
 
 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 10.apríla 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHY:   1 x   Pozvánka 
                      1 x  Prezenčná listina 
                      1 x  Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch 
                      1 x  Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014 
                      1 x  Zmena rozpočtu obec na rok 2014  
                      1 x  Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 
                      1 x  Návrh zmeny rozpočtu - správa 
                      1 x  Žiadosť 
                      3 x  Plány činnosti komisií 
                      2 x  Správa o činnosti komisií 
                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania 
                       
 
 
 
 

 
 

 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Liešťany, 
konaného dňa 10. apríla 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,   

                  Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce Liešťany 

                                                  

Začiatok o 18:00 hod.    

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  starosta obce  v zmysle 
ustanovenia § 13 ods. 4  písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice. 

                         

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal 
poslancov a prítomných  občanov. Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.  
Starosta obce  predniesol  návrh  programu rokovania. Uvedený program bol schválený bez 
pripomienok, jednohlasne. 
 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 
6. Riešenie žiadostí 
7. Rôzne a diskusia 
8. Uznesenia 
9. Ukončenie zasadnutia. 

 
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 

      

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 

Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Jozefínu Mazánikovú a p. Jána Ivaniša. 

Návrh bol jednohlasne prijatý. 
 
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie  p. Janu Juríčkovú  a p. Jána Mišovica. 
Návrh bol jednohlasne prijatý. 
 

 

 



 
K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
 K bodu  5. – Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 

 
Pán starosta vyzval p. Kotulovú, aby predložila návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014 – 
Rozpočtové opatrenie č. 3. Zmena rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. 
P. starosta v rámci tohto bodu informoval občanov o ukončení súdneho sporu  s riaditeľkou 
ZŠ s MŠ v Liešťanoch p. Mgr. Valachovou. Na základe mimosúdnej dohody s p. Mgr. 
Valachovou bolo potrebné zahrnúť do zmeny rozpočtu aj trojmesačné odstupné, ktoré jej 
prináleží. Správa p. starostu k uvedenej zmene rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. K zmene 
rozpočtu sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce p. Ing. Krett. Zmena rozpočtu bola prijatá 
jednohlasne. 
  
K bodom 6. – Riešenie žiadostí 

 
- P. starosta informoval o zámere  odpredaja obecného majetku par. č. 190/2 – zast. pl. 
spoluvlastnícky podiel  vo výmere 18 m² a par. č. 193/1 – zast. pl. spoluvlastnícky podiel vo 
výmere 35 m² obe v k. ú. Liešťany v cene 4,00 €/m², žiadateľovi p. Miroslavovi Laginovi, 
bytom Prievidza, F. Madvu 322/5. Návrh na vklad do KN a náklady s tým spojené hradí 
kupujúci. Zámer odpredať obecný majetok bol zverejnený v zmysle zákona. Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje prebytočnosť tohto majetku a súhlasí s prevodom prebytočného 
majetku obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce 
Liešťany  na uvedeného žiadateľa.  Prijaté jednohlasne. 
- P. starosta informoval o zámere  odpredaja obecného majetku časť parc. č. 701/1 – zast. pl. 
na základe odčlenenia GP č. 27/2014 a to par. č. 701/4 – vo výmere 59 m² -  zast. pl., parc. č. 
701/5 – vo výmere 34 m² - zast. pl., parc. .č. 701/6 – vo výmere 34 m² - zast. pl. nachádzajúce 
sa v k. ú. Liešťany za cenu 4,00 €/m², žiadateľovi p. Vladimírovi Petriskovi, bytom Liešťany 
č. 166. Návrh na vklad do KN a náklady s tým spojené hradí kupujúci. Zámer odpredať 
obecný majetok bol zverejnený v zmysle zákona. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
prebytočnosť tohto majetku a súhlasí s prevodom prebytočného majetku obce Liešťany 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Liešťany  na uvedeného 
žiadateľa.  Prijaté jednohlasne. 
- P. starosta predložil žiadosť Emílie Jurenkovej o odpustenie poplatku, jedná sa o príspevok 
rodiča na dieťa v materskej škole, ktorý je stanovený VZN č. 9/2009 na 10,00 € mesačne. 
OZ odpúšťa uvedený poplatok do 31.12.2014. Prijaté jednohlasne. 
P. starosta predložil žiadosť spoločnosti Lateko - strechy, s.r.o. Liešťany 77 o spevnenie 
a odvodnenie miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza vedľa budovy uvedenej spoločnosti. 
Uvedená žiadosť sa prekladá do budúcna.  
 
 
K bodu 7. – Rôzne a diskusia 

  
P. starosta otvoril diskusiu a požiadal o príspevky poslancov OZ.  



- P. Peter Mišovic predložil návrh na prijatie uznesenia – účelové využitie finančných 
prostriedkov na spoločné akcie plánované Komisiou kultúry, športu a mládeže a Sociálnou 
komisiou.  
- usporiadanie mariášového a stolnotenisového turnaja  200,00 €                                   
- stavanie májov                 200,00 €                                                                                   
- koncert Veselej trojky a Black bandu        800,00 €                                                       
s tým, že finančné prostriedky z predaja vstupeniek budú ponížením nákladov uvedenej akcie                                                                    
- oslavy MDD              500,00 €                                                            
- uvítanie detí do života        200,00 €                                                       
- vianočné posedenie        400,00 €                                                                                       
Uvedený návrh bol prijatý jednohlasne. 
P. Juríčková predložila plán práce Sociálnej komisie na rok 2014 a Správu o činnosti 
Sociálnej komisie za rok 2013 – tvoria prílohu tejto zápisnice. 
P. Mazániková predložila plán činnosti Komisie verejného poriadku a životného prostredia  
na rok 2014 a správu o činnosti uvedenej komisie za rok 2013- tvoria prílohu zápisnice. 
Oboznámila prítomných, že komisia na ochranu verejného záujmu zasadá len raz ročne. 
P. Krpelan predložil plán práce finančnej komisie – tvorí prílohu zápisnice. 
Všetky predložené plány boli prijaté jednohlasne. 
P. starosta poveril zastupovaním starostu obce poslanca OZ p. Jána Ivaniša. OZ berie túto 
informáciu na vedomie. 
P. Mazániková informovala občanov, že koncom minulého roku bol vypracovaný projekt 
obnovy dediny, v ktorom sa žiadalo o dotáciu na zakúpenie vlečky za traktor. P. Mazániková 
sa skontaktovala s p. Ing. Magdou Košútovou – podpredsedníčkou Výboru pre 
pôdohospodárstvo a život. prostredie, poslankyňou Národnej rady, ktorá prisľúbila pomoc 
v uvedenej veci. 
P. Krpelan sa poďakoval občanom za pomoc pri zbieraní plastových fliaš a o ukončení súťaže 
spoločnosti LIDL, do ktorej sa naša škola zapojila, informoval občanov, že v pondelok 
14.4.2014, budú občanov informovať, na ktorom mieste sa naša škola umiestnila. Postúpili do 
prvej sedmičky. Ďalej pozval našich občanov na pripravovaný Deň zeme, ktorý sa uskutoční 
22.4.2014 o 14:30 hod. v areály MŠ. 
 
K bodu 8. – Uznesenia 

 
Prijaté uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 9. – Ukončenie zasadnutia 
 
P. starosta ukončil rokovanie  poďakovaním sa za účasť všetkým  prítomným občanom.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 
Overovatelia: 

 

Jozefína Mazániková  ..........................   

      

                                
Ján Ivaniš   .......................... 



Uznesenie č. 23/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
   
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e,   program zasadnutia bez pripomienok. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríla 2014 

 

 
 

Uznesenie č. 24/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e   n a    v e d o m i e,  že za overovateľov 

zápisnice boli určení: p. Ján Ivaniš a p. Jozefína Mazániková, 

za zapisovateľku: p. Beáta Holenková 

. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríl 2014 

=================================================================== 

 



Uznesenie č. 25/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
   
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e,   návrhovú komisiu v zložení:  
p. Jana Juríčkova a p. Ján Mišovic. 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríla 2014 

 

 
 

Uznesenie č. 26/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch b e r i e    n a    v e d o m i e  Správu o kontrole plnenia 
uznesení. 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 10. apríl 2014 

================================================= 
 



Uznesenie č. 27/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   zmenu rozpočtu obce na rok 2014.

                      

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríla 2014 

 

 
 

Uznesenie č. 28/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   prebytočnosť majetku Obce Liešťany  
a prevod prebytočného majetku  Obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 
základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Liešťany za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi:  
p. Miroslav Lagin, bytom Prievidza, F. Madvu 322/5 
pozemok parc. č. 190/2 – zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel vo výmere        
18 m² a parc. č. 193/1 – zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel vo výmere 35 m² 
obe v k. ú. Liešťany v cene 4,00 €/m². Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady 
s tým spojené hradí kupujúci. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                           starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríl 2014 

================================================= 
 



Uznesenie č. 29/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e prebytočnosť majetku Obce Liešťany     
a  prevod prebytočného majetku  Obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa na 
základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Liešťany za účelom odpredaja tohto majetku žiadateľovi:  
p. Vladimír Petriska, Liešťany 166 
  - časť pozemku C KN p. č. 701/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Liešťany, na základe 
odčlenenia geometrickým plánom č. 27/2014 vyhotoveným Geoslužbou Prievidza, p.č. 701/4 
– 59 m2 – zast. plochy, p.č. 701/5 – 34 m2- zast. plochy, p.č. 701/6 – 34 m2 – zast. plochy 
a  za cenu 4,00 €/m2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí 
kupujúci.                             
 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríla 2014 

 

 
 

Uznesenie č. 30/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  žiadosť pani Emílie Jurenkovej, bytom 
Liešťany č. 93 o odpustenie poplatku „ príspevok rodiča na dieťa v materskej škole, ktorý je 
stanovený VZN č.9/2009 na 10,00 € mesačne . Príspevok sa odpúšťa do 31.12.2014. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 10. apríl 2014 

================================================= 
 



Uznesenie č. 31/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje účelové použitie finančných prostriedkov 
funkčnej klasifikácie 08.02.0 kultúrne služby ekonomickej klasifikácie položky 637 
podpoložky 002 nasledovne: 
- usporiadanie mariášového a stolnotenisového turnaja  200,00 €                                   
- stavanie májov                 200,00 €                                                                                   
- koncert Veselej trojky a Black bandu        800,00 €                                                       
s tým, že finančné prostriedky z predaja vstupeniek budú ponížením nákladov uvedenej akcie                                                                    
- oslavy MDD              500,00 €                                                            
- uvítanie detí do života        200,00 €                                                       
- vianočné posedenie        400,00 €                                                                                       
 
                             

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríla 2014 

 

 
 

Uznesenie č. 32/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e  Plány činností komisií na rok 2014 
zriadených pri OZ v Liešťanoch. 
 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 10. apríl 2014 

================================================= 
 



Uznesenie č. 33/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 10. apríla 2014 

 
   
Obecné zastupiteľstvo  b e r i e    n a    v e d o m i e   informáciu, že starosta obce v súlade     
s § 13b), odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien 
a doplnkov poveril  poslanca Jána Ivaniša za zástupcu starostu obce. 
        

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 10. apríla 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


