K bodu 10/  Rokovaním OZ prebiehala búrlivá diskusia. Zapisovateľka Zápisnice neuvádza 
v Zápisnici všetky príspevky, ale zo subjektívneho pohľadu uvádza v Zápisnici nasledovné  
príspevky: 
Ivaniš Ján -  navrhol pri zhotovení GP cesty v lokalite „Dolné lány“ (žiadosť Kocúr a spol.) 
doriešiť prepojenie MK spoza záhrad až za „Mazánovce“, jednoducho zokruhovať MK 
a umožniť výstavbu RD.   
Mišovic Peter – predniesol návrh, aby boli opätovne ZŠ s MŠ zadržané finančné prostriedky 
Na prenesené kompetencie ZŠ vo výške 3,5%. Ďalej požiadal o stretnutie s členmi výboru 
LPS Liešťany vo veci výmeny pozemkov (lesné pozemky, ktoré Obec obdržala do svojho 
vlastníctva za pozemky v areáli ZŠ). 
Mazániková Jozefína – LPS obce Liešťany aj obce Nevidzany darovali obci guľatinu na 
riešenie havarijného stavu strechy MŠ. V Nevidzanoch zostalo ešte cca 19m3, preto navrhla 
spracovať drevo a použiť ho pre potreby obce (napr. altánok pri kaplnke). 
Požiadala starostu obce aby je zodpovedal na otázky: Prečo podpísal Igorovi Vreckovi 
vydržanie pozemku, keď terajšie i predchádzajúce zastupiteľstvo žiadosť p. Vrecku 
o odpredaj nehnuteľnosti zamietol? Aké kroky ako starosta podnikol na zabezpečenie 
vymáhania pohľadávky vo výške 3 378,31 EUR voči dedičom po neb. Jánovi Lukáňovi, ktorý 
spôsobil škodu obci vo vyššie uvedenej výške?  
P. starosta uviedol, že vydanie potvrdenia k nadobudnutia vlastníctva vydržaním je plne 
v právomoci starostu obce.  
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Vo veci vymáhania škody spôsobenej obci bolo vydané uznesenie PZ SR o zastavení 
trestného konania z dôvodu, že obvinený zomrel. 
Ing. Vážny Jozef – vyslovil svoj názor, že ochota občanov riešiť veci verejné je slabá. Každý 
si rieši svoje osobné problémy, susedské spory. 
Lukáň Vladimír – pripomenul, že v predchádzajúcom  období, keď bol poslancom OZ, bolo 
prijaté uznesenie, ktorým poslanci OZ zaviazali OcÚ, aby dal spracovať projekt na riešenie 
odkanalizovania pozemkov v časti „Latinovce“. 
Javorček Jozef – pripomenul starostovi obce a poslancom OZ, že poslanci predchádzajúceho  
volebného obdobia prijali viacero uznesení a doporučení, najmä čo sa týka riešenia 
usporiadania pozemkov, ulíc, miestnych komunikácií. 
 
K bodu 11/  Z priebehu rokovania OZ boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 

U z n e s e n i e   č.1/2012: 
 

a) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje:  
     - návrhovú komisiu v zložení: Jana Juríčková, Branislav Krpelan 
     - overovateľov zápisnice v zložení: Jana Juríčková, Peter Mišovic 
b) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán činnosti hlavnej kontrolórky na    
    I.polrok 2012. 
    Plán činnosti tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
c) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán práce komisií OZ v Liešťanoch  
    na rok 2012. 
   Plán práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. 
d) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správy jednotlivých komisií OZ  
    o činnosti za rok 2011.  
   Správy tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
e) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán práce obce na rok 2012. 
    Plán práce tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. 
f) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uzn. č. 3/2011 f) – (OZ v Liešťanoch schvaľuje 
odpredaj časti pozemku parc.č. 699 v k.ú. Liešťany vo výmere 62m2 na základe 
geometrického plánu č.156/2009 zo dňa 28.03.2011 v prospech: Miroslav Baláž, rod. Baláž, 
nar.11. 7.1980, bytom Liešťany 63, za stanovenú kúpnu cenu 4,00€/m2.) 
g) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje použitie zadržaných finančných 
prostriedkov vo výške 3,5% na prenesené kompetencie ta rok 2001 na: 
- zakúpenie „Interaktívnej zostavy“                                     - 2 060,00 EUR 
- prekrytie vchodov do budovy ZŠ                                       -   890,00 EUR 
- prekrytie (prístrešok) vchod do kancelárie                        -    200,00 EUR 
Spolu:                                                                                      3 150,00 EUR 
h) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje použitie ušetrených finančných 
prostriedkov na prenesené kompetencie za r.2011 vo výške 469,92 EUR na úhradu energií 
faktúrovaných ZŠ do 31.03.2012. 
ch) Obecné zastupiteľstvo ruší bod. č. 1 ods. Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 
OZ – Poslancovi OZ za pravidelné vykonávanie aktivity v pridelenej oblasti, spojené 
s dozorom nad osobami zapojenými do aktivačných prác vo výške 5,00€/hod. 
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i) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s vyhotovením geometrického plánu na 
zameranie prístupovej cesty v časti „Dolné lány“ na parc.č. 1031 k.ú. Liešťany za účelom 
darovania novovytvorenej parcely vlastníkmi uvedených na LV č. 1418 v prospech Obce 
Liešťany, za podmienky, že náklady na obstaranie GP a návrh na vklad darovacej zmluvy 
uhradí Obec Liešťany. 
j) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so zahrnutím parc.č.660/1 v k.ú. Dobročná do 
zmeny Územného plánu obce k výstavbe rodinného domu za podmienky, že stavebník si 
vybuduje inžinierske siete a prístupovú komunikáciu na vlastné náklady. 
k) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada aparát obce o zaslanie výzvy o vyjadrenie 
vlastníkov vo veci darovania pozemkov na rozšírenie MK v lokalite „Stredné lány“ na 
parc.č.879-920 v k.ú. Liešťany. T: do 15.04.2012. 
l) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s napílením guľatiny, ktorú obci darovali LPS 
bývalých urbárnikov obce Liešťany a Nevidzany pre potreby obce. 
m) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zadržanie finančných prostriedkov vo 
výške 3,5% pridelených normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre 
ZŠ s účinnosťou od 01.04.2012. 
n) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ukladá, aby Obec Liešťany začala konanie vo veci 
vymáhania pohľadávky za škodu spôsobenú na majetku Obci Liešťany vo výške  
3 378,31 EUR,  ktorú spôsobil neb. Ján Lukáň, naposledy bytom Liešťany  416. 
 
K bodu 12/ Rokovanie OZ v Liešťanoch ukončil starosta obce, ktorý poďakoval prítomným 
za účasť. 
 
 
 
V Liešťanoch 15.03.2012 
 
 
 
Zapísala: Kotulová J. 
 
 
                                                                                               Vladimír   Š o p o ň 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
...............................      ........................... 
Jana Juríčková      Peter Mišovic 
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Prílohová časť 
Zápisnice  z rokovania OZ v Liešťanoch,  

ktoré sa konalo dňa 13.03.2012 


