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

v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo 10. marca 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:    
                      2 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 pre OZ z ukončenej následnej finančnej kontroly 
                      1 x  Správa pre OZ o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti postupu obce ohľadom    
                             financovania prenesených kompetencií n školstvo v rokoch 2010,2011,2012 a 2013 
                      1 x  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2015 
                      1 x  Odborné stanovisko k 1. úprave rozpočtu obce Liešťany v roku 2016 
                      1 x Návrh na schválenie a spolufinancovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
                      4 x Plány činností komisií pri OZ v Liešťanoch 



Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 10. marca 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: PhDr. Monika Sýkorová, Mgr. Jana Javorčeková - ospravedlnené 
                   
Začiatok o 17:35 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, Ing. Jozefa Kretta hlavného kontrolóra obce a prítomných  občanov. Konštatoval, 
že zasadnutie OZ je uznášania schopné.  Starosta obce  predniesol  návrh  programu rokovania 
a požiadal o doplnenie dvoch nových bodov a to: 

a) Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liešťany na obdobie 
rokov 2016-2020 

b) Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu obce na rok 2016  

Tieto body boli vložené ako bod 7 a 8 tým sa ostatné body programu posúvajú. Uvedený 
program bol schválený  jednohlasne. 
 
SCHVÁLENÝ  PROGRAM   ZASADNUTIA: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách 
6. Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2015 
7. Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liešťany na obdobie 

rokov 2016-2020 
8. Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu obce na rok 2016  
9. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zvýšenie energetickej 

účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch“ a jeho spolufinancovanie obcou 
Liešťany vo výške 5%. 

10. Schválenie plánu prác komisií pre rok 2016 
11. Rôzne a diskusia 
12. Uznesenia 
13. Ukončenie zasadnutia. 



K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
      
Za overovateľov Zápisnice určil  p. Jozefínu Mazánikovú a p. Štefana Cvíčelu. 
Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
 
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie  p. Otíliu Lukáčovú  a p. Branislava Krpelana. 
Za prijatie uznesenia hlasovali nasledovní poslanci: Rudolf Vojtko, Štefan Cvíčela, Jozefína 
Mazániková 
Proti prijatiu uznesenia hlasoval p. Branislav Krpelan 
Hlasovania sa zdržala p. Otília Lukáčová 
 
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 boku 5 – Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách 
 
Hlavný kontrolór obce informoval prítomných, že ukončil dve kontroly.  
      Prvá kontrola bola zameraná na dodržiavanie správnosti a úplnosti vykonania 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Liešťany k 31.12.2014 
v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Hlavný kontrolór obce konštatoval, že na základe výsledkov následnej finančnej kontroly, 
nenašiel žiadne nezrovnalosti vo vykonanej inventarizácii k 31.12.2014, následná finančná 
kontrola bola ukončená vypracovaním záznamu, s ktorým bol kontrolovaný subjekt 
oboznámený.  
       Druhá kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý 
polrok 2015, hlavný kontrolór obce vykonal následnú finančnú kontrolu zákonnosti postupov 
obce ohľadom financovania prenesených kompetencií na školstvo v rokoch 2010,2011,2012 
a 2013. Prvotným impulzom na začatie tejto kontroly boli prijaté uznesenia OZ v Liešťanoch, 
kde sa OZ rozhodlo zadržať v rozpore so zákonom časť finančných prostriedkov, ktoré boli ZŠ 
poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie a použiť ich podľa svojho 
rozhodnutia. O týchto finančných prostriedkoch nemalo čo rozhodovať OZ, nakoľko mu to zo 
zákona neprináleží, ale mali byť použité na účel na ktoré boli tieto poskytnuté, a to na bežné 
výdavky, čo je finančné zabezpečenie miezd a platov vrátane poistného a príspevku 
zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov a na výchovno-vzdelávací proces a na prevádzku 
školy v rozpočtovom roku v ktorom boli poskytnuté (s výnimkou uvedenou v § 16, ods.6 a 7 
zákona č. 583/2004 Z. z.). Celá „Správa hlavného kontrolóra" tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
K bodu 6 - Správa hlavného kontrolóra obce Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2015 
 
Správu predložil hlavný kontrolór obce, v zmysle § 18f, ods. 1 písm. e) zákona SNR                           
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Hlavný kontrolór 
obce má povinnosť najmenej raz ročne, a to do 60 dní od skončenia kalendárneho roka, 
predložiť OZ správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. Konštatoval, že v roku 2015 
sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí OZ, ktoré boli zvolávané podľa  potreby. Konštatoval, že 
pri zvolávaní nebol ani raz porušený § 12 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 



n. z. d. Upozornil  na fakt, že OZ nemôže starostovi ukladať úlohy, nakoľko sú obaja volení 
priamo obyvateľmi obce a teda sú na rovnakej úrovni. OZ nemôže ukladať úlohy ani 
pracovníkom obecných úradov, nakoľko títo priamo podliehajú riadiacej právomoci starostu. Z 
toho vyplýva, že OZ môže ukladať úlohy len sebe, alebo svojim voleným orgánom (komisiám, 
HK). Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Hlavný kontrolór sa poďakoval všetkým prítomným za pozornosť.  
 
 
K bodu 7 - Schválenie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liešťany na 
obdobie rokov 2016-2020 
 
Starosta obce informoval prítomných, že Komunitný plán obce vypracovala Sociálna komisia 
pri OZ v Liešťanoch, bol zverejnený na pripomienkovanie, zo strany občanov neboli doručené 
žiadne pripomienky. Schválené jednohlasne. 
 
 
K bodu 8 - Návrh na schválenie I. zmeny rozpočtu obce na rok 2016  
 
Starosta obce požiadal predsedu finančnej komisie p. Cvíčelu o predloženie správy zo 
zasadnutia FK. P. Cvíčela informoval prítomných, že finančná komisia zasadala 9.3.2016, kde 
prerokovala návrh prvej zmeny rozpočtu a odporúča ju schváliť. 
Hlavný kontrolór obce predložil svoje odborné stanovisko k prvej zmene rozpočtu obce 
Liešťany, navrhol prijať uznesenie o zapojení mimorozpočtových finančných prostriedkov  vo 
výške 13.507,00 € z rezervného fondu do rozpočtu obce. Za prijatie týchto prostriedkov 
hlasovali za 4 poslanci p. Mazániková sa zdržala hlasovania.  Hlavný kontrolór odporučil prijať 
prvú zmenu rozpočtu. Odborné stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice. Za prijatie prvej zmeny 
rozpočtu  hlasovali 4 poslanci p. Mazániková sa zdržala hlasovania. 
 
 
K bodu 9 - Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zvýšenie 
energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch“ a jeho spolufinancovanie 
obcou Liešťany vo výške 5%. 
 
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 
"Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch." Výška maximálneho 
celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov predstavuje sumu 
19.654,54 €. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu na neoprávnené 
výdavky predstavuje sumu 11.967,32 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť a 
zároveň schvaľuje predloženie žiadosti. Za prijatie uznesenia hlasovali štyria poslanci,                  
p. Mazániková sa zdržala hlasovania. 
 
 
K bodu 10 - Schválenie plánu prác komisií pre rok 2016 
 
Starosta obce požiadal predsedov komisií o predloženie plánu prác pre rok 2016. Za finančnú 
komisiu predložil p. Cvíčela, za komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
p. Mazániková, za komisiu kultúry, športu a mládeže p. Lukáčová, nakoľko predsedkyňa 
sociálnej komisie nebola prítomná, plán činnosti tejto komisie predložila členka p. Holenková. 
Plány prác uvedených komisií boli prijaté jednohlasne. 
 



K bodu 11 - Rôzne a diskusia 
 
Starosta obce informoval prítomných, že p. Radovan Sedláček sa vzdal členstva v komisii 
kultúry, športu a mládeže a v komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 
Obecné zastupiteľstvo túto informáciu berie na vedomie. Za nového člena do komisie kultúry, 
športu a mládeže bol navrhnutý p. Peter Mišovic - tento návrh bol prijatý jednohlasne. 
Ďalej p. starosta predložil návrh na schválenie finančného príspevku vo výške 35,00 € na žiaka, 
ktorý nastúpi do prvého ročníka ZŠ s MŠ v Liešťanoch v školskom roku 2016/2017, alebo sa 
poskytne 20,00 € na žiaka celoplošne (pre všetky deti navštevujúce ZŠ s MŠ v Liešťanoch).  
Obecné zastupiteľstvo prijalo jednohlasne návrh, na poskytnutie finančného príspevku vo výške 
35,00 € na žiaka, ktorý nastúpi do prvého ročníka ZŠ s MŠ v Liešťanoch v školskom roku 
2016/2017. 
Do diskusie sa zapojili nasledovní poslanci: 
p. Mazániková sa obrátila so svojou požiadavkou na predsedu finančnej komisie p. Cvíčelu, 
aby táto komisia v predstihu informovala poslancov OZ o navrhovaných zmenách, ako bola aj 
prvá zmena rozpočtu. P. Cvíčela upozornil na fakt, že prvú zmenu rozpočtu bolo potrebné prijať 
v časovej tiesni, ďalej upozornil na to, že pravidelne pred zasadnutím OZ sa konajú pracovné 
porady kde sú poslanci vždy informovaní o všetkých pripravovaných zmenách.  
Do diskusie sa zapojili aj viacerí občania, ktorí sa zaujímali napr., kedy prebehne oprava 
prechodovej lávky cez vodný tok pri ZŠ s MŠ v Liešťanoch. Starosta obce informoval 
prítomných, že začal prípravy s vysporiadaním pozemku pod touto lávkou a následne začne 
príprava všetkých potrebných úkonov k jej oprave.  
 
K bodu 12 - Uznesenia 
 
P. starosta požiadal p. Krpelana, aby prečítal prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj prehľad 
o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 13 – Ukončenie zasadnutia 
 
P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť a rokovanie ukončil.  
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 hod. 
Zapísala: Beáta Holenková      
 
 

 
Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce  
 
 
Overovatelia: 
 
 
Jozefína Mazániková   .................................   
   
                                   
Štefan Cvíčela    ................................. 



Uznesenie č. 10/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 
   
     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

 
 

 
Uznesenie č. 11/2016  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 10. marca 2016 

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

určení: p. Štefan Cvíčela a p. Jozefína Mazániková, 

za zapisovateľku: p. Beáta Holenková. 

 
 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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

 



Uznesenie č. 12/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 
   
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  
p. Otília Lukáčová a p. Branislav Krpelan. 
 
                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

 
 

 
Uznesenie č. 13/2016 

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 10. marca 2016 

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

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



Uznesenie č. 14/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 
   
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce 
Liešťany o ukončených kontrolách. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

 
 

 
Uznesenie č. 15/2016  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 10. marca 2016 

 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  obce 
Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2015. 
 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



Uznesenie č. 16/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 
   
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 
LIEŠŤANY na obdobie rokov 2016 – 2020. 
                    
 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

 
 

 
Uznesenie č. 17/2016  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 10. marca 2016 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k prvej 
zmene rozpočtu. 
 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



 
Uznesenie č. 18/2016  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 10. marca 2016 

 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Liešťany k prvej  zmene rozpočtu. 
 
 
 
 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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

Uznesenie č. 19/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so zapojením mimorozpočtových fondových 
prostriedkov vo výške 13.507,00 € z rezervného fondu do rozpočtu obce. 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



Uznesenie č. 20/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje 1. zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 
2016 v členení: 

- Bežné príjmy     466 813 Eur                                            

- Kapitálové príjmy    555 630 Eur                                    

- Príjmové finančné operácie  112 172 Eur                  

- Príjmy celkom           1 134 615 Eur                                       

- Bežné výdavky       445 557 Eur                                     

- Kapitálové výdavky     689 058 Eur 

- Výdavky celkom.                            1 134 615 Eur. 

 
Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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

Uznesenie č. 21/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie 
predloženú ŽoNFP s nasledovnými údajmi: 
a) názov projektu: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch“  
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov, ktorá predstavuje sumu 19 654,54 €  
c) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6   
d) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa na 
neoprávnené výdavky, ktorá predstavuje sumu 11 967,32 €  
  
 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



 
 

Uznesenie č. 22/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  
predloženie ŽoNFP s nasledovnými údajmi:  
a) názov projektu: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch“  
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov, ktorá predstavuje sumu 19 654,54 €  
c) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6   
d) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa na 
neoprávnené výdavky, ktorá predstavuje sumu 11 967,32 €  
 
 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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

Uznesenie č. 23/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Plány činnosti komisií na rok 2016 
zriadených pri OZ v Liešťanoch. 
 
 
 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



 
Uznesenie č. 24/2016  

 
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 10. marca 2016 

 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii 
ochrany verejného poriadku a životného prostredia a v komisii kultúry, športu a mládeže 
pánom Radovanom Sedláčkom. 

 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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

Uznesenie č. 25/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje nového člena komisie kultúry, športu 
a mládeže a to p. Petra Mišovica. 

 

 

Ľubomír Noska 
                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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



Uznesenie č. 26/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 10. marca 2016 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje finančný príspevok vo výške 35,00 € na 
každé dieťa, ktoré nastúpi do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ 
v Liešťanoch.  
 

 
 
 
Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  10. marca 2016 

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


