
 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 21. októbra 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:   1 x   Pozvánka 
                      1 x  Prezenčná listina 
                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania    
                      1 x  Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch 
                      1 x  Správa o výsledku z kontroly v ZŠ s MŠ v Liešťanoch 
                      1 x Návrh VZN č. 3/2014 
                      2 x Žiadosť 
                       
      



Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Liešťany, 

konaného dňa 21. októbra 2014 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  Ing. Marek Žabka – riaditeľ prípravy a manažmentu 
investícií – zástupca Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica 
                   
Začiatok o 17:08 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. Projekt Aglomerácia Nitrianske Rudno - odkanalizovanie 
5. Diskusia k bodu č. 4 
6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
7. Schvaľovanie kúpy pozemkov 
8. Zmena č. 1 ÚPN O Liešťany 
9. Správa o výsledku z kontroly v ZŠ s MŠ v Liešťanoch 
10. Návrh VZN č. 3/2014 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja 

a času prevádzky služieb na území obce Liešťany 
11. Rôzne a diskusia 
12. Uznesenia 
13. Ukončenie zasadnutia. 

 
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
      
Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
Za overovateľov Zápisnice navrhol  p. Petra Mišovica a p. Jozefínu Mazánikovú. 
Návrh bol jednohlasne prijatý. 
 
 



 
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie  p. Janu Juríčkovú  a p. Branislava Krpelana. 
Návrh bol jednohlasne prijatý. 
 
K bodu 4. – Projekt Aglomerácia Nitrianske Rudno – odkanalizovanie 
 
K tomuto bodu starosta obce povedal, že s blížiacim sa termínom volieb do obecnej 
samosprávy sa čoraz častejšie dozvedá  o mylných informáciách o pripravovanom projekte. 
Podľa neho výstavba kanalizácie je použitá proti jeho osobe v neoficiálnej volebnej kampani 
kde bol obvinený spolu s ostatnými starostami okolitých obci  poslankyňou OZ, že 50 percent 
finančných prostriedkov určených na výstavbu kanalizácie a čističiek odpadových vôd skončí 
v peňaženkách starostov. Z tohto dôvodu a z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov 
o povinnosti obce pri výstavbe kanalizácie pozval zástupcu Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. Banská Bystrica, ktorá uvedený projekt zastrešuje.  Ešte pred udelením slova 
Ing. Žabkovi  požiadal pani poslankyňu Mazánikovú, predsedkyňu komisie pre životné 
prostredie, ktorá nepodporuje tento projekt aby  odborne vysvetlila tu prítomným občanom na 
základe akých zákonov a nariadení nemusí obec podniknúť relevantné kroky k výstavbe 
kanalizácie a čističky odpadových vôd bez ďalekosiahlych následkov pre obec.  
P. Mazániková vyslovila názor, že obce do 2000 obyvateľov nemusia mať kanalizáciu, ďalej, 
že obec nemá vysporiadané pozemky a nemá dostatok finančných prostriedkov na výstavbu 
kanalizácie a upozornila, že občania budú musieť platiť aj stočné. Svoje názory nepodporila 
zákonnými argumentmi. 
P. starosta privítal p. Ing. Žabku zástupcu SVS, ktorého pozval za zasadnutie OZ  a udelil mu 
slovo. 
P. Ing. Žabka upozornil, že kanalizáciu do roku 2015  musia mať alebo prinajmenšom už 
začali s jej prípravou obce nad 2000 obyvateľov  a obce zaradené do aglomerácií s počtom 
obyvateľov od 2000 do 10000 obyvateľov. Obec Liešťany bola zaradená do Aglomerácie 
Nitrianske Rudno ešte v roku 2003 Ministerstvom životného prostredia spolu s ďalšími 
obcami: Nevidzany, Rudnianska Lehota, Nitrianske Rudno a Kostolná Ves.  
Obce majú povinnosť  vybudovať čističky odpadových vôd a kanalizáciu a minimálne 85 % 
domácnosti v celej aglomerácii bude musieť byť napojených na kanalizáciu. Uvedený projekt 
bude financovaný  v cca 83 % z európskej únie,  z časti zo štátneho rozpočtu a v čiastke 5 – 
10 % sa bude podieľať na financovaní SVS. Obec Liešťany nebude stáť táto stavba ani euro. 
V prípade, že uvedený projekt nepodporí bude jej povinnosťou v blízkej budúcnosti hľadať 
zdroje. Pripomenul, že na Slovensku sú obce, ktoré šli do projektu samé a dnes sú niektoré  
v nútenej správe. Náklady na výstavbu v celej aglomerácii sa odhadujú na 22 000 000 €. 
Projektová dokumentácia sa začala spracúvať na jeseň 2013 momentálne sú v štádiu 
majetkoprávneho vysporiadania  a prípravy stavebného povolenia. Bude zhotovená hlavná 
vetva a prípojky ku každému jestvujúcemu domu po hranicu pozemku. V prípade, že 
pripojenie na kanalizáciu z rodinných domov  nepôjde gravitačne (samospádom) občania 
budú musieť mať domové čerpacie stanice, náklady na tieto čerpacie stanice sú zahrnuté v 
projekte. 
O 17:40 hod. prišiel p. poslanec Ján Ivaniš. 
K bodu 5. – Diskusia k bodu 4 
 
Do diskusie sa zapojilo viacero občanov s rôznymi otázkami: 
Ako sa bude postupovať v prípade, že má občan čističku odpadových vôd? Na túto otázku 
odpovedal p. starosta, občan s právoplatným kolaudačným rozhodnutím na ČOV dostáva 



povolenie Okresným úradom, odbor životného prostredia len na dobu, kým nebude v obci 
vybudovaná kanalizácia. 
Čo v prípade, ak sa občan nebude chcieť napojiť na kanalizáciu? P. Žabka upozornil na to, že 
občan bude musieť vydokladovať potvrdením, že má vodotesnú žumpu bez prepadu a  kam 
vyváža obsah žumpy. Obec bude musieť pristupovať k sankciám čo v konečnom dôsledku 
bude mnoho násobne drahšie ako platenie stočného. Veď vývoz obsahu žumpy do riadenej 
čističky napr. do Nitrianskeho Rudna stojí občana 70 € (túto informáciu predložila p. 
Hlinková Marta)  a pri tesnej žumpe to musí občan vykonávať viackrát do roka. Upozornil na 
to, že ak sa len jedna z obcí v utvorenej aglomerácii odmietne napojiť na kanalizáciu dôsledky 
bude znášať celá aglomerácia (čiže všetkých 5 obcí) starosta pripomenul, že obce musia mať 
podľa zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vydané VZN 
o likvidácii obsahu žúmp. Už dnes je v platnosti mnoho zákonov a nariadení, ktoré zakazujú 
vypúšťanie splaškových vôd do dažďovej kanalizácie. 
Ako sa budú upravovať miestne komunikácie po rozkopávke? P. Žabka odpovedal, že 
komunikácie sa budú opravovať 2 x počas stavby. Hneď po vykonaní práce sa výkop zasype 
štrkom a zaasfaltuje po dokončení sa zaasfaltuje znova. Opravu komunikácií rieši aj 
projektová dokumentácia. 
P. starosta upozornil občanov, že projektová dokumentácia je k nahliadnutie na obecnom 
úrade. P. starosta sa poďakoval p. Ing. Žabkovi za poskytnuté informácie. 
 
 
K bodu 6. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
 K bodu  7. – Schvaľovanie kúpy pozemkov 
 
Pán starosta predložil návrhy na kúpu nasledovných pozemkov :  

- p.č. 144/1 zast. plochy a nádvoria o výmere 164 m², k.ú. Lomnica, C-KN, evidovaná 
KN, Okresného úradu v Prievidzi, katastrálny odbor na LV č. 1580 od spoluvlastníčky 
p. Gabriely Štálnikovej, spoluvlastnícky podiel ¼ za cenu 4,00 € za 1 m² pozemku – 
schválené jednohlasne 

- p.č. 9/4 záhrady o výmere 208 m², k.ú. Liešťany, C-KN, evidovaná KN, Okresného 
úradu v Prievidzi, katastrálny odbor na LV č. 1761 od všetkých podielových 
spoluvlastníkov za cenu 4,00 € za 1 m² pozemku – schválené jednohlasne 

- p.č. 951 trvalé trávne porasty o výmere 709 m², k.ú. Liešťany, E-KN,  evidovaná KN, 
Okresného úradu v Prievidzi, katastrálny odbor na LV č. 1353, od spoluvlastníkov 
Marty Sucháňovej, trvale bytom Seč 12, spoluvlastnícky podiel 36/1440, a Boženy 
Rusnákovej, trvale bytom Liešťany 261, spoluvlastnícky podiel 48/1440 za cenu 4,00 
€ za 1 m² pozemku – schválené jednohlasne. 

K bodu 8. – Zmena č. 1 ÚPN O Liešťany 
 
Zmenu územného plánu predložil p. starosta. Platný územný plán bol schválený uznesením č. 
6/2010/b zo dňa 29.12.2010 a Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 10/2010. Podnet na 
Zmenu č. 1 k ÚPN obce vychádza z výhradnej potreby fyzickej osoby, ktorej potreba vyvolala 
obstaranie zmeny územnoplánovacej dokumentácie. Ide o zmenu využitia časti územia k. ú. 
Dobročná, vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá zasahuje do územia označeného regulatívom 



FPB 3.2.2. – NO – Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou. Zmena je požadovaná 
na funkčné využitie označené regulatívom FPB 3.2.3 – NO – plochy určené pre obytné domy 
a k nim prislúchajúce zariadenia s využitím pre individuálnu formu výstavby formou 
rodinných domov.  
OZ berie na vedomie Podnet na Zmenu č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany. 
OZ schvaľuje jednohlasne obstaranie Zmeny č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany. 
 
K bodu 9. – Spáva o výsledku z kontroly v ZŠ s MŠ v Liešťanoch 
  
P. starosta požiadal p. hlavného kontrolóra o predloženie Správy o výsledku následnej 
finančnej kontroly v ZŠ s MŠ v Liešťanoch. Upozornil na porušenie niekoľkých zákonov 
nielen zo strany ZŠ s MŠ v Liešťanoch, ale aj zo strany zriaďovateľa. P. Ing. Krett oboznámil 
prítomných o výsledku tejto kontroly, správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
K bodu 10. – Návrh VZN č. 3/2014 o regulácii podnikateľskej činnosti a určení pravidiel 
predaja a času prevádzky služieb na území obce Liešťany 
  
  
P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 3/2014 bol zverejnený v zákonom 
stanovenej  lehote na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Počas 
stanovenej lehoty boli doručené pripomienky k tomuto návrhu. OZ tento návrh neschvaľuje 
a vracia ho na prepracovanie. 
 
 
K bodu 11 - Rôzne a diskusia 
 
Pán starosta predložil nasledovné žiadosti: 

- p. Zuzany Kopčanovej o odkúpenie obecného pozemku p.č. 103/4 k.ú. Dobročná za 
účelom vybudovania parkoviska – žiadosť zamietnutá OZ nesúhlasí s predajom 

- p. Mgr. Ivany Pôbišovej o odkúpenie obecného pozemku p.č. 65/1 k.ú. Lomnica – OZ 
presúva túto žiadosť na najbližšie zasadnutie OZ 

- ZŠ s MŠ Liešťany o náhradu príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ z dôvodu odpustenia 
príspevku  na Emu Svitkovú na základe uznesenia OZ č. 30/2014 zo dňa 10.4.2014 – 
OZ žiadosť zamieta 

- P. Antona Kotulu o jednorázovú sociálnu výpomoc – na základe predložených 
podkladov Sociálna komisia prehodnotila uvedenú žiadosť a neodporúča poskytnúť 
túto výpomoc nakoľko žiadateľ nespĺňa kritéria na poskytnutie tejto pomoci. OZ 
žiadosť zamieta. 

P. Peter Mišovic – predložil návrh na zmenu rozpočtu a to ponížiť položku 713 004 
(zakúpenie vlečky) o 2500,00 € a presunúť na prípravu projektovej dokumentácie na 
dažďovú kanalizáciu v časti Latinovce. Kontrolór obce upozornil na to, aby sa do budúcna 
zmeny rozpočtu riešili cez finančnú komisiu. 
 Po dohode sa zmena rozpočtu vykoná takto: 
Položka 713 004 sa zo sumy 6000,00 € znižuje (ruší) na 0 a fin. prostriedky sa presúvajú 
nasledovne: 
Položka 717 001 (dažďová kanalizácia)  sa mení z 0 na 3000,00 € 
Položka 707 001 (dofinancovanie multifunkčného ihriska) sa mení z 10000,00 € na 
13000,00 €. Schválené jednohlasne. 



P. Mazániková sa informovala akým spôsobom bola uzatvorená zmluva so SVS 
o bezodplatnom prevode  a prečo obci nie sú vyplácané dividendy. 
 

K bodu 12 - Uznesenia 
 
P. starosta požiadal p. Juríčkovú, aby prečítala prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj 
prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 13 – Ukončenie zasadnutia 
 
P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť a rokovanie ukončil.  
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:35 hod. 
Zapísala: Beáta Holenková      
 
 

 
Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce  
 
 
Overovatelia: 
 
 
Jozefína Mazániková  ..........................   
   
                                   
Peter Mišovic   .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 70/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e,   program zasadnutia bez pripomienok. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 
 

 
 

Uznesenie č. 71/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 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. Jozefína Mazániková a p. Peter Mišovic, 

za zapisovateľku: p. Beáta Holenková 

. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 21. októbra 2014 

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

 



Uznesenie č. 72/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   návrhovú komisiu:  
p. Jana Juríčková a p. Branislav Krpelan. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 

 
 

 
Uznesenie č. 73/2014  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 
zo dňa 21. októbra 2014 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie informáciu zástupcu Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, investora projektu Aglomerácia Nitrianske Rudno – odkanalizovanie 

o stave príprav stavby a povinnosti obce v tomto procese z hľadiska zákona.    

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 
 



 
Uznesenie č. 74/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 
zo dňa 21. októbra 2014 

 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 
 

 
 

Uznesenie č. 75/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  kúpu spoluvlastníckeho podielu na 
nehnuteľnosti v k. ú. Lomnica , C-KN parcela číslo 144/1 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 164 m² , evidovaná v KN, Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na LV       
č. 1580, od spoluvlastníčky Štálnikovej Gabriely, trvale bytom Dolné Vestenice, Rudolfa 
Jašíka 350/6, spoluvlastnícky podiel: 1/4,  za cenu 4,- eura za 1 m² pozemku. 
 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 



 
Uznesenie č. 76/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 
zo dňa 21. októbra 2014 

 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  kúpu spoluvlastníckych podielov na 
nehnuteľnosti v k. ú. Liešťany, C-KN parc.č. 9/4 záhrady o výmere 208 m², evidovaná v KN, 
Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na LV č. 1761, od všetkých podielových 
spoluvlastníkov za cenu 4,- eura za 1 m² pozemku. 
 
                                

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 
 

 
 

Uznesenie č. 77/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  kúpu spoluvlastníckych podielov na 
nehnuteľnosti v k. ú. Liešťany, E-KN parc. č. 951 trvalé trávne porasty o výmere 709 m², 
evidovaná v KN, Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor na LV č. 1353, od 
spoluvlastníkov Sucháňová Marta, trvale bytom Seč 12 spoluvlastnícky podiel: 36/1440, 
Rusnáková Božena, trvale bytom Liešťany 261  spoluvlastnícky podiel:  48/1440 ,  za cenu 
4,- eura za 1 m² pozemku. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 



V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 

Uznesenie č. 78/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  po prerokovaní predloženého materiálu  Podnet na 
Zmenu č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany berie na vedomie Podnet na Zmenu č. 1 
k Územnému plánu obce Liešťany – Dôvodovú správu. 
 
 
                                

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 

 
 

 
Uznesenie č. 79/2014  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 
zo dňa 21. októbra 2014 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  obstaranie Zmeny č. 1 k Územnému 
plánu obce Liešťany v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov 
so zabezpečením finančného krytia Zmeny č. 1 podľa § 19 zákona. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 



V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 

Uznesenie č. 80/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o výsledku následnej finančnej 
kontroly v ZŠ s MŠ ( v Liešťanoch ) na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými 
prostriedkami, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý ma ZŠ s MŠ ( v Liešťanoch ) 
v správe a účelnosť ich využitia prednesenú hlavným kontrolórom. 
 
 
 
                                

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 
 

 
 

Uznesenie č. 81/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  n e s c h v a ľ u j e  návrh VZN č. 3/2014 o regulácií 

podnikateľskej činnosti a určení pravidiel predaja a času prevádzky služieb na území obce 

Liešťany. Dokument OZ posiela  späť na prepracovanie a jeho predloženie na najbližšom 

zasadaní OZ.  

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 



V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 
 

Uznesenie č. 82/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  n e s c h v a ľ u j e  žiadosť pani Zuzany Kopčanovej  
o odkúpenie pozemku s parcelným číslom 103/4 v k. ú. obce Dobročná vo výmere 51 m².  
 
 
 
                                

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 

 
 

 
Uznesenie č. 83/2014  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 
zo dňa 21. októbra 2014 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  žiadosť Mgr. Ivany Pôbišovej o kúpu 

pozemku s parcelným číslom 65/1 v k.ú. Lomnica. Poslanci OZ  preveria uvedený pozemok 

priamo v teréne a na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva rozhodnú o uvedenej 

žiadosti. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 



V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 
 

Uznesenie č. 84/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  n e s c h v a ľ u j e  žiadosť ZŠ s materskou školou 
Liešťany o náhradu príspevku za pobyt maloletej Emy Svitkovej v sume 70,00 €. 
 
 
                                

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 
 

 
 

Uznesenie č. 85/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozhodnutie sociálnej komisie, ktorá 
na základe predložených dokumentov žiadateľom Antonom Kotulom s manželkou 
neschvaľuje poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci nakoľko nespĺňajú kritéria 
poskytnutia tejto pomoci. 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

    starosta obce 

 



V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 
 

Uznesenie č. 86/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   r u š í   uznesenie č. 29/2014 zo dňa 10. apríla 2014. 
 
                             

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 

 
 

 
Uznesenie č. 87/2014  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 
zo dňa 21. októbra 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 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 165 
- časť pozemku C KN par. č. 701/1 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Liešťany, na základe odčlenenia 
geometrickým plánom č. 27/2014 vyhotoveným Geoslužbou Prievidza, par. č. 701/4 – 59 m² – 
zastavané plochy, par. č. 701/5 – 34 m² zastavané plochy, par. č. 701/6 – 34 m² zastavané plochy a za 
cenu 4,00 €/m². Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti a náklady s tým spojené hradí kupujúci. 
 
Dôvod posúdenia odpredaja  ako hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov:  
Uvedené pozemky sú súčasť zastavanej plochy ktorú, dlhodobo užívali rodičia pána Vladimíra Petrisku. 
Z dôvodu nepresne zameraného RD počas prekládky cesty v šesťdesiatych rokoch minulého storočia pán 
Vladimír  Petriska žil v presvedčení, že uvedená plocha je v jeho vlastníctve až pri novom geometrickom 
zameraní zistil, že vlastníkom pozemkov je obec Liešťany. Tieto pozemky určené na predaj obec nevyužíva a sú 
pre obec prebytočným majetkom. Pozemky sa odpredajú vlastníkovi rodinného domu, pri ktorom sa predmetné 
pozemky nachádzajú. Žiadateľ sa o pozemky riadne stará a má záujem kúpou týchto pozemkov si zabezpečiť 
legálny prístup k jeho rodinnému domu, svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou 
v jeho vlastníctve a spĺňajú kritériá zvyškových pozemkov. 
 

Ľubomír Noska 

    starosta obce 



V Liešťanoch 21. októbra 2014 
=================================================================== 

Uznesenie č. 88/2014 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 
 

zo dňa 21. októbra 2014 
 
   
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j  e  zmenu rozpočtu nasledovne:  
 
05.1.0 Položka 713 004  zo sumy 6.000 € znížiť na 0 
06.2.0 Položka 717 001  zo sumy 0 zvýšiť na 3.000 € 
09.1.2.1 Položka 707 001  zo sumy 10.000 € zvýšiť na 13.000 € (úprava z dôvodu prekládky 
elektrického kábla) 
 
                                

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  21. októbra 2014 
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