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

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 
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Prílohy: 1/ Pozvánka 

               2/ Prezenčná listina 

               3/ Prehľad o priebehu hlasovania 

               4/ Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch 

               5/ Dodatok č.1 Programu rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 2020   

                   s výhľadom do roku 2022 

               6/ Prijaté uznesenia 

 

                



 

 

 

              

              

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní a ospravedlnení:  Mgr. Jana Javorčeková a Cvíčela Štefan 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:00 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. Zmena a doplnok č.1 Programu rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 2020 

s výhľadom do roku 2022 

6. Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. 

7. Rôzne a diskusia 

8. Uznesenia 

9.  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 15občanov). Oboznámil prítomných s Programom rokovania. 

Poslanec Krpelan požiadal o doplnenie Programu rokovania o bod – „Spracovanie rozpisu 

termínov rokovaní OZ v Liešťanoch“.  Starosta obce zaujal stanovisko, že k predmetnému 

návrhu sa môžu vyjadriť v rámci bodu 7 „Rôzne a diskusia“. 

Program bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice určil 

pani Otíliu Lukáčovi a pána Rudolf Vojtko.. 

 

K bodu 3)  Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Moniku Sýkorovú a p. Jozefínu 

Mazánikovú. 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)  Zmena a doplnok č.1 Programu rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 

2020 s výhľadom do roku 2022 

 

Starosta obce oznámil prítomným, že k Programu rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 

2020 s výhľadom do roku 2022 vydal Okresný úrad Prievidza odbor životného prostredia 

rozhodnutie v zisťovacom konaní, že tento strategický dokument sa nebude posudzovať podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších   predpisov. 

Pripomienky  z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne a OU v Prievidzi, pozemkový 

a lesný odbor boli zapracované do Dodatku č.1 Programu rozvoja obce Liešťany, programové 

obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2022. Do uvedeného dodatku boli zapracované  aj 

možnosti zatepľovania verejných budov – OcÚ spolu s KD, ZŠ a MŠ pod názvom Zvýšenie 

energetickej účinnosti objektov.  

Návrh bol jednohlasne schválený.  

 

K bodu 6)  Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. 

 

V súvislosti s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmien a doplnkov č.2, 

územného plánu obce Liešťany bolo  potrebné prijať uznesenia č. 6, č. 7 a č. 8, o ktorých 

poslanci OZ postupne hlasovali. 

 

K bodu 7) Rôzne a diskusia 

- Starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom Sociálnej komisie OZ v Liešťanoch 

o vydanie rozhodnutia starostu obce o poskytnutí jednorazovej sociálnej výpomoci pre 

pani Emíliu Labovú vo výške 150 EUR. 

- P. Mazániková sa spýtala, či boli poskytnuté finančné prostriedky účelovo viazané, na 

čo jej starosta obce dal kladnú odpoveď. 

- P. poslanec Krpelan opätovne predložil návrh na spracovanie rozpisu termínov 

rokovania OZ v Liešťanoch. Rovnako poukázal na potrebu prepracovať Rokovací 

poriadok OZ a p. Mazániková navrhla prepracovať Štatút obce. 

- Ing. Krett zaujal stanovisko, že rokovanie OZ zvoláva starosta obce podľa potreby 

najmenej raz za tri mesiace. Je to jeho právomoc, ktorá sa mu nesmie upierať. 

- Poslankyňa PhDr. Sýkorová navrhla, aby Rokovací poriadok OZ prerokovali a zmeny 

navrhli samotní poslanci, nakoľko sa rokovací poriadok dotýka výhradne OZ 

- P. Mazániková – navrhla poskytnutie pomoci občanovi Milanovi Matejovi, u ktorého 

došlo dňa 19.02.2016 k požiaru. 



- PhDr. Sýkorová oznámila prítomným, že k predmetnej udalosti rokovala sociálna 

komisia OZ v Liešťanoch a podľa platnej legislatívy Obce Liešťany pánu Matejovi 

nevzniká nárok na sociálnu výpomoc. Stanovisko p. poslankyne  Sýkorovej podporil aj 

hlavný kontrolór obce, ktorý podrobnejšie vysvetlil pojmy citované zákonom 

o obecnom zradení. 

- PhDr. Sýkorová Monika oboznámila prítomných s tým, že Komunitný plán obce je 

vystavený na webovej stránke obce k verejnej diskusii. 

- Starosta obce predniesol žiadosť občanov časti obce Liešťany „Sigoť“ o úpravu 

prístupového chodníka na hlavnú cestu a osadenie zábradlia popri chodníku. 

- Starosta obce poukázal na skutočnosť, že v uvedenej lokalite sú tri prístupové chodníky, 

bezpečný prechod nie je ani po jednom. Pozemok, na ktorom sa chodníky nachádzajú 

nie je majetok obce. K ich legalizácii je potrebné doriešiť s vlastníkmi pozemkov 

nájomnú zmluvu, vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné konanie 

s následným povolením. Z tohto dôvodu je potrebné  rokovať s LPS bývalých 

urbárnikov obce Liešťany a osloviť projektanta. 

- Starosta obce oboznámil prítomných so súhlasom Slovenskej pošty o presťahovaní 

prevádzky pošty do priestorov na obecnom úrade. 

- Rovnako oboznámil prítomných o žiadosti p. Nedeljaka o odkúpenie nehnuteľnosti. 

K žiadosti uviedol, že pokiaľ nebude pošta fyzicky presťahovaná do nových priestorov 

je riešenie žiadosti bezpredmetné. 

- Taktiež oboznámil prítomných s listom STVS B. Bystrica, ktorým vyzývajú obce 

Aglomerácie N. Rudno o aktívnejšiu spoluprácu. 

- P. Lukáň Vl. – opätovne žiadal o rokovanie občanov so zástupcami StVS o zriadení 

zmlúv o vecnom bremene k pozemkom, ktoré sú dotknuté výstavbou kanalizácie v obci. 

- Ďalej poukázal na vytápanie ulice do Latinov. P. starosta vysvetlil, že na akciu bol 

verejným obstarávaním zabezpečený projektant; ale na jednej parcele sú neznámi 

vlastníci a SPF nechce vydať súhlas k zriadeniu vecného bremena. Súhlas vydá iba 

v prípade, že dažďová kanalizácia v tejto časti bude v ÚPN O Liešťany definovaná ako 

verejnoprospešná stavba a aj z tohto dôvodu sa zabezpečuje zmena územného plánu 

- P. Michalová povedala, že nielen v ulici do Latinov dochádza k vytápaniu, ale aj v ich ulici tečie 

množstvo vody z okolitých polí. 

- P. Mazán sa spýtal, či aj v tomto roku budú zriadené zberné miesta na spílené konáre. Od 

starostu dostal kladnú odpoveď. 

 

K bodu 8) Uznesenia 

Z rokovania obecného zastupiteľstva boli prijaté uznesenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

tejto Zápisnice.  



K bodu 9 Ukončenie zasadnutia 
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný 

zvyšok večera. Zasadnutie bolo ukončené o 18:10  hod. 

 

 

 

Zapísala: Kotulová Janka 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ľubomír    N o s k a 

                                                                                              starosta obce                                  

  

 

 

Overovatelia:  

 

Otília Lukáčová                                               ................................... 

 

Rudolf Vojtko                                                ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 

k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch zo dňa 24.02.2016 –  

prijaté uznesenia 
 

 

 

Uznesenie č. 1/2016: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia.  

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 2/2016: 

 
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, že za  overovateľov zápisnice boli 

určení:  
- Pani Otília Lukáčová a pán Rudolf Vojtko a za zapisovateľku bola určená pani Janka Kotulová. 

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 

 
Uznesenie č. 3/2016: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  

- Pani PhDr. Sýkorová Monika a pani Mazániková Jozefína. 

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 

 
Uznesenie č. 4/2016: 

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

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 5/2016: 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  Dodatok č. 1 Programu rozvoja obce, 

programové obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2022. 

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 6/2016: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so záväzkom obce, že proces obstarávania 

a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany“, v súlade s § 22 zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov potrvá 

najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom Dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadateľom v zmysle § 4 ods (2) zákona č. 226/2012 Z.z. 

o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 

 

 
Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 7/2016: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje záväzok obce, ukončiť proces obstarávania 

a schvaľovania Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany“, v súlade s § 22 zákona 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v znení neskorších predpisov 

najneskôr do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Liešťany v zmysle § 4 ods (2) zákona č. 

226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 

 

 
Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 8/2016: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  ukladá obecnému úradu podať žiadosť na poskytnutie 

dotácie na spracovanie Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany v zmysle zákona 

č. 226/2012 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 

v čo najkratšom termíne, najneskôr do 26.02.2016. 

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 



________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie č. 9/2016: 

  
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie poskytnutie jednorazovej dávky 

občanovi v hmotnej núdzi vo výške 150,00 €, ktorú pridelil starosta obce na návrh sociálnej 

komisie pre pani Emíliu Labovú. 

 

 

Ľubomír N o s k a  

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 


