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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 15. marca 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  Správa HK pre OZ Liešťany z ukončených kontrol 

                      1 x Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2017 

                      1 x Plán činnosti Sociálnej komisie 

                      1 x Plán činnosti Komisie kultúry, športu a mládeže 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 15. marca 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Otília Lukáčová, Jozefína Mazániková - 

ospravedlnené 

                   

Začiatok o 18,20 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.  Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Skonštatoval, že z celkového 

počtu 7 poslancov sú prítomní 5 poslanci, čím je OZ uznášania schopné. Informoval 

prítomných, že po dohode s p. Krpelanom  sa bude priebeh zasadnutia nahrávať. 

Oboznámil prítomných s Programom rokovania. Program bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

 

Program rokovania:  

 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly vykonanej na základe plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na rok 2017 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2017 

7. Plán činností komisií na rok 2018 zriadených pri OZ v Liešťanoch 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenia 

10. Ukončenie zasadnutia 

 

 

K bodu 2. - Určenie  overovateľov a zapisovateľa  Zápisnice 

      

Za overovateľov zápisnice navrhol p. PhDr. Moniku Sýkorovú a p. Branislava Krpelana. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 



K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Janu Javorčekovú a 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. – Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly vykonanej na 

základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na rok 2017 

 

     Hlavný kontrolór obce predložil správu z ukončenej kontroly, ktorá bola zameraná na 

dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach pri vedení 

registratúry v podmienkach obecnej samosprávy. Odporučil obci Liešťany zabezpečiť správu 

registratúry prostredníctvom certifikovaného elektronického informačného systému na správu 

registratúry. Od 1.1.2018 obec Liešťany zaviedla elektronickú evidenciu registratúry. 

Informoval prítomných, že je ešte rozpracovaná kontrola tvorby a použitia účtu ŠJ označeného 

ako potravinový účet, ktorú začal 17.10.2017. O výsledkoch tejto kontroly bude informovať 

OZ po ukončení kontroly. 

Celá správa tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 6 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2017 

    

     Správu o kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Liešťany p. Ing. Jozef Krett.  

Kontrolu vykonal v súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2017, ktoré 

predložil v zmysle §18f, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom zriadení a ktoré boli schválené 

uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 72/2016 a 51/2017.  

    V roku 2017 sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že 

pri zvolávaní zasadnutí OZ nebol ani raz porušený § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že zasadnutie OZ sa zvoláva podľa potreby, najmenej však 

raz za tri mesiace. V roku 2017 bolo prijatých 106 uznesení. Z roku 2015 ostalo v platnosti ešte 

jedno uznesenie,  a to uznesenie č. 16/2015, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch 

poveruje starostu obce k vykonaniu právnych krokov k vyriešeniu vlastníctva k pozemkom kde 

sa nachádza futbalový štadión. Na realizácii tohto uznesenia starosta obce spolu s právnym 

zástupcom dodnes pracujú a uznesenie tak zostáva stále v platnosti. Informoval prítomných 

o predložených správach z finančných kontrol o vypracovaní  odborného stanoviska k návrhu 

záverečného účtu  za rok 2016, o vykonaných kontrolách, vypracovaní odborného stanoviska 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2018, ako aj viacročného rozpočtu na roky 2018-2020. 

    V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložil obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018, ktorý bol schválený 14.12.2017 

uznesením č. 79/2017. Celá správa tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie. 

  

K bodu 7 - Plán činností komisií na rok 2018 zriadených pri OZ v Liešťanoch 

  

    Pani PhDr. Monika Sýkorová predložila plán činnosti Sociálnej komisie pri OZ 

v Liešťanoch.  Plán tvorí prílohu tejto zápisnice. Jednohlasne prijaté. 



   Pán Rudolf Vojtko predložil plán činnosti Komisie kultúry, športu a mládeže pri OZ 

v Liešťanoch.  Plán tvorí prílohu tejto zápisnice  Jednohlasne prijaté.  

 

K bodu 8 – Rôzne a diskusia 

 

    Starosta obce informoval prítomných, že obec Liešťany požiadala  Riadiaci orgán 

Operačného projektu Kvalita životného prostredia o priebežnú platbu za vykonané práce 

projektu s názvom Zberný dvor v obci Liešťany. Na základe tejto žiadosti bude Riadiacim 

orgánom prevedená kontrola na mieste ešte v mesiaci marec. 

    P. Krpelan uviedol, že nahrávanie priebehu rokovania OZ ukladá samotný Rokovací 

poriadok, kde v § 5 ods. 23 je uvedené, že z  každého zasadnutia sa vyhotovuje zvukový 

záznam. Navrhol premiestnenie jedného hracieho prvku  z areálu materskej školy na detské 

ihrisko, pretože materská škola má v pláne zakúpiť nové vybavenie. 

    P. Sobota Marko, požiadal obecné zastupiteľstvo, či by nebolo možné prepojiť chodník pri 

p. Rendekovej (213), pretože je to veľmi nebezpečný úsek cesty. P. starosta odpovedal, že 

v rámci tohto zámeru  by bolo potrebné zhotoviť oporný múr k vybudovaniu chodníka so 

zábradlím, lávku a prechod pre chodcov, predpokladané náklady by činili cca 50.000,00 €. 

 

K bodu 9 - Uznesenia 

 

P. Mgr. Javorčeková predniesla prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu 

hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice. 

 

 

K bodu 10 - Ukončenie zasadnutia 

 

P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť a rokovanie ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

PhDr. Monika Sýkorová   ................................. 

 

                             

Branislav Krpelan    ................................. 

 



Uznesenie č. 13/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 

 

 

Uznesenie č. 14/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

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

určení pani poslankyňa Monika Sýkorová, PhDr. a pán poslanec Branislav Krpelan 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 
                                 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 



Uznesenie č. 15/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  

Mgr. Jana Javorčeková a p. Rudolf Vojtko  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 

 

 

Uznesenie č. 16/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

     

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

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 



Uznesenie č. 17/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  15. marca 2018 

 

 

Uznesenie č. 18/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany z ukončenej kontroly. 

 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 

 



 

Uznesenie č. 19/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

   

       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Plán činnosti Sociálnej komisie pri 

Obecnom zastupiteľstve v Liešťanoch. 

     

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 

 

 

Uznesenie č. 20/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. marca  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Plán činnosti Komisie kultúry, športu              

a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve v Liešťanoch. 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. marca 2018 

 


