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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 Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo 14. júna  2012 

 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:     1 x  Pozvánka 
  1 x  Prezenčná listina 
    1 x  Prehľad o priebehu hlasovania 
 1 x  Žiadosť o zvolanie zasadnutia OZ 
 3 x  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hl. kontrolórky 
 1 x  Stanovisko k správe hl. kontrolórky   
 1 x  Rozbor hospodárenia obce za rok 2011 
 1 x Plnenie rozpočtu k 31.3.2012 + 1. zmena rozpočtu  
 1 x VZN obce Liešťany, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania               
                                                  sociálnych služieb 
 1 x Návrh plánu činností hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2012 
 1 x Výpočet platu starostu 
 4 x Žiadosť 
 1 x Návrh na prípravu výstavby IBV 
 1 x Výzva OS v Prievidzi – odpor proti platobnému rozkazu 
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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

 konaného dňa 14. júna 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 16.4.2012  

         5.     Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2011 
         6.     Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu obce na r. 2012 
         7.     Návrh na schválenie VZN obce Liešťany, ktorým sa upravujú podmienky   
                 poskytovnia sociálnych služieb 
         8.     Návrh na schválenie plánu Plánu činností hl. kontr. obce na II. polrok 2012 
         9.     Schválenie platu starostu obce 
        10.    Ponuky reklamného materiálu k oslavám 680. výročia prvej písomnej zmienky            
                 o obci 
         11.   Riešenie žiadostí 
         12.   Rôzne a diskusia 
         13.   Návrh na uznesenie 
         14.   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. Mazánikovej sa doplnil o bod  „ Ponuky reklamného materiálu k oslavám 680. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci.“ Za uvedený program hlasovalo päť poslancov,         
p. Duchoň sa zdržal hlasovania. 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. Vladimíra Duchoňa a p. Jána Ivaniša. 
 
K dobu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie starosta navrhol p. Janu Juríčkovú  a p. Branislava Krpelana. 
Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
K bodu 4. – Kontrola uznesení 
  
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 16.4.2012 predniesla p. hlavná 
kontrolórka obce.  Oboznámila prítomných o plnení uznesení a predložila správy o výsledku 
následnej finančnej kotroly. Uvedené správy tvoria prílohu tejto zápisnice. 
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K správe o výsledku následnej finančnej kontroly „Realizácia strechy MŠ“ hlavnej 
kontrolórky obce sa vyjadril p. Vladimír Duchoň, ktorý predložil svoje stanovisko k uvedenej 
správe. Toto stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice. Dal podnet na zvolanie komisie na 
ochranu verejného záujmu aby preskúmala činnosť hl. kontrolórky obce. Podľa jeho názoru, 
by mala hl. kontrolórka obce vykonávať len kontroly, ktorými ju poverilo obecné 
zastupiteľstvo. 

  
K bodu 5. –  Informácia o plnení rozpočtu obce za rok 2011 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie – „Informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2011.“ 
 
K bodu  6. -  Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu obce na r. 2012 
  
Návrh spracovala p. Kotulová, poslancom OZ bol predložený na pripomienkovanie, taktiež 
bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. 
Uvedený návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Za schválenie hlasovali štyria poslanci,                 
p. Mazániková a Krpelan sa zdržali hlasovania. 
 
K bodu  7. -   Návrh VZN obce Liešťany, ktorým sa upravujú podmienky poskytovanie 
sociálnych služieb 
 
Na podnet p. Krpelana bola zapracovaná  pripomienka do  uvedeného VZN v čl. V, §8 ods. 1 
„ stanovuje vo výške 0,53 € na jeden obed“  na „stanovuje vo výške 1,00 € na jeden obed.“  
Za uvedený návrh hlasovali všetci prítomní poslanci. 
 
K bodu 8. –  Návrh na schválenie Plánu činností hl. kontrolórky obce na II. polrok 2012 
 
P. Duchoň, žiadal doplniť v uvedenom návrhu v bode 4, aby hl. kontrolórka obce vykonávala 
len tie kontroly, ktorými ju poverí obecné zastupiteľstvo. Za hlasovalo päť prítomných 
poslancov, p.Vladimír Duchoň bol proti. 
 
K bodu 9. –Schválenie platu starostu obce 
 
Predložila p. Kotulová – informovala o platových podmienkach starostu obce. Výpočet platu 
starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. Obecné zstupiteľstvo schvaľuje jednohlasne plat 
starostu na rok 2012 vo výške 1 557,00 € . 
 
K bodu 10. -  Ponuky reklamného materiálu k oslavám 680. výročia prvej písomnej 
zmienky  o obci Liešťany 
 
Starosta obce informoval o reklamných materiáloch, ktoré dal zhotoviť. Uvedené materiály 
budú použité na propagáciu obce, ako aj darčekové predmety do každej domácnosti v našej 
obci. Poslanci OZ – Mazániková a Krpelan nesúhlasili s postupom starostu obce, pretože 
mali tiež pripravené cenové ponuky na rekl. materiály. 
 
K bodu 11. – Riešenie žiadostí 
 
1. Žiadosť p. Rudolfa Lukáča, Liešťany 457 o zmenu územného planu.                   
Pán Lukáč sa zúčastnil pracovného zasadnutia OZ, kde informoval poslancov o zámere 
výstavby rodinného domu v časti Dolné lúky k.ú. Dobročná. Jedná sa o posunutie hranice pre 
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výstavbu rod. domu o cca 19,5 m smerom k ihrisku a zrušenie oddychovej zóny pri vodnom 
toku. OZ súhlasí so zmenou územného plánu jednohlasne. 
Uvedená žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
2. Žiadosť p. Mileny Hlinkovej, Liešťany  139 o pripojenie na kanalizáciu.                      
Starosta obce upozornil, že v uvedenej lokalite sa rieši havaríjny stav, ktorý spôsobuje 
povrchová voda. Kanalizácia bude slúžiť, len na zber dažďovej vody, nie splaškov z rod. 
domov. K tomuto názoru sa pripojil aj p. Mišovic.   
Uvedená žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
3. Návrh na prípravu výstavby IBV lokalita dolné Lány.                                                  
K tomuto návrhu sa v diskusii vyjadrilo viacero poslancov, ako aj občanov . OZ požiadalo 
starostu obce o zvolanie stretnutia vlastníkov dotknutých parciel. 
Uvedený návrh tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
4. Žiadosť občanov obce Liešťany, časť Latinovce o zachytenie  vody z topiacich sa snehov 
a dažďovej vody, ktorá preteká cez súkromné pozemky a zaplavuje dvory a pivnice.  Poslanci 
OZ vykonali obhliadku uvedenej lokality, uviedli, že dažďová voda v ulici by mohla byť 
zvedená žľabmi, ale problém je s odvedením vody do kanalizácie. OZ požiadalo starostu obce 
o zistenie vlastníkov parciel nachádzajúcich sa za autobusovou zastávkou na Lomnici. 
 
5. P. Mišovic Peter – predložil žiadosť o zámenu urbárskych pozemkov nachádzajúcich sa 
v zastavanom území obce za lesné pozemky medzi Obcou a LPS Liešťany. OZ požiadalo 
starostu obce o zabezpečenie právneho zástupcu vo veci uvedenej zámeny. Náklady v prípade 
zámeny bude hradiť obec. 
 
6. Starosta obce predložil Výzvu Okresného súdu v Prievidzi vo veci navrhovateľa Obec 
Liešťany proti odporcovi Daniela Lukáňová a spol. v konaní o zaplatenie 3.378,- € 
s príslušenstvom. Kópiu opisu odporu proti platobnému rozkazu voči, ktorému sa Obec môže 
vyjadriť. OZ odporúča uvedenú výzvu prejednať s právnym zástupcom. 
 
7. P. Juríčková – predsedkyňa soc. komisie predložila žiadosť p. Bartovej Marty, Liešťany 
417 o poskytnutie jednorázovej finančej  výpomoci. Sociálna komisa odporúča poskytnúť 
jednorázovú výpomoc aj p. Vreckovi Ivanovi a p. Lacuškovi Ivanovi. OZ schvaľuje 
jednorázovú výpomoc p. Bartovej Marte vo výške 50,00 eur, p. Ivanovi Vreckovi vo výške 
100,00 eur a p. Ivanovi Lacuškovi vo výške 100,00 eur jednohlasne. 
 
K bodu 12. – Rôzne a diskusia 
 
P. Kotulová požiadala OZ o súhlas s úhradou faktúr od dodávateľa Vepos Nováky – za 
spracovanie a uloženie odpadu za mesiac máj 2012 vo výške 891,38 eur. Dodávateľ Ing. Peter 
Kopál –KOPELUX Skačany za výrobu, dovoz a osadenie interiérovej skrine v cene 960,00 
eur.  OZ súhlasilo s úhradou uvedených faktúr jednohlasne. 
P. Ondrejičková upozornila na problém s trhovými miestami v našej obci. Predložila 
poslancom návrh na zváženia a určenie jedného centrálneho miesta na tržnicu v našej obci. 
P. Javorček Jozef –  sa informoval, aký zapis prebehol v katastri nehnuteľností pod                 
č. V 4582/2007 v k.ú. Lomnica. 
P. Rudolf Lukáč – upozornil na dlho trvajúci problém s prístupovou cestou k jeho rodinnému 
domu, má problém pri vývoze komunálneho odpadu, v uvedenej časti sa nenachádza miestny 
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rozhlas ani verejné osvetlenie. Požiadal OZ o vysporiadanie prístupovej cesty k jeho 
rodinnému domu ako aj prístupovej cesty vedúcej k rod. domu p. Lukáča Dušana. 
Starosta obce informoval poslancov o potrebe vytvorenia komisie, ktorá bude zabezpečovať 
prípravu a priebeh plánovaných obecných osláv. 
P. Krpelan Branislav požiadal aby sa na pracovných zasadnutiach obecného zastupiteľstva 
zúčastňovali aj hl. kontrolórka obce a ekonómka obce. 
P. Marta Vojtková – sa informovala o spôsobe vysporiadania miestnej komunikácie v k.ú. 
Lomnica p.č. 9/2, 3/6, až po rod. dom pani Dariny Mištunovej. 
 
K bodu 13. – Návrh na uznesenie 
 
Prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 14. – Ukončenie zasadnutia 
  
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
V Liešťanoch dňa  15. júna 2012 
          
 

Vladimír Šopoň 
                                    starosta obce 
 
 
Overovatelia:    
 
Vladimír Duchoň    ...................................  
 
 
Ján Ivaniš             . ................................... 
 
 
Zapísala: Beáta Holenková 
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UZNESENIE č. 3/2012 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 14. júna 2012 
 
 

a) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e    návrhovú komisiu v zložení: 
    - p. Branislav Krpelan, p. Jana Juríčková. 
 
b) OZ v Liešťanoch  b e r i e    n a   v e d o m i e   plnenie rozpočtu Obce Liešťany za rok   
     2011, podľa predloženého prehľadu.  
 
c) OZ v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  1. zmenu rozpočtu Obce Liešťany na rok 2012. 
   
d) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2012 obce Liešťany, ktorým sa  upravujú    
    podmienky  poskytovania sociálnych služieb. 
 
e) OZ  v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   Plán činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2012. 
 
f) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   plat starostu obce na rok 2012, ktorého výška je            
    1. 557,00 eur mesačne (slovom: jedentisícpäťstopäťdesiatsedem eur).   
    
g) OZ v Liešťanoch  p o v e r u j e   starostu obce  vytvorením komisie na organizačné  
     prípravy osláv 680. výr. prvej písomnej zmienky o obci Liešťany. 
 
h) OZ v Liešťanoch  p o v o ľ u j e  výstavbu na parc. č. 255/3, 255/2, 255/1, 254/2, 254/1,  
    253 v k. ú Dobročná. 
 
i) OZ v Liešťanoch  n e s c h v a ľ u j e   žiadosť p. Mileny Hlinkovej, Liešťany 139  
    o pripojenie ku kanalizácii povrchovej vody. 
 
j)  OZ v Liešťanoch   ž i a d a   starostu obce o zvolanie vlastníkov parciel lok. Dolné Lány,  
    ktoré sú schválené v územnom pláne obce za účelom riešenia IBV na 29.6.2012. 
 
k) OZ v Liešťanoch ž i a d a  starostu obce o zistenie vlastníkov parciel  za autobusovou  
    zastávkou na Lomnici, na základe žiadosti občanov časti obce Lomnica, časť Latinovce   
    o realizáciu dažďovej kanalizácie do 30.6.2012. 
 
l)  OZ v Liešťanoch  ž i a d a  starostu obce o zabezpečenie právneho zástupcu vo veci  
     zámeny pozemov medzi Obcou Liešťany a LPS Liešťany. Náklady s tým spojené hradí  
     obec. 
 
m) OZ v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   poskytnutie jednorázovej soc. výpomoci pre: 
- Ivan Lacuška, Liešťany 360   100,00 eur 
- Ivan Vrecko, Liešťany 480   100,00 eur 
- Marta Bartová, Liešťany 417    50,00 eur 
 
n) OZ v Liešťanoch  ž i a d a  starostu obce o zvolanie vlastníkov parc.č. 9/2, 3/6,7, 14/2,  
   4/2.3, 2, 4/8, 3/1, 211/1,2,23 v k.ú. Lomnica za účelom vysporiadania predmetných  
   pozemkov. 
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o) OZ v Liešťanoch  ž i a d a  starostu obce o zvolanie vlastníkov pozemkov p.č. 628-630/1  
    o vysporiadanie pozemkov v lokalite Dobročná a  prístupovej cesty k rod.domu č. 457 p.  
    Rudolfa Lukáča. 
 
p) OZ v Liešťanoch, na základe Zásad hospodárenia Obce Liešťany, s ú h l a s í s úhradou  
    nasledovných faktúr: 
- dodávateľ Vepos spol. s r.o. Nováky za spracovnie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci  
   máj 2012 v celkovje výške 891,38 eur, 
- dodávateľ Ing. Peter Kopál – KOPELUX Skačany za výrobu, dovoz a osadenie interiérovej  
   skrine uzamykacej celopolicovej dl. 5 200 mm do archívu v celkovej výške 960,00 eur.  
 
r) OZ v Liešťanoch  ž i a d a  o účasť hl. kontrolórky obce a ekonómky na pracovných  
   zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 

 
 
 
Vladimír Šopoň 

                       starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Vladimír Duchoň         .......................................... 
 
Ján Ivaniš                     ......................................... 
 
 
Zapisovateľka: B. Holenková 
 
 
 


