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Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo dňa 22. mája 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prílohy: 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
               2/ Návrh VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci občanom obce 
               3/ Dôvodová správa k návrhu VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej    
                   výpomoci občanom obce 
               4/ VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci občanom obce 
               5/  Návrh VZN č. 3/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010 o Územnom  
                    pláne obce Liešťany 
               6/ Dôvodová správa k návrhu VZN č. 3/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  
                   10/2010 o Územnom  pláne obce Liešťany 
               7/ Stanovisko Okresného úradu v Trenčíne – odboru výstavby a bytovej politiky,  
                   oddelenie územného plánovania, č. OU-TN-OVBP1-2015/011180-008/JP zo dňa 
                   11.  5.2015 k Návrhu Zmeny a doplnku č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany 
               8/ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu  
                   Zmeny a doplnku č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany 
               9/ VZN č. 3/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010 o Územnom  



                   pláne obce Liešťany   
             10/ Smernica o verejnom obstarávaní   
             11/ Zmluva o zverení majetku Obce Liešťany rozpočtovej organizácii Základná škola 
                   s materskou školou v Liešťanoch 
             12/ Zmluva č. 9000832/2014 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení  
                   odkanalizovania „ Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany,    
                   Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie“ medzi 
                   Obcou Nevidzany, Obcou Liešťany, Obcou Rudnianska Lehota, Obcou Kostolná   
                   Ves, Obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 
                   a.s., Banská Bystrica 
             13/ Materiál k žiadosti o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie elokovaného  
                   pracoviska v ZŠ s MŠ v Liešťanoch pri Súkromnej spojenej škole,  
                   Ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza 
              14 - 16/ Žiadosti riešené obecným zastupiteľstvom 
              17/ Poslanecké obvody poslancov OZ v Liešťanoch 
              18/ Rozpočtové opatrenie č. 2  k 2. zmene rozpočtu 
              19/  Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ v Liešťanoch za rok 2014 
              20/ Prehľad o priebehu hlasovania 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomné a ospravedlnené: Mgr. Jana Javorčeková a Mazániková Jozefína 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:30 h.                 
     
       Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta obce v zmysle 
ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s nasledovným programom: 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh na schválenie VZN č. 2/2015 obce Liešťany o poskytovaní dávok sociálnej 
výpomoci 

6. Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Liešťany 

7. Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstarávaní 

8. Návrh na schválenie Zmluvy o zverení majetku Obce Liešťany do správy rozpočtovej 
organizácii Základná škola s materskou školou Liešťany 

9. Kanalizácia 

10.  Žiadosti  

11.  Návrh na schválenie poslaneckých  obvodov poslancov OZ 

12.  Rôzne a diskusia  

13.  Uznesenia 

14.  Ukončenie zasadnutia. 

 
 
K bodu 1) Otvorenie 
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce – pán Ľubomír Noska, ktorý 
privítal hlavného kontrolóra obce – Ing. Jozefa Kretta, prítomných poslancov obecného 
zastupiteľstva. Taktiež privítal prítomných občanov, ktorí sa rokovania obecného 
zastupiteľstva zúčastnili (v počte cca 18 občanov). 
 
K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice určil 
pánov Branislava Krpelana  a Rudolfa Vojtku. 
 
 
 



K bodu 3)  Voľba návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Moniku Sýkorovú a Otíliu Lukáčovú. 
Návrh bol väčšinou hlasov schválený. 
 
K bodu 4) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce. 
Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako Príloha č.1. 
Poslanci OZ v Liešťanoch vzali Správu na vedomie. 
 
K bodu 5)  Návrh VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci občanom obce 
Návrh VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci občanom obce predniesol 
starosta obce. Návrh a dôvodovú správu vypracovala Mgr. Zlatica Vrecková, členka Sociálnej 
komisie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch. 
Starosta obce skonštatoval, že návrh bol zverejnený a vystavený predpísanou formou. 
Návrh VZN  o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci  tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zápisnice ako Príloha č.2; dôvodová správa k návrhu VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zápisnice ako Príloha č. 3 a VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zápisnice ako Príloha č. 4. 
Návrh bol jednohlasne schválený.  
 
K bodu 6)  Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Liešťany 

Starosta obce predniesol návrh Zmeny a doplnku č. 1 k Územnému plánu. Návrh tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zápisnice ako Príloha č.6.  
Zároveň oboznámil prítomných s textom listu Okresného úradu v Trenčíne, odboru výstavby 
a bytovej politiky zo dňa 11.05.2015 pod č. OU-TN-OVBP1-2015/01180-008/JP. List tvorí 
neoddeliteľnú súčasť Zápisnice ako Príloha č. 7. 
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku 
č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany. Vyhodnotenie stanovísk tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zápisnice ako príloha č. 8. 
Taktiež oboznámil prítomných s návrhom VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
10/2010 o Územnom  pláne obce Liešťany. Starosta obce skonštatoval, že návrh bol 
zverejnený a vystavený predpísanou formou. Návrh VZN tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zápisnice ako Príloha č. 5. 
Návrh VZN č. 3/2015 bol jednohlasne schválený. 
VZN č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2010 o Územnom pláne obce Liešťany 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako Príloha č. 9. 
 
K bodu 7) Návrh na schválenie Smernice o verejnom obstarávaní 

Starosta obce predniesol návrh Smernice o verejnom obstarávaní, ktorý spracovala Mária 
Vrtielová. 
Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako Príloha č. 10. 
Návrh Smernice o verejnom obstarávaní bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu 8) Návrh na schválenie Zmluvy o zverení majetku Obce Liešťany do správy 
rozpočtovej organizácii Základná škola s materskou školou Liešťany 

Starosta obce oznámil občanom, že pri kontrole dokumentácie zistil, že chýba zmluvné 
odovzdanie majetku obce, ktorý spravuje Základná škola s materskou školou Liešťany. Preto 



predložil návrh na uzatvorenie Zmluvy o zverení majetku Obce Liešťany do správy ZŠ s MŠ 
Liešťany. Návrh Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako Príloha č. 11. 

 

K bodu 9) Kanalizácia 

Obec, na základe vodného zákona je povinná komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú 
v obci odvádzať a musia prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Z toho dôvodu predniesol 
starosta návrh na uznesenie OZ, ktorým sa zriadi vecné bremeno na umiestnenie zariadení 
verejnej kanalizácie na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce pre investira StVS a.s. Banská 
Bystrica..  

Zároveň predniesol návrh na uzatvorenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní 
odkanalizovania „Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, 
Kostolná Ves, Nitrianske Rudno“  medzi Obcou Liešťany a Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou Banská Bystrica. Návrh Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako 
Príloha č. 12. 

Oba návrhy boli jednohlasne schválené. 

K bodu 10) Žiadosti 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie nasledovné žiadosti: 

- Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie elokovaného pracoviska v ZŠ 
s MŠ v Liešťanoch pri Súkromnej spojenej škole, Ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza a jej 
organizačnej zložke Súkromnej základnej umeleckej škole, Ul. Ľ. Ondrejova 28 v Prievidzi .  

Žiadosť s odôvodnením tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako Príloha č.13. 

Súhlas bol jednohlasne schválený. 

- Žiadosť Petra Šedaja, Dobročná 392, Liešťany o odkúpenie novovytvoreného  pozemku 
parc.č. 35/2 – zastavané plochy vo výmere 18 m2. 

Žiadosť tvorí Prílohu č. 14 tejto Zápisnice. 

Predaj pozemku poslanci neschválili, uznesenie nebolo prijaté. 

Žiadosť Martina  Šedaja, Dobročná 391, Liešťany o odkúpenie novovytvoreného  pozemku 
parc.č. 350/2 – zastavané plochy o výmere 70 m2. 

Žiadosť, spolu s geometrickým plánom, ktorý je súčasťou i predchádzajúcej žiadosti tvorí 
Prílohu č. 15  tejto Zápisnice. 

Predaj pozemku poslanci neschválili, uznesenie nebolo prijaté. 

- Žiadosť Ivana Holenku, Liešťany 454 o odkúpenie nehnuteľnosti časti pozemku parc.č. 
799/2 z 09.01.2015 bola dňa 23.03.2015 doplnená o geometrický plán, ktorý spresnil žiadosť 
o odkúpenie na novovytvorenú parc.č. 723/11 vo výmere 122 m2 - TTP a novovytvorenú 
parc.č. 723/12 vo výmere 243 m2 - TTP. Uvedené pozemky budú slúžiť ako prístupové cesty 
k jestvujúcim pozemkom, ktorých vlastníkom je žiadateľ. 

 



Hlavný kontrolór obce poukázal na nesúlad zámeru so zákonom o majetku obcí, podľa 
ktorého nesmie byť uskutočnený predaj obecného majetku v prospech zamestnanca obce ani 
príbuzného v priamom rade. Po predložení stanoviska, ktoré zaslalo RVC Nitra  a vysvetlení 
obsahu žiadosti HK súhlasil s prijatím uznesenia v časti zámeru predaja v prospech žiadateľa. 
Nesúhlasil s navrhovanou cenou, nakoľko sa bude jednať sčasti o stavebný pozemok a žiadal 
o doplnenie uznesenia tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o zamestnankyňu obce. 

K návrhu bolo prijaté uznesenie, ktorým bol odsúhlasený zámer predaja v prospech žiadateľa, 
pričom o cene bude rozhodnuté v budúcnosti. 

Žiadosti spolu s geometrickým plánom tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako 
Príloha č. 16.  

 

K bodu 11) Návrh na schválenie poslaneckých obvodov poslancov OZ 

Návrh predložil starosta obce, ktorý oboznámil prítomných, že predmetný návrh bol 
s poslancami obecného zastupiteľstva prerokovaný na pracovnom rokovaní.  

Návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako príloha č. 17. 

 
K bodu 12) Rôzne a diskusia 
- Starosta obce spracováva žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu  
verejného osvetlenia na základe výzvy Ministerstva hospodárstva, s predpokladanými 
nákladmi v celkovej výške 200 tisíc EUR, pričom obec sa musí spolupodieľať na financovaná 
v minimálnej výške 5% nákladov. Z toho dôvodu došlo v príjmovej aj vo výdavkovej časti 
rozpočtu obce k 2.zmene rozpočtu a prijatiu Rozpočtového opatrenia č. 2 k 2. zmene 
rozpočtu. 
Opatrenie č. 2 k 2.zmene rozpočtu tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice ako Príloha č.18. 
- Predseda Finančnej komisie OZ v Liešťanoch, pán Cvíčela, upozornil predsedov 
jednotlivých komisií, aby do 30.06.2015 doručili prezenčné listiny z rokovaní komisií 
z dôvodu vypracovania návrhu na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií za obdobie 
k 30.06.2015. 
- Pán Krpelan predložil Výročnú správu o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ v Liešťanoch za 
rok 2014. Správa tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice ako príloha č.19. 
Poslanci vzali Správu na vedomie jednohlasne. 
- pán Krpelan požiadal o vytvorenie „schránok“ pre poslancov a HK na webovej stránke obce, 
ktoré by boli sprístupnené na heslo. Tu by sa ukladali materiály pre poslancov, nakoľko 
niektoré materiály cez maily prídu, niektoré nie. 
Občanov, ktorí vystúpili v diskusii, zaujímalo zriadenie vecného bremena na súkromných 
pozemkoch – zmluvy im zaslala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská 
Bystrica; 
Zaujímali sa v čom spočíva 1. Zmena Územného plánu obce. 
Starosta občanom vysvetlil, že vecné bremeno sa týka pozemkov, ktoré sú väčšinou pod 
komunikáciami, ktoré nie sú majetko-právne usporiadané. Pozval každého občana, aby prišiel 
na OcU a prezrel si dokumentáciu. Vysvetlil tiež, že 1. Zmena ÚP obce sa týka výhradne 
lokality v Dobročnej – a všetky náklady s ňou súvisiace si hradil súkromný investor. Obec 
plánuje otvoriť územný plán v budúcom roku a prijať všetky oprávnené podnety od občanov. 
 
 



K bodu 13) Uznesenia 
Z rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
tejto Zápisnice ako Príloha 20. 
 
 K bodu 14) Ukončenie zasadnutia 
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný 
večer aj víkend.  Zasadnutie bolo ukončené o 19:45  hod. 
 
 
 
Zapísala: Kotulová Janka 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ľubomír    N o s k a 
                                                                                              starosta obce                                  
  
 
 
Overovatelia:  
 
Branislav Krpelan                                          ................................... 
 
Rudolf Vojtko                                                ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 20 
k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch zo dňa 22.05.2015 –  

prijaté uznesenia 
 

Uznesenie č. 23/2015: 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  ľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.  
 
 
                      
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 24/2015: 

 
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, že za  overovateľov zápisnice boli 
určení  p. Rudolf Vojtko a  p. Branislav Krpelan a za zapisovateľku pani Kotulovú Janku. 
 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                    starosta obce 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

Uznesenie č. 25/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  
PhDr. Moniku Sýkorovú a Otíliu Lukáčovú. 
 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 26/2015: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení. 
. 
 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
 
 

Uznesenie č. 27/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo  v Liešťanoch ruší uznesenie č. 22/2015 zo dňa 5.3.2015.  
 
 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 28/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008 
o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci. 
 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                   starosta obce 
__________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 29/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 2/2015 o poskytovaní 
dávok sociálnej výpomoci občanom obce v predloženom znení. 
 
                                                                                                                           
                
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 

 
 



Uznesenie č. 30/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej 
výpomoci občanom obce v predloženom znení. 
 
 
                                                                  
                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 31/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruši uznesenie č. 15/2014 zo dňa 17. marca 2014. 
 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 32/2015: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Stanovisko Okresného úradu 
v Trenčíne – Odboru výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania,  č. OU – TN – 
OVBP1 – 2015/011180-008/JP  zo dňa 11. 5. 2015   k Návrhu Zmeny a doplnku č. 1 
k Územnému  plánu obce Liešťany  podľa § 25 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 33/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie - Dôvodovú správu k predkladanému 
Návrhu ZaD č. 1 k  ÚPN obce Liešťany. 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 



Uznesenie č. 34/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Zmenu a doplnok č. 1 k Územnému   plánu 
obce Liešťany  - Grafická a Textová časť, vrátane Záväznej časti.  
 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 

________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 35/205: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok 
uplatnených pri prerokovaní Návrhu Zmeny a doplnku č. 1 k Územnému  plánu obce 
Liešťany. 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 36/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/2015,  ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Liešťany v znení Zmeny 
a doplnku č. 1. 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 37/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 
3/2015,  ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Liešťany v znení Zmeny 
a doplnku č. 1. 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
     starosta obce 

 



Uznesenie č. 38/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ukladá  Obci Liešťany ako orgánu územného plánovania  
uloženie Zmeny a doplnku č. 1 k ÚPN obce Liešťany  v zmysle § 28 zákona č. 50/76 Zb., 
v znení neskorších predpisov. 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 39/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Smernicu o verejnom obstarávaní 
v predloženom znení. 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 40/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Zmluvu o zverení majetku Obce Liešťany 
rozpočtovej organizácii  Základná škola s materskou školou v Liešťanoch. 
. 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 41/2015: 
 

Obecné   zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  
 
Zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena ako vecného práva 
umiestnenia zariadení verejnej kanalizácie, ČS, NN prípojok k ČS a NN prípojky  k ČOV 
(ďalej spoločne aj len „verejná kanalizácia“ a „zariadenia verejnej kanalizácie“), ktoré 
budú vybudované v rámci stavby  „Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, 
Rudnianska Lehota,  Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie“ na časti pozemkov 
v kat. území Liešťany, v  kat. území Lomnica a v kat. území Dobročná  obce Liešťany  
vedených  ako vlastníctvo Obce Liešťany : 

 
• na LV číslo 1 pre kat. územie Liešťany ako KNC parc. číslo 467/1, KNC parc. číslo 

337, KNC parc. číslo 175/1, KNC parc. číslo 199/1, KNC parc. číslo 92, KNC parc. 
číslo 843/4, KNC parc. číslo 838/4, KNC parc. číslo 830/3, KNC parc. číslo 820/5, 
KNC parc. číslo 702/4, KNC parc. číslo 713/5, KNC parc. číslo 713/21,, KNC parc. 



číslo 713/10, KNC parc. číslo 702/3, KNC parc. číslo 128/1,KNE parc. číslo 273,KNE 
parc. číslo 700, KNE parc. číslo 223/1, KNE parc. číslo 36, KNE parc. číslo 821/1, 
KNE parc. číslo 799/1, všetko v 1/1-ine, 

• na LV číslo  1404  pre kat. územie  Liešťany ako KNC parc. číslo 675 v  1/3-ine,     
na LV číslo  1881  pre kat. územie  Liešťany ako KNE parc. číslo 870/1, KNE parc. 
číslo 93, KNE parc. číslo 568, KNE parc. číslo 206, všetko v  1/1-ine. 

• na LV číslo  1971  pre kat. územie  Liešťany ako KNC parc. číslo 950 v  2/5-ine,  

• na LV číslo 1 pre kat. územie Lomnica ako KNC parc. číslo 142, KNC parc. číslo 
102, KNC parc. číslo 249/12,KNC parc. číslo 233, KNC parc. číslo 1, KNC parc. číslo 
6, KNC parc. číslo 175, KNC parc. číslo 181, KNC parc. číslo 174/2, KNC parc. číslo 
107/1, KNC parc. číslo 107/2, KNC parc. číslo 33/1, KNC parc. číslo 54/1, KNC parc. 
číslo 55, KNC parc. číslo 479/1, KNE parc. číslo  270/1, všetko v 1/1-ine, 

• na LV číslo 1607 pre kat. územie Lomnica ako KNE parc. číslo 52, KNE parc. číslo 
173, všetko v 1/1 –ine, 

• na LV číslo 1576 pre kat. územie Lomnica ako KNC parc. číslo 144/2 v 2/15-ine,  

• na LV číslo 1580 pre kat. územie Lomnica ako KNC parc. číslo 144/1  v 3/4 –
inách, 

• na LV číslo 1 pre kat. územie Dobročná ako KNC parc. číslo 18/1, KNC parc. číslo 
164/3,      KNC parc. číslo 165/2, KNC parc. číslo 165/3, KNC parc. číslo 631/6, KNE 
parc. číslo 8, KNE parc. číslo 35, KNE parc. číslo 350, KNE parc. číslo 627, KNE 
parc. číslo 670  

(ďalej spoločne len „zaťažené pozemky“), v rozsahu, ktorý bude  vyznačený  v na tento 
účel vyhotovenom porealizačnom Geom. pláne na  vyznačenie vecného bremena, úradne 
overenom katastrálnym odborom Okresného úradu  Prievidza (ďalej  len „Geom. plán“) a 
právo prístupu automobilmi, mechanizmami a pešo na  zaťažené  pozemky za účelom 
zabezpečenia výstavby, prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj 
rekonštrukcií zariadení verejnej kanalizácie, ČS, NN prípojok k ČS a NN prípojky k ČOV  
na pozemkoch umiestených (ďalej len „právo vecného bremena“) v prospech  
Oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 (ďalej aj „Oprávnený 
z vecného bremena“). 
Právu vecného bremena Oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať  povinnosť 
Obce Liešťany   ako Povinného z vecného bremena: 

• strpieť na zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne umiestnenie 
zariadení verejnej kanalizácie stavby „Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, 
Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie“, 

• umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou, údržbou, 
prevádzkou, odstraňovaním porúch, vykonávaním opráv a rekonštrukcií zariadení 
verejnej kanalizácie na pozemkoch umiestnených, 

• bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa zariadení verejnej kanalizácie, nebudovať nad 
zariadeniami verejnej kanalizácie a v ich pásme ochrany (pri potrubí verejnej 
kanalizácie v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve 
strany a pri NN prípojkách v šírke 1,0 od osi vedenia na obidve strany) vyznačenom 
v Geom. pláne stavby,  konštrukcie, trvalé zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, 
neumiestňovať skládky a nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup zariadeniam 



verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, oplotenia 
a povrchové úpravy realizovať z ľahko rozoberateľných materiálov. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 42/2015: 
 

Obecné   zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  uzatvorenie Zmluvy  č.  9000832/2014 
o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácia 
Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota,  Kostolná Ves, Nitrianske 
Rudno – odkanalizovanie“ medzi Obcou Nevidzany,  Obcou Liešťany, Obcou Rudnianska 
Lehota, Obcou Kostolná Ves, Obcou Nitrianske Rudno a Stredoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica . 

 
. 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 43/2015: 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí  so zriadením  a prevádzkovaním 
elokovaného pracoviska pri Súkromnej spojenej škole, Ul. Ľ. Ondrejova 28 a jej 
organizačnej zložke Súkromnej základnej  umeleckej škole, Ul. Ľ. Ondrejova 28, 
Prievidza v ZŠ s MŠ v Liešťanoch s účinnosťou od 01.09.2015 iba za predpokladu,  že 
zriadenie a prevádzkovanie elokovaného pracoviska nezaťaží rozpočet obce a nebude 
klásť iné nároky na obec Liešťany. Nájomnú zmluvu uzavrieť v súlade s prijatými 
Zásadami hospodárenia s obecným majetkom. 

. 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 44/2015: 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje prebytočnosť majetku Obce Liešťany 
zámer prevodu prebytočného majetku Obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
na základe § 9a odst. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zásad 
hospodárenia s majetkom obce Liešťany za účelom predaja tohto majetku pre žiadateľa Ivana 
Holenku a manželku Beátu Holenkovú, trvale bytom Liešťany č. 454, ktorá je pracovníčkou 
Obce Liešťany,  



nehnuteľný majetok - časť pozemku KN E parcel. č. 799/2 trvale trávnaté porasty v k. ú. 
Liešťany. Na základe vyhotoveného geometrického plánu č. 49/2015 vyhotoveným 
Geoslužbou Prievidza vzniknú odčlenením z tohto pozemku dve novovytvorené parcely s   
parc.č.  723/11 – vo výmere 122 m2 – trvalé trávnaté porasty a parc. č.723/12 – vo výmere 
243 m2- trvale trávnaté porasty. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
_________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 45/2015: 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poslanecké obvody podľa   priloženej 
mapy a  zoznamu rodinných domov:   
1. Obvod č. 1  - Štefan Cvíčela 
2. Obvod č. 2  - Jozefína Mazániková 
3. Obvod č. 3  - Mgr. Jana Javorčeková 
4. Obvod č. 4  - Branislav krpelan 
5. Obvod č. 5  - PhDr. Monika Sýkorová 
6. Obvod č. 6  - Rudolf Vojtko 
7. Obvod č. 7  - Otília Lukáčová 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
_________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 46/2015: 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje účelové použitie finančných prostriedkov 
funkčnej klasifikácie 08.2.0 kultúrne služby ekonomickej klasifikácie položky 637 
podpoložky 002 nasledovne: 
- fašiangy                                                                                                             0 € 
- stavanie májov                                                                                               100 € 
- výstup na Suchý vrch pod záštitou starostu obce                                          220 € 
- MDD                                                                                                              500 € 
- výstup s rodičmi a deťmi na Chotú horu                                                        100 € 
- futbalový turnaj o Putovný pohár starostu obce                                             400 € 
- usporiadanie mariášového turnaja                                                                  100 €  
- usporiadanie stolnotenisového  turnaja                                                           100 € 
- koncert skupiny Kolárovci                                                                              800 €   
   s tým, že finančné prostriedky z predaja vstupeniek budú ponížením  
   nákladov uvedenej akcie                                                                                                      
    - otvorenie Vianoc                                                                                         100 €  
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 



Uznesenie č. 47/2015: 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch prijíma rozpočtové opatrenie č. 2/2015 a schvaľuje 
druhú zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2015.  
 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 

 
 Uznesenie č. 48/2015: 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Výročnú správu o činnosti Rady 
školy pri ZŠ s MŠ v Liešťanoch za rok 2014. 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
                   starosta obce 
 
 
 


