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Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo 16. apríla  2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:     1 x  Pozvánka 
  1 x  Prezenčná listina 
    1 x  Prehľad o priebehu hlasovania 
 1 x  Žiadosť o zvolanie zasadnutia OZ 
 1 x  Rozbor hospodárenia obce za rok 2011 



Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

 konaného dňa 16. apríla 2012 
 

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 13.3.2012  

         5.     Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2011 
         6.     Riešenie prevodu p.č. 713/30 v k.ú. Liešťany do majetku obce 
         7.     Návrh programu osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
         8.     Rôzne 
         9.     Návrh na uznesenie 
       10.     Ukončenie zasadnutia.    
  
        Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na základe žiadosti poslancov OZ, 
uvedená žiadosť tvorí prílohu tejto Zápisnice. 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. Na 
podnet p. Mišovica bol program doplnený o bod  „Riešenie prevodu p.č. 713/30 k.ú. Liešťany 
do majetku obec“  a na podnet p. Mazánikovej sa doplnili body  „ Návrh programu osláv 680. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci“  a bod „Rôzne.“ Za uvedený program hlasovalo šesť 
poslancov, p. Juríčková nebola pri hlasovaní prítomná. Zo zasadnutia bol vyhotovený  
zvukový záznam.         
 
K bodu 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Za zapisovateľku starosta určil  p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
Za overovateľov Zápisnice starosta určil p. Jozefínu Mazánikovú a p. Petra Mišovica. 
 
K dobu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Petra Mišovica  a p. Branislava Krpelana. 
Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci, p. Juríčková nebola prítomná. 
 
K bodu 4. – Kontrola uznesení 
  
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 13.3.2012 predniesla p. hlavná 
kontrolórka obce.  Oboznámila prítomných o plnení uznesení.  

  
K bodu 5. –  Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2011 
 
K tomuto bodu sa vyjadrila p. Kotulová – ekonómka obce, ktorá informovala poslancov OZ, 
ako aj občanov o hospodárení obce za minulý rok. Podklady boli poslancom OZ zaslané na 
preštudovanie. Nakoľko poslanci OZ  mali viacero otázok, ktoré sa týkali tejto problematiky, 



presunuli tento bod na pracovné zasadnutie, ktoré sa má zvolať do 15 dní. Na pracovnom 
zasadnutí sa prerokuje rozbor hospodárenia za rok 2011, ako aj prvá zmena rozpočtu za rok 
2012. Plnenie rozpočtu za rok 2011 tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu  6. -  Riešenie prevodu p.č. 713/30 v k.ú. Liešťany do majetku obce 
  
P. Mišovic požiadal starostu obce, aby sa informoval o môžnosti prevodu uvedenej parcely do 
majetku obce. K tejto žiadosti sa pripojila aj p. Mazániková. 
 
K bodu  7. -   Návrh programu osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
 
P. Mazániková sa informovala koľko, stáli tabule, ktoré sú umiestnené na vstupných tabuliach 
do obce. Navrhla stretnutie poslancov, komisií a občanov, ktorí by mali záujem podielať sa na 
príprave programu k uvedeným oslavám.  
 
K bodu 8. –  Rôzne 
 
Poslanci: 
P. Mišovic - sa zaujímal, v akom štádiu je príprava chodníka v časti od Buniek smerom na 
Lomnicu, upozornil, že by bolo vhodné, aby chodník bol dokončený pred začatím osláv obce, 
teda do 11.8.2012. 
P. Krpelan – akým spôsobom prebieha drvenie konárov v obci, upozornil na to, že internetová 
stránka obce, by mala byť častejšie aktualizovaná a doporučil, aby potrebné dokumenty 
dopĺňali pracovníčky obce. 
Občania: 
P. Hanáková – upozornila na potrebu zhotovenia prístrešku na cintoríne v dol .Liešťanoch. 
Bolo by vhodné, aby sa posledná rozlúčka so zosnulým konala na cintoríne. 
P. Mazánik Ľudovít – upozornil poslancov, aby na rokovaniach informovali nielen o parc.č., 
ale aby sa uvádzala aj lokalita, kde sa uvedené parcely nachádzajú.  
P. Raždík, p. Kocúr a p. Kocúrová – riešili územný plán v časti dolné Liešťany. 
p. Cvíčela – ako sa postupuje pri odvodnení ich ulice. Starosta informoval, že sa dala 
vypracovať projektová dokumentácia. 
P. Lukáň Ján – nesúhlasí s podaním žaloby na OS v Prievidzi. 
P. Lukáň Vladimír – odvod dažďovej vody v časti Latinovce. 
 
K bodu 9. – Návrh na uznesenie 
 
Prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 10 – Ukončenie zasadnutia 
  
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
V Liešťanoch dňa  16. apríla 2012 
         Vladimír Šopoň 
                                    starosta obce 
Overovatelia:    
Jozefína Mazániková   ...................................  
Peter Mišovic      .................................. 
 
Zapísala: Beáta Holenková 



UZNESENIE č. 2/2012 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 16. apríla 2012 
 
 

a) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e    návrhovú komisiu v zložení: 
    - p. Branislav Krpelan, p. Peter Mišovic. 
 
b) OZ v Liešťanoch  ž i a d a  zvolať do 15 dní pracovné zasadnutie OZ, kde sa opätovne   
     prerokuje - Prehľad o plnení rozpočtu obce za rok 2011 a prvá zmena rozpočtu na rok       
     2012.  
 
c) OZ v Liešťanoch   ž i a d a  starostu obce  o podanie  žiadosti na Obvodný úrad v Prievidzi  
    o prevod p. č. 713/30 v k.ú. Liešťany na obec. 
   
 
V Liešťanoch dňa  16. apríla 2012       
 

Vladimír Šopoň 
                       starosta obce 

 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Jozefína Mazániková  .......................................... 
 
Peter Mišovic               ......................................... 
 
 
Zapisovateľka: B. Holenková 
 
 
 


