
 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 18. novembra 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  Návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl   
                             a školských zariadení na rok 2016 
                      1 x  Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl   
                             a školských zariadení na rok 2016 
                      1 x  Podklady na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ 



Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 18. novembra 2016 
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny, 

                   

Začiatok o 15:30 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 (opraviť prepisovú chybu v bode 6).  Zmena programu bola schválená  jednohlasne. 
 
Pôvodný program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo 

vlastníctve Obce Liešťany 
6. Schválenie 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 
7. Rôzne a diskusia 
8. Uznesenia 
9. Ukončenie zasadnutia. 

Opravený program rokovania:  
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo 

vlastníctve Obce Liešťany 
6. Schválenie Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 
7. Rôzne a diskusia 



8. Uznesenia 
9. Ukončenie zasadnutia. 

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 
      

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 

Za overovateľov Zápisnice navrhol p. Rudolfa Vojtku a  p. Štefana Cvíčelu. 

 
K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 
 
     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie   p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Branislava 
Krpelana. 
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. – Schválenie prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa vo vlastníctve Obce Liešťany 
 
     Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer previesť vlastnícke práva k pozemkom formou 
zámennej zmluvy 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. 
Zámenou pozemkov medzi obcou a záujemcom o zámenu pre obec vznikne možnosť 
vysporiadania vlastníckych vzťahov pod časťou miestnej komunikácie – chodník pre chodcov 
k futbalovému ihrisku a pod prechodovou lávkou nad riekou Nitrica. Jednohlasne prijaté. 
 
K bodu 6 - Schválenie Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 
 
       P. starosta informoval prítomných, že návrh Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 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. 6/2015 a schvaľuje Dodatok č. 
1/2016 k Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016. Jednohlasne prijaté.       
 
K bodu 7 – Rôzne a diskusia 
 
     P. Cvíčela informoval prítomných, že na zasadnutí Finančnej komisie pri OZ v Liešťanoch, 
ktoré sa konalo 14.11.2016 boli vypracované podklady na vyplatenie odmien poslancom, 
zástupcovi starostu a  členom komisií OZ. Výška finančných prostriedkov použitých na 
vyplatenie odmien činí 1.336,93 €. Jednohlasne prijaté.  
 
K bodu 8 - Uznesenia 
 
P. starosta požiadal p. Krpelana, aby prečítala prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj 
prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice. 



K bodu 9 - Ukončenie zasadnutia 
 
P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť a rokovanie ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16:00 hod. 

 
Zapísala: Beáta Holenková      

 
 
 
Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce  

 
 
 
Overovatelia: 
  

                                

Štefan Cvíčela    ................................. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 61/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 18. novembra 2016 
 

 
     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia s opravou prepisovej 
chyby v bode 6 a to: „Schválenie Dodatku č. 1/2016 k VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016“. 
 

 
                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 

 
 

Uznesenie č. 62/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 18. novembra 2016 
 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie  na  vedomie,  že za overovateľov zápisnice boli 
určení: p. Štefan Cvíčela a p. Rudolf Vojtko, 
za zapisovateľku: p. Beáta Holenková 
 
 
 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 



Uznesenie č. 63/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 18. novembra 2016 
 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  
p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Branislava Krpelana. 
                              

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 

 
Uznesenie č. 64/2016 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 
zo dňa 18. novembra 2016 

 
       
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje prevod                                                                               
nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
je vo vlastníctve Obce Liešťany, a to nasledovné novovytvorené pozemky: 
pozemok registra „C“ s par. č. 198/1 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha  vo výmere 18 m²,                          
pozemok registra „C“ s par. č. 198/6 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha  vo výmere 43 m² a časť 
pozemku registra „C“ s par. č. 200/8, diel č. 6 v k.ú. Dobročná, zastavaná  plocha vo výmere 
3m², ktoré vznikli z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 198 na  základe geometrického 
plánu č. 241-b/2016 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 
Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 19.9.2016, úradné overeným  katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Prievidzi dňa 28.9.2016 č. 1065/2016,                                                                               
pozemok registra „C“ s par. č. 703/2 v k.ú. Liešťany, trvale trávnaté porasty vo výmere 30 m², 
ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 703/2 ostatné plochy,                  pozemok 
registra „C“ s par. č. 703/3 v k.ú. Liešťany, zastavané plochy vo výmere 18 m²,   ktorý vznikol 
z časti pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 703/1 ostatné plochy,                 pozemok registra 
„C“ s par. č. 703/4 v k.ú. Liešťany, zastavané plochy vo výmere 17 m²  , ktorý vznikol 
z časti pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 703/1 ostatné plochy, vzniknuté na základe 
geometrického plánu č. 241-a/2016 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 
19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 19.9.2016, úradné overeným  katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 28.9.2016 č. 1069/2016  
        záujemcovi o prevod Ivanovi Janejemu, bydliskom časť Lomnica č.315, obec Liešťany, 
zámenou za časti pozemkov:   



parcela registra „C“ s parc. č. 200/1 v k.ú. Dobročná, trvale trávnaté porasty, zapísanom na LV 
č. 1372 s výmerou 1101  m² ktorá je v spoločnom vlastníctve p. Ivana Janejeho v podiele 15/16 
vo výmere 1032  m² a Obce Liešťany v podiele 1/16 vo výmere 69  m²  
a  časť pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 210/1 v k.ú. Dobročná, orná pôda, zapísanom 
na LV č. 1373 s výmerou 284  m², ktorá je v spoločnom vlastníctve p. Ivana Janejeho v podiele 
14/16  vo výmere 248,5  m² a Obce Liešťany v podiele 2/16 vo výmere 35,5  m². 
 
Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva časť pôvodných pozemkov parcely 
registra  „C“ s parcelným číslom 200/1, trvale trávnaté porasty s výmerou  1101 m² a to 
konkrétne: 

- novovytvorený pozemok parcely registra „C“ s parc. číslom 200/6, trvale trávnaté 
porasty s výmerou 327  m² v podiele 1/1. Na novovytvorenom pozemku registra „C“ 
s par. číslom 200/1 trvalé trávnaté porasty vo výmere 774m² bude vlastníkom p. Ivan 
Janeje v podiele 1/1 

a s parcelným číslom 210/1, orná pôda s výmerou  284 m² a to konkrétne: 
- novovytvorený pozemok parcely registra „C“ s parc. číslom 210/4, orná pôda 

s výmerou     86 m² v podiele 1/1. Na novovytvorenom pozemku registra „C“ s par. 
číslom 210/1, orná pôda vo výmere 198 m² bude vlastníkom p. Ivan Janeje v podiele 
1/1. 

Novovytvorené pozemky vznikli odčlenením od pôvodných pozemkov podľa geometrického 
plánu č. 31/2016 vyhotoveným spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 
Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 11.2.2016 úradné overeným  katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Prievidzi dňa 12.3.2016 pod č. 214/2016. 
 
      Obecný majetok - obecné pozemky obec nevyužíva.  Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch 
schválilo zámer previesť vlastnícke práva k pozemkom formou zámennej zmluvy 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 pozemky 
susedia s pozemkom žiadateľa a zároveň svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný 
celok so stavbou a priľahlým pozemkom. Zámenou pozemkov medzi obcou a záujemcom 
o zámenu pre obec vznikne možnosť vysporiadania vlastníckych vzťahov pod časťou miestnej 
komunikácie – chodník pre chodcov k futbalovému ihrisku a pod prechodovou lávkou nad 
riekou Nitrica. 
  
         Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú 
pozemky za pozemky s rozdielnou výmerou, Obec Liešťany rozdiel vo výmere zamieňaných 
nehnuteľností, ktorý je v prospech obce vo výmere 179,5 m² doplatí p. Ivanovi Janejemu sumou 
vo výške 4,00 €/m². 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 



Uznesenie č. 65/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 18. novembra 2016 
 

 
   
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie   návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 

6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016. 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 

 

 
 

Uznesenie č. 66/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 18. novembra 2016 
 
 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje   Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2015 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016. 
 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 

 



Uznesenie č. 67/2016 
  

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 
 

zo dňa 18. novembra 2016 
 
 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje vyplatenie odmien poslancom, zástupcovi 
starostu a členom komisií OZ v Liešťanoch vo výške  1.336,93 €. 
 
 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. novembra 2016 

 


