
 
 
 

PREHĽAD 
 

o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa  19. septembra  2016 
 

 
 
 
 

Uznesenia číslo: 50 51 52 53 54 55 
Meno a priezvisko:       

Štefan Cvíčela / B / / B B 

Mgr. Jana Javorčeková / B / / B B 

Branislav Krpelan / B / / B B 

Otília Lukáčová N N N N N N 

Jozefína Mazániková / B / 0 B B 

PhDr. Monika Sýkorová / B / / B B 

Rudolf Vojkto / B / / B B 

/ 
LEGENDA:   N   neprítomní 
    /     hlasoval za prijatie uznesenia 

-    bol proti prijatiu uznesenia 
0 zdržal sa hlasovania 
B  berie na vedomie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 50 Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia.  
Uznesenie č. 51 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie  na  vedomie,  že za overovateľov zápisnice boli určení: p. Štefan Cvíčela            

a p. PhDr. Monika Sýkorová, za zapisovateľku: p. Beáta Holenková 
Uznesenie č. 52 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu: p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Branislav Krpelan. 
Uznesenie č. 53 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje predaj nehnuteľného majetku –  časť pozemku KN-E par. č. 799/2 v k. ú. 

Liešťany pre žiadateľov Ivan Holenka, rod. Holenka a Beáta Holenková, r. Kupková, obaja trvale bytom Liešťany č. 454, 972 27 
Liešťany. Na základe vyhotoveného  geometrického plánu č. 49/2015, ktorý vypracovala  spoločnosť Geoslužba Prievidza, 
Mišíka 19A , 971 01 Prievidza vzniknú odčlenením od tohto pozemku dva novovytvorené pozemky KN-C s par. číslami 723/11 
– 122 m2 (trvalý trávnatý porast) a par. číslo 723/12 - 243 m2 (trvalý trávnatý porast) v k.ú. Liešťany, ktoré sú predmetom 
prevodu. Kúpna cena za predmet prevodu je stanovená podľa Zásad hospodárenia s obecným majetkom, ktoré schválilo OZ  
v Liešťanoch uznesením č. 4/2012 g) zo dňa 18.09.2012  vo výške 4,00 € / m2. Nakoľko sa jedná o zamestnankyňu obce cena 
bola stanovená aj znaleckým posudkom číslo 196/2015, ktorá je nižšia ako je kúpna cena stanovená podľa Zásad hospodárenia 
s obecným majetkom.  
Nehnuteľný majetok – obecný pozemok obec nevyužíva. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer, že obecný pozemok je možné 
predať ako prípad hodný 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, pretože pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, tvorí prístup na ich 
nehnuteľnosti a zároveň svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a priľahlým pozemkom. 

Uznesenie č. 54 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie   investičný zámer spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 
28 k výstavbe telekomunikačného vysielača v k. ú. Lomnica na pozemku KN-E par. č. 324/4. 

Uznesenie č. 55 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   berie na vedomie presun finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu na výrobu 
nábytku do miestnosti v základnej škole, ktorá bude slúžiť ako klubovňa. 

  


