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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  Návrh VZN č. 3/2014 

                      1 x VZN č. 3/2014 

                      1 x Návrh VZN č. 4/2014 

                      1 x VZN č. 4/2014 

                      1 x Návrh VZN č. 5/2014 

                      1 x VZN č. 5/2014 + dôvodová správa 

                      1 x Návrh zmeny rozpočtu 

                      1 x Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 6/2014 

                       

                       

      



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Liešťany, 

konaného dňa 27. novembra 2014 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

                   

Začiatok o 17:30 hod.    

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  starosta obce  v zmysle 

ustanovenia § 13 ods. 4  písm. a) zákona č. 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.  
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh VZN č. 3/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení a území obce Liešťany 

6. Návrh VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

7. Návrh VZN č. 5/2014 o miestnych daniach 

8. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 

9. Rôzne a diskusia 

10. Uznesenia 

11. 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. Branislava Krpelana. 

Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie  p. Jozefínu Mazánikovú  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 VZN č. 3/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení a 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 neboli doručené pripomienky k tomuto návrhu. Toto nariadenie bolo 

predložené z dôvodu úpravy dotácie (vykrytie rozdielu) k schválenému rozpočtu na rok 2014. 

OZ tento návrh schvaľuje jednohlasne. 

 

K bodu 6. – Návrh VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 4/2014 bol zverejnený v zákonom 

stanovenej  lehote na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Počas 

stanovenej lehoty neboli doručené pripomienky k tomuto návrhu. P. starosta predložil 

dôvodovú správu, ktorú spracovala pracovníčka Obecného úradu p. Holenková. Návrhy VZN 

obce č. 4/2014 a č. 5/2014 boli predložené z dôvodu novelizácie zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Do týchto návrhov bola zapracovaná novela č. 268/2014 Z. z. Dôvodová správa, ako aj návrh 

VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ tento návrh schvaľuje jednohlasne. 

 

K bodu 7. – Návrh VZN č. 5/2014 o miestnych daniach 

 

P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 5/2014 bol zverejnený v zákonom 

stanovenej  lehote na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Počas 

stanovenej lehoty neboli doručené pripomienky k tomuto návrhu. OZ tento návrh schvaľuje 

jednohlasne. 

  

K bodu 8. – Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2014 

  

P. starosta predložil návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014. Položka 707 001 

(dofinancovanie multifunkčného ihriska) sa mení z 13000,00 € na 21500,00 €. Položka 

717 002  (rekonštrukcia nádvoria Obecného úradu) sa mení z 10000,00 € na 11500,00 €. 

Schválené jednohlasne. Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 9 - Rôzne a diskusia 

 

P. starosta predložil žiadosť Mgr. Ivany Pôbišovej o odkúpenie p. č. 65/1 vo výmere 96 m² 

nachádzajúcu sa v  k. ú. Lomnica. Obecné zastupiteľstvo vykonalo obhliadku uvedenej 

nehnuteľnosti a súhlasí s odpredajom v zmysle Zásad hospodárenia s obecným majetkom. 

Prijaté jednohlasne. 

Ďalej predložil OZ odsúhlasenie oprávnených nákladov pre firmu BABAKO, práce boli 

vykonané pri zatepľovaní budovy základnej školy, ktoré boli nad rámec projektovej 

dokumentácie vo výške 260,00 €. Schválené jednohlasne. 



P. starosta upozornil na potrebu vyradenia osobného motorového vozidla Ford Focus, ŠPZ PD 

015 BJ z evidencie majetku z dôvodu neopraviteľnosti. Schválené jednohlasne.  

P. starosta požiadal predsedov komisií o predloženie prezenčných listín zo zasadaní komisií 

do 2.12.2014 za účelom vyplatenia odmien poslancom a členom komisií za druhý polrok 2014 

v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. OZ súhlasí jednohlasne 

s vyplatením týchto odmien v zmysle uvedených „Zásad“. 

P. Kotulová  predložila návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 starostovi 

obce. Nakoľko v zmysle § 13 zákona o obecnom zriadení funkčné obdobie starostu zaniká 

zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zložil sľub 14.2.2014, ustanovujúce 

zasadnutie OZ bude dňa 9.12.2014, kedy novozvolený starosta zloží sľub. Starostovi vznikol 

nárok na alikvotnú časť dovolenky. Nakoľko však jeho mandát zaniká na ustanovujúcom 

zasadnutí OZ a dovolenku za kalendárny rok 2014 si nemôže vyčerpať do konca 

nasledujúceho kalendárneho roka, požiadala poslancov o súhlas s preplatením dovolenky za 

kalendárny rok 2014. Schválené jednohladne. K tomuto bodu sa vyjadril aj hlavný kontrolór 

obce, a upozornil na to, že dovolenka starostovi obce môže byť preplatená len so súhlasom 

OZ. 

P. starosta predložil žiadosti SČK Liešťany a TJ Športklub Liešťany o presunutie termínu 

zúčtovania dotácie z rozpočtu obce. Nakoľko vo VZN obce č. 2/2013 o podmienkach 

poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany v čl. 4 ods. 9  je povinnosť zúčtovať 

poskytnuté prostriedky najneskôr do 15.12. kalendárneho roka sa uvedené žiadosti zamietajú. 

Do diskusie sa zapojilo viacero občanov. 

P. Štefánia Michaleová – upozornila poslancov, aby neprekračovali svoje kompetencie, 

požiadala ich, aby častejšie navštevovali občanov v ich domácnostiach a rozprávali sa o ich 

problémoch, ďalej aby lepšie hospodárili so zverenými finančnými prostriedkami. Upozornila 

na dlho trvajúci problém so ZŠ s MŠ v Liešťanoch. K tejto problematike boli viaceré diskusné 

príspevky.  

P. Helena Škrípová sa poďakovala p. starostovi za prácu, ktorú vykonal za jeho krátke 

funkčné obdobie. 

P. Ján Mišovic sa poďakoval občanom za prejavenú dôveru v predošlých volebných 

obdobiach, nakoľko už v tomto volebnom období nekandidoval.  

P. Ján Ivaniš  sa vrátil k problémom v ZŠ s MŠ v Liešťanoch a upozornil na to, že riaditeľku 

školy p. Mgr. Valachovú odvolal na základe podnetu Rady školy. Taktiež sa poďakoval 

pracovníčkam Obecného úradu, ako aj poslancom za pomoc pri zastupovaní starostu obce. 

 

K bodu 10 - Uznesenia 

 

P. starosta požiadal p. Mazánikovú, aby prečítala prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj 

prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 

K bodu 11 – Ukončenie zasadnutia 

 

P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť a rokovanie ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:35 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková   

Overovatelia:            Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce  

Branislav Krpelan  .......................... 

                                    

Peter Mišovic   .......................... 



Uznesenie č. 89/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

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

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 90/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 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. Branislav Krpelan a p. Peter Mišovic, 

za zapisovateľku: p. Beáta Holenková 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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

 



Uznesenie č. 91/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   návrhovú komisiu:  

p. Jozefína Mazániková a p. Ján Mišovic. 
 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 92/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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



Uznesenie č. 93/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch b e r i e   n a   v e d o m i e  návrh VZN č. 3/2014 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce 

Liešťany. 
 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 94/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  VZN č. 3/2014 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Liešťany. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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



Uznesenie č. 95/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e   n a   v e d o m i e  návrh VZN č. 4/2014  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

                                

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 96/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  VZN č. 4/2014  o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

  
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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



Uznesenie č. 97/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  b e r i e  n a   v e d o m i e  návrh VZN č. 5/2014  

o miestnych daniach. 
 

                                

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 98/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   VZN č. 5/2014  o miestnych daniach. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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



Uznesenie č. 99/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  p r i j í m a   rozpočtové opatrenie a schvaľuje 6. zmenu 

rozpočtu obce Liešťany. 

 
 

                                

 

 

          Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 100/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  predaj pozemku s parcelným číslom 

65/1 v katastrálnom území  Lomnica. Pri predaji postupovať podľa Zásad hospodárenia 

s obecným majetkom pre Mgr. Ivanu Pôbišovú. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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

 



Uznesenie č. 101/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s ú h l a s í  s oprávnenými nákladmi pri zatepľovaní 

základnej školy vykonanými nad rámec projektovej dokumentácie vo výške 260,00 € 

 
 

                                

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 102/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   vyradenie osobného automobilu FORD 

FOCUS číslo motora: XE 23234, číslo karosérie: WFOAXXGCDAXE23234, ŠPZ PD 015 BJ 

z evidencie majetku z dôvodu neopraviteľnosti.  

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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

 



Uznesenie č. 103/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e  vyplatenie odmien poslancom a členom 

komisií za 2. polrok 2014 v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. 
 

                                

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. novembra 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 104/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 27. novembra 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s ú h l a s í   s náhradou platu za nevyčerpanú dovolenku 

za rok 2014 starostovi obce z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu obce. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

    starosta obce 

 

V Liešťanoch 27. novembra 2014 

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


