
 Obecné zastupiteľstvo v  L i e š ť a n o c h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo 22. júna 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2015 
                      1 x  Návrh záverečného účtu obce Liešťany a rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
                      1x   Záverečný účet obce Liešťany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
                      1 x  Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

1 x  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom   
1 x Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu    
      nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
1 x Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu    
      nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

                      1 x Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 



Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 22. júna 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, 
                   
Začiatok o 17:40 hod.   
  
     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  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. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice. 
                                             
K bodu 1. Otvorenie  
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal 
prítomných 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 zmenu programu a to – zmeniť bod 8 – Žiadosti a nahradiť  – 
Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý 
polrok 2016. Zmena programu bola schválená  jednohlasne. 
 
Pôvodný program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany a rok 2015 
6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

8. Žiadosti 
9. Rôzne a diskusia 
10. Uznesenia 
11. Ukončenie zasadnutia. 

 

Program s prijatou zmenou: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany a rok 2015 



6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

8. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na 
druhý polrok 2016. 

9. Rôzne a diskusia 
10. Uznesenia 
11. Ukončenie zasadnutia. 

 
Program bol schválený jednohlasne. 

 
K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
      
Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 
Za overovateľov Zápisnice navrhol   p. Štefana Cvíčelu a p. Jozefínu Mazánikovú. 
 
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie   p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Rudolfa Vojtku. 
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. – Prerokovanie dokumentu Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2015 
 
     Záverečný účet obce predkladá starosta obce, vypracovala p. Janka Kotulová – ekonómka 
obce, záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce 
a bol prerokovaný finančnou komisiou. 
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2015 predniesol aj hlavný 
kontrolór obce.     
Hlavný kontrolór obce konštatoval, že pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2015 bol 
zostavený a schválený ako mierne prebytkový. V priebehu roku 2015 bol pôvodný rozpočet 
zmenený rozpočtovými opatreniami celkom osem krát.  
Skutočné plnenie rozpočtu v porovnaní na poslednú schválenú úpravu rozpočtu obce Liešťany 
bolo nasledovné: 
Celkové príjmy sa naplnili len na 68,71 %, čo predstavuje finančnú čiastku 459.802,06 €. 
Celkové výdavky sa naplnili len na 62,69 %, čo predstavuje finančnú čiastku 420.683,70 €, 
Skutočné plnenie rozpočtu obce spolu so ZŠ v roku 2015 bolo nasledovné:  
Bežné príjmy boli vo výške 457.608,97 €, čo je plnenie rozpočtu na 96,20 %. 
Celkové príjmy sa naplnili na 94,45 %, čo predstavuje finančnú čiastku 452.731,15 €. Bežné 
výdavky boli vo výške 402.227,74 €, čo je plnenie na 93,32 %. Bežné príjmy tak boli o                    
+ 55.381,23 € vyššie ako bežné výdavky, bežný rozpočet teda bol o túto čiastku prebytkový. 



Príjmy kapitálového rozpočtu boli 0,00 €, čo je plnenie na 100 %. Kapitálové výdavky boli vo 
výške 18.455,96 €, čo je plnenie len na 7,69 %. Kapitálový rozpočet tak bol schodkový o                 
-18.455,96 €. 
Príjmové FO boli vo výške 2.193,09 €, čo je plnenie na 11,41 %. Výdavkové FO boli 0 €, čo je 
plnenie na 100,00 %. Prebytok vo FO predstavoval čiastku + 2.193,09 €. 
 
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce Liešťany za rok 2015 predstavuje čiastku                                
+ 34.636,13 €. Okrem toho ako prebytok FO vo výške 2.193,09 €, čo je zostatok nepoužitých 
peňažných prostriedkov z príjmových finančných operácií, ktorý je potrebné taktiež vrátiť do 
rezervného fondu obce. Do rezervného fondu tak pribudne čiastka 36.829,22 €. Hlavný 
kontrolór odporúča uvedenú čiastku previesť do rezervného fondu obce. 
Hlavný kontrolór obce odporúča Obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie 
obce Liešťany za rok 2015 bez výhrad. 
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice.      
Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2015 predložil aj predseda finančnej komisie           
p. Štefan Cvíčela, ktorý skonštatoval, že návrh Záverečného účtu prerokovali na zasadnutí FK 
dňa 30.5.2016. FK odporúča Obecnému zastupiteľstvu  zobrať na vedomie návrh Záverečného 
účtu obce za rok 2015 a schváliť rozpočtové hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra a schvaľuje 
Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad -  
jednohlasne prijaté. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku hospodárenia v sume 36.829,22 € na tvorbu 
rezervného fondu – jednohlasne prijaté. 
 
K bodu 6. – Návrh na schválenie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 
 
    P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 1/2016 bol zverejnený v zákonom 
stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. OZ berie na 
vedomie  návrh VZN č. 1/2016 a schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 
o nakladaní s komunálnym odpadom  -  jednohlasne prijaté.      
 
K bodu  7. – Návrh na schválenie Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zaradeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
   
    P. starosta informoval prítomných, že návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 bol 
zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke 
obce. OZ berie na vedomie  návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 a schvaľuje Dodatok č. 
1/2016 k Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2014 o o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.                
-  jednohlasne prijaté.      
   
K bodu 8. – Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Liešťany na druhý polrok 2016. 
 
    Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2016 predložil hlavný kontrolór obce a tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Návrh bol jednohlasne prijatý. 
 
 
 



K bodu 9 - Rôzne a diskusia 

    P. starosta požiadal predsedu finančnej komisie p. Cvíčelu, aby predložil návrh na vyplatenie 
odmien poslancom a členom komisií OZ za prvý polrok 2016. Návrh bol prerokovaný 
finančnou komisiou dňa 20.6.2016. Výška odmien činí sumu 1.691,21 € - za prijatie uznesenia 
hlasovali 5 poslanci, p. Mazániková sa zdržala hlasovania. Ďalej p. Cvíčela odporučil 
poslancom schváliť zvýšenie platu starostu obce od 1.7.2016 do 31.12.2016 o 15 %, nakoľko 
vykonáva stavebnú agendu ako aj agendu na úseku ochrany životného prostredia, zapája sa do 
rôznych výziev, v ktorých bola obec úspešná a získala nemalé finančné prostriedky.  Obecné 
zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm i.) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje  plat starostu nasledovne: 

Priemerná mzda pracovníka v národnom hospodárstve: 883,00€ 
Násobok podľa počtu obyvateľov: 1,98 
Základný plat: 1748,34 € 
Navýšenie platu o 15 % : 262,25 € 
Plat starostu: 2010,59 €  = 2011,00 € 
 
Za prijatie uznesenia hlasovali piati poslanci, p. Mazániková sa zdržala hlasovania. 
 
Diskusia 
 
     P. starosta otvoril diskusiu a požiadal o príspevky poslancov OZ. 

    P. Mazániková predložila požiadavku p. Krchovej o zverejnenie neplatičov daní a poplatkov, 
na to reagoval hlavný kontrolór obce. Na zverejňovanie zoznamu daňových dlžníkov sú 
ustanovené zákonom presné  podmienky za akých  sa môžu daňový dlžníci zverejniť. Upozornil 
p., Mazánikovú na povinnosť zachovania daňového tajomstva.  
    P. Krpelan sa zaujímal v akom štádiu je oprava lavičky cez potok pri škole. Pán starosta 
informoval, že oslovil p. Janeje Ivana, ktorý je vlastníkom časti pozemku, p. Janeje súhlasí so 
zámenou pozemku, alebo odpredajom  pozemku. Ďalej sa zaujímal o kroniku obce, p. starosta 
odpovedal, že momentálne kronikárku obec nemáme. Pamätnú knihu upravuje jeho manželka, 
ktorá by mala záujem viesť aj kroniku obce.  
  P. Kluvanec Jozef sa zaujímal o zmenu územného plánu. P. starosta informoval, že požiadavka 
jeho syna Petra bude zapracovaná do novej zmeny územného planú, no požiadavka syna Jozefa 
nemôže byť zapracovaná – nakoľko musí byť zachované ochranné pásmo cintorína. 
    P. Vrecko Ján (420) požiadal o opravu – výmenu smerovej tabule na futbalové ihrisko, ďalej 
požiadal, aby dokumenty, ktoré sú zverejnené na úradnej tabuli obce sa zverejňovali aj na 
informačných tabuliach obce. Na to reagoval hlavný kontrolór, obec môže mať viacero 
úradných tabúľ, ale tie musia byť označené nápisom úradná tabuľa obce a na všetkých musia 
byť zverejnené rovnaké doklady. 
    Pán starosta informoval prítomných, že Obec uzavrela Zmluvu o poskytnutí podpory 
z Environmentálnym fondom. Výška poskytnutej dotácie činí čiastku 183.054,00 €. Dotácia 
bude použitá na nákup 380 ks kompostérov (700 l), 8 ks kompostérov (5000 l), 1 ks traktor 
Kubota, 1 ks čelný nakladač Kubota, 1 ks lyžica s drapákom, 1 ks náves, 1 ks ramenový svahový 
mulčovač, 1 ks drvič, 1 ks nosič kontajnerov, 3 ks kontajnerov.  
 
 
 



K bodu 10 - Uznesenia 
 
P. starosta požiadal p. Javočekovú, aby prečítala prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj 
prehľad o priebehu hlasovania tvoria 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      
 

 
 
Ľubomír Noska 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Uznesenie č. 37/2016 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 22. júna 2016 

 
       Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. Bod č. 8. Žiadosti 
sa mení a vkladá nasledovný text:  Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 2016. 
 
 
                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 
 

Uznesenie č. 38/2016  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 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  22. júna 2016 



 
Uznesenie č. 39/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 22. júna 2016 

 
 
   
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  
p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Rudolfa Vojtku. 
 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 
 

Uznesenie č. 40/2015 
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 
 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie  na vedomie odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Liešťany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. 
  
 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 



 
Uznesenie č. 41/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 22. júna 2016 

 
 
   
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie obce Liešťany za rok 2015 bez výhrad. 
 
 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 

 
 

Uznesenie č. 42/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 
 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  použitie prebytku hospodárenia v sume 
36.829,22 € na tvorbu rezervného fondu. 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 



Uznesenie č. 43/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 
 

       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie   návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní 
s komunálnym odpadom. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 

 

Uznesenie č. 44/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 

 
       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje   VZN č. 1/2016 o nakladaní 
s komunálnym odpadom. 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 



Uznesenie č. 45/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 
 

       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie   návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN 
č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 

Uznesenie č. 46/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 

 
       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Dodatok č.1/2016 k VZN č. 7/2014 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 
 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 



Uznesenie č. 47/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 
 

       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na druhý polrok roku 2016. 
 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 

Uznesenie č. 48/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 

 
       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje vyplatenie odmien poslancom, zástupcovi 
starostu a členom komisií OZ v Liešťanoch vo výške 1 691,21 €. 
 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 



 

Uznesenie č. 49/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 22. júna 2016 
 

 
       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zvýšenie platu starostu obce o 15 % 
s účinnosťou od 1.7.2016 do 31.12.2016. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  22. júna 2016 

 

 


