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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 30. júna 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  Žiadosť 

                      1 x  Návrh plánu činností hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 2014 

                      1 x  Návrh VZN obce Liešťany č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

                      1 x  VZN č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

                      1 x  Návrh VZN obce Liešťany č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou   

                             a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Liešťany 

                      1 x  VZN č. 2/2014 2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu  

                             žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Liešťany 

                      1 x  Záverečný účet obce Liešťany za rok 2013 

                      1 x  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

                      1 x  Stanovisko k odbornému stanovisku hl. kontrolóra 

                      1 x  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 

                      1 x  Návrh štvrtej zmeny rozpočtu 

                      1 x  Zmena rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 4/2014 

                      1 x  Vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ – I. polrok 2014  

                      1 x  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany 

           



            

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Liešťany, 

konaného dňa 30. júna 2014 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,   

                   

Začiatok o 18:05 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. Riešenie žiadostí 

6. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 2014 

7. Schválenie VZN obce Liešťany č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

8. Schválenie VZN obce Liešťany č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

9. Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2013 

10. Návrh na zmenu rozpočtu obce 

11. Schválenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ v Liešťanoch 

12. Schválenie – delegovanie zástupcov obce za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Liešťany 

13. Rôzne a diskusia 

14. Uznesenia 

15. Ukončenie zasadnutia. 

 

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 

      

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

Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Branislava Krpelana a p. Petra Mišovica. 

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. – Riešenie žiadostí 

 

Pán starosta predložil žiadosti:  
-  Mesta Bojnice o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ (centrum voľného času) 

Junior Bojnice vo výške 50,00 €. P. starosta upozornil prítomných, že naša obec nemá prijaté 

VZN, na základe, ktorého by sme mohli poskytnúť dotáciu. P. Peter Mišovic navrhol túto 

žiadosť odložiť a vypracovať VZN.   

- Žiadosť o sponzorský príspevok, o ktorý požiadali Dobrí susedia, neformálne spoločenstvo 

obcí Banky a Ješková Ves. Príspevok žiadali na akciu Deň susedov, ktorá sa uskutoční 

16.8.2014. OZ zamietlo poskytnutie sponzorského príspevku.  

K bodu 6. – Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 

2014  

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra predniesol p. starosta. P. Mazániková nesúhlasila 

s navrhovaným plánom činnosti a požiadala o doplnenie bodu „dokončenie kontroly v ZŠ 

s MŠ Liešťany do 15.9.2014.“ Návrh s doplneným bodom bol prijatý jednohlasne.  

 

K bodu 7. – Schválenie VZN obce Liešťany č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia 

  

P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 1/2014 bol zverejnený v zákonom 

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

stanovenej lehoty neboli podané žiadne pripomienky. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8. – Schválenie VZN obce Liešťany č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok 

  

P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 2/2014 bol zverejnený v zákonom 

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

stanovenej lehoty podal pripomienku p. poslanec Krpelan a to v § 3 ods. 2 - Odberné miesto 

a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou – priestor oproti predajni Koruna zrušiť a určiť 

nové miesto a to pri kaplnke v dolných Liešťanoch a to z dôvodu bezpečnosti. 

S pozmeňovacím návrhom p. poslanca Krpelana - prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 9. – Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2013 

 

P. starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili  k Záverečnému účtu obce, upozornil, že správu 

hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obdržali všetci  poslanci k preštudovaniu. P. Peter 



Mišovic nesúhlasí s presunom prebytku v čiastke 11.093,32 € do fondov. P. Kotulová 

upozornila prítomných, že uvedené finančné prostriedky musia byť presunuté na fondový 

účet. Pokiaľ budú chcieť poslanci tieto fin. prostriedky použiť je treba prijať zmenu rozpočtu. 

Za prijatie Záverečného účtu bez výhrad hlasovalo päť poslancov, p. Mazániková sa zdržala 

hlasovania. Za presun finančných prostriedkov vo výške 11.093,32 € do rezervného fondu 

hlasovali všetci prítomní poslanci. 

 Záverečný účet obce za rok 2013, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce, 

stanovisko p. Kotulovej – ekonómky obce k stanovisku hlavného kontrolóra a správa 

nezvislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 10. – Návrh na zmenu rozpočtu obce 

  

Zmenu rozpočtu predložila p. Kotulová. Na návrh p.  poslanca Petra Mišovica sa navýšili 

kapitálové výdavky o 10.000,00 €, uvedená čiastka by mala byť použitá na plánované ihrisko 

v areáli ZŠ v Liešťanoch. Zmena rozpočtu bola prijatá jednohlasne. 

 

K bodu 11 - Schválenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ v Liešťanoch 

 

Predložila p. Kotulová. Dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. Za prijatie hlasovalo päť 

poslancov, p. Mazániková sa zdržala hlasovania. 

 

K bodu 12 - Schválenie – delegovanie zástupcov obce za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Liešťany 

 

P. starosta navrhol doplniť  zástupcov zriaďovateľa do Rady školy. Na jeho návrh boli 

jednohlasne zvolené  Mgr. Jana Javorčeková a Bc. Marta Miniková. 

 

K bodu 13 - Rôzne a diskusia 

 

P. starosta  najskôr požiadal poslancov OZ a následne občanov, aby sa zapojili do diskusie.  

- p. Marta Hlinková požiadala o informácie o plánovanej výstavbe čističky odpadových vôd. 

P. starosta informoval, že vytvorená aglomerácia, ktorú tvoria obce Nevidzany, Liešťany, 

Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno sú povinné mať čističku odpadových 

vôd a kanalizáciu. Investorom akcie bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. 

P. starosta vyzval p. Dušana Hlinku (115) o predloženie nového geometrického plánu, 

nakoľko uznesením č. 41/2013 bol požiadaný o predloženie prerobeného geometrického 

plánu. Ďalej p. starosta informoval občanov o doručenej cenovej ponuke na odvodnenie 

miestnej komunikácie (dažďová kanalizácia) v časti obce Lomnica (Latinovce), náklady na 

projekty 2.218,50 € a predbežné náklady na realizáciu kanalizácie sú 74.000,00 €.   

P. Kotulová predložila finančných prostriedkov, ktoré boli k dnešnému dňu poukázané ZŠ 

s MŠ v Liešťanoch. Uvedená čiastka predstavuje 50,84 % podielových daní, ktoré obec 

dostala. P. Kotulová apeluje na potrebu hľadať finančné prostriedky na chod školy. 

Upozornila na nízky počet žiakov v škole, z čoho vyplýva aj zníženie dotácií do školy. 

P. Rypáková požiadala o zvolanie verejného zhromaždenia, na ktorom by sa prebrala hlavne 

problematika školy, upozornila na potrebu informovať nielen rodičov prvákov, ale všetkých 

rodičov, ktorí majú deti v našej škole. 

p. Hanáková požiadal o vybudovanie prístrešku na cintorín v dol. Liešťanoch. 

 

 

 



 

K bodu 14 - Uznesenia 

 

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

prehľad o priebehu hlasovania tvorí prílohu tejto Zápisnice. 

 

K bodu 15 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:05 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce  

 

 

Overovatelia: 

 

 

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

      

                                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 46/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

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

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 47/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 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 30. júna 2014 

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



 

Uznesenie č. 48/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

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

p. Jozefína Mazániková a p. Ján Mišovic. 

                                 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 49/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 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 30. júna 2014 

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



Uznesenie č. 50/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   n e s c h v a ľ u j e   žiadosť o sponzorský príspevok 

neformálnemu spoločenstvu Dobrí susedia pôsobiacemu v obciach Banky a Ješková Ves.

                      

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 51/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   plán činnosti hlavného kontrolóra na 

druhý polrok roku 2014 s výhradami, a to doplniť o bod „ ukončiť kontrolu v ZŠ s MŠ            

v Liešťanoch do 15.9.2014. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                           starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

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



Uznesenie č. 52/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Liešťany č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 53/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Liešťany č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp 

podľa miestnych podmienok. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

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



Uznesenie č. 54/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie: 

Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013 

Správu nezávislého audítora o vykonaní účtovnej závierky za rok 2013. 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 55/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch s c h v a ľ u j e  celoročné hospodárenie obce Liešťany 

za rok 2013 bez výhrad. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

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



Uznesenie č. 56/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  prevod finančných prostriedkov           

vo výške 11.093,32 € na účet rezervného fondu.    

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 57/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  p r i j í m a  rozpočtové opatrenie  a schvaľuje 4. zmenu 

rozpočtu obce Liešťany. 

 

 

 

 

  

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

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



Uznesenie č. 58/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ 

v Liešťanoch Mgr. Janu Javorčekovú a Bc. Martu Minikovú, ako zástupcov Obce Liešťany. 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

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

 

 

Uznesenie č. 59/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e  odmeny pre poslancov OZ a členov 

komisií pri OZ v Liešťanoch podľa predložených podkladov spracovaných Finančnou 

komisiou pri OZ v Liešťanoch vo výške 2.003,86 €.  

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

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



Uznesenie č. 60/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  r u š í   uznesenie č. 45/2014 zo dňa 15.5.2014. 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 

 

 

 

Uznesenie č. 61/2014 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2014 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  s c h v a ľ u j e   p.  Ľudovíta Hlinku, bytom Liešťany    

č. 452 za nového  člena komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia.  

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                          starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 30. júna 2014 


