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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 19. júna 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  Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2017 

                      1 x  Pripomienky k záverečnému účtu 

                      1 x Návrh Záverečného účtu Obce Liešťany za rok 2017 

                      1 x  Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2017 

                      1 x  Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 

                      1 x  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013 

                      1 x Návrh plánu kontrolnej činnosti HK 

                      1 x Návrh opravy rozpočtu obce Liešťany na rok 2018 

                      1 x Oprava rozpočtu obce Liešťany na rok 2018 

                      1 x návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 19. júna 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Bc. Štefan Cvíčela - ospravedlnený, Ing. Jozef 

Krett – hlavný kontrolór obce – ospravedlnený PN. 

                   

Začiatok o 18,10 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. Skonštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6 poslanci, čím je OZ 

uznášania schopné.  

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. Prerokovanie dokumentu „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2017“ 

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok 

pohrebiska v obci Liešťany 

7. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok roku 2018 

8. Oprava rozpočtu obce Liešťany na rok 2018 

9. Komunálne voľby 2018 

10. Žiadosti 

11. Rôzne a diskusia 

12. Uznesenia 

13. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  overovateľov a zapisovateľa  Zápisnice 

      

Za overovateľov zápisnice navrhol p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Rudolfa Vojtka. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 



 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Jozefínu Mazánikovú  a Branislav 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. – Prerokovanie dokumentu „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2017“ 

 

     Z dôvodu neúčasti hlavného kontrolóra obce na zasadnutí OZ predložil starosta obce 

„Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2017.“  

Záverečný účet bol zverejnený 15 dní pred rokovaním OZ spôsobom obci obvyklým. 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Liešťany bol rozpočet obce. Rozpočet na 

rok 2017 bol schválený OZ dňa 12.12.2016 uznesením č. 81/2016. V priebehu roku 2017 bol 

pôvodný rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami celkom jedenásťkrát a to či už 

rozhodnutím OZ, alebo starostu obce v rámci kompetencií, ktoré mu vymedzilo OZ, alebo na 

základe zmeny výšky transferov zo štátneho rozpočtu poukazovaných obci cez rôzne 

ministerstvá SR.  

Skutočné plnenie rozpočtu v porovnaní na poslednú  schválenú úpravu rozpočtu obce Liešťany 

bolo nasledovné: 

Celkové príjmy sa naplnili len na 76,05 %, čo predstavuje finančnú čiastku 1 127 935,50 € 

Celkové výdavky sa naplnili len na 72,89 %, čo predstavuje finančnú čiastku 1 081 091,38 €. 

Skutočné plnenie rozpočtu spolu so ZŠ bolo v roku 2017 nasledovné: 

Bežné príjmy boli vo výške 561 597,47 € čo je plnenie rozpočtu na 102,29 %. Bežné výdavky 

boli vo výške 503 774,41 €, čo je plnenie na 95,98 %. 

Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky 

ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahujú výsledky rozpočtového 

hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Celé stanovisko tvorí 

prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu.  

K záverečnému účtu sa vyjadril aj p. Krpelan člen finančnej komisie. Dňa 18.6.2018 zasadala 

finančná komisia pri OZ v Liešťanoch, na zasadnutí boli prijaté nasledovné uznesenia, FK 

odporúča poslancom OZ schváliť hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad a FK odporúča 

poslancom  OZ schváliť uhradenie  schodku  hospodárenia za rok 2017 v celkovej    výške        

79 916,00 € z rezervného fondu. 

Ďalej p. Krpelan, predložil svoje námietky k záverečnému účtu, uviedol že záverečný účet je 

oproti minulosti veľmi strohý, chýbajú mu stavy na finančných účtoch a v pokladni 

k 31.12.2017 a iné údaje na ktoré bol v minulosti zvyknutý. Uviedol, že z tohto dôvodu 

nepodporí schválenie Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2017. Pripomienky  tvoria prílohu 

tejto zápisnice. 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce Liešťany za rok 2017 – za hlasovali 4 poslanci, proti p. 

Krpelan a zdržala sa hlasovania p. Mazániková. 

OZ schvaľuje vyrovnanie schodku hospodárenia obce vo výške 79 916,00 € - jednohlasne 

prijaté. 



K bodu 6 - Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany 

    

     Starosta informoval prítomných, že Dodatok č. 1 VZN č. 3/2013 bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Neboli podané 

žiadne pripomienky. 

OZ berie na vedomie návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2013 a OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 

č. 3/2013 – jednohlasne prijaté. 

  

K bodu 7 - Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 

roku 2018 

     Z dôvodu PN p. Ing Jozefa Kretta hlavného kontrolóra obce Liešťany starosta obce v jeho 

mene predložil „Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018.“ Tvorí prílohu tejto 

zápisnice – jednohlasne prijaté. 

 

K bodu 8 -  Oprava rozpočtu obce Liešťany na rok 2018 

 

     Starosta obce informoval prítomných, nakoľko účtovníctvo obce robí externá firma je 

potrebné urobiť opravy v rozpočte. Jedná sa o opravy kódov zdroja. P. Mazániková chcela 

počuť názor hlavného kontrolóra. 

Za prijatie hlasovalo 5 poslancom p. Mazániková sa zdržala hlasovania. 

 

K bodu 9 - Komunálne voľby 2018 

 

   P. starosta informoval prítomných, že v priebehu mesiaca november 2018 sa budú konať 

voľby do orgánov samosprávy obcí. V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov je potrebné schváliť počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie. 

OZ schvaľuje počet – sedem poslancov pre volebné obdobie 2018-2022 – jednohlasne prijaté.  

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. OZ určí najneskôr 90 dní pred voľbami 

na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. OZ určuje rozsah výkonu funkcie 

starostu obce Liešťany  v rozsahu 100 % - prijaté jednohlasne. 

V zmysle § 166 zákona č. 180/2014  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov OZ schvaľuje jeden volebný obvod 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných v roku 2018 – prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 10 - Žiadosti 

 

P. starosta predložil nasledovné žiadosti: 

1. Žiadosť spoločnosti LUKROMTEL, s.r.o, Kremnica, ktorá na základe schváleného 

investičného zámeru výstavby nového telekomunikačného vysielača spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s., požiadala o stanovisko k trase nízkonapäťovej  prípojky na pozemkoch vo 

vlastníctve obce. Jedná sa o umiestnenie zemnej nízkonapäťovej prípojky, ktorá by mala viesť 

hranicou parcely KN-E 69 k. ú. Lomnica a parcely KN-C 65/1, k. ú. Lomnica. V prípade 

súhlasného stanoviska, ponúkajú   finančnú   odplatu vo výške 3,00 € za bežný meter,  t .j. 

300,00 € za celú prípojku ďalej pripravia dohodu o zriadení vecného bremena, ktorú bude môcť 



obec pripomienkovať.  Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj zástupca uvedenej spoločnosti, ktorý 

prítomným odpovedal na ich otázky. P: Mazániková nesúhlasila so zriadením vecného bremena 

na celé uvedené parcely. Navrhla, aby uvedená spoločnosť dala geometricky prerozdeliť 

uvedené parcely a vecné bremeno sa uviedlo len na novovytvorených parcelách. Za 

umiestnenie uvedenej prípojky hlasovalo 5 poslancov, p. Mazániková bola proti. Za zriadenie 

vecného bremena hlasovalo 5 poslancov, p. Mazániková bola proti. 

 

2. Žiadosť p. Moniky Bahnovej, bytom Liešťany 503 o dokúpenie časti pozemku parc. č. 

350 v k. ú. Dobročná. Na základ novovytvoreného geometrického plánu č. 96/2018 boli od 

parc. č. 350 odčlenené parc. č. 350/3 vo výmere 5 m² a parc. č. 350/4 vo výmere 58 m².  

 Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva spoluvlastnícky podiel 2/16 pozemku 

KN-E par. č. 483/1, k.ú. Dobročná, ktorý predstavuje výmeru 157 m2. 

       Obec Liešťany ma zámer previesť vlastnícke právo k pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že zámenou pozemkov medzi obcou 

a záujemcom o zámenu pre obec vznikne možnosť vysporiadania vlastníckych vzťahov pod 

budovou vo vlastníctve Obce Liešťany ( Dom smútku ) postavenej na neusporiadaných 

pozemkoch.  

         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 94 m² doplatí p. Monike Bahnovej  sumou 

vo výške  2,00 €/m² -  prijaté jednohlasne. 

 

3. Žiadosť p. Mariana Sýkoru a manželky Viery Sýkorovej, bytom Liešťany 448 
o odkúpenie pozemku parcely č. 175/10.  OZ schvaľuje zámer odpredať majetok obce Liešťany  

a to p.č. 175/10 vo výmere 31 m² k. ú. Liešťany – prijaté jednohlasne 

 

4. Žiadosť p. Vladimíra Duchoňa, bytom Liešťany 430  o odkúpenie pozemku parc. č. 

1031/3 vo výmere 3 m² k. ú. Liešťany. Na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 

209/2017 bolo zistené , že  na časti uvedeného pozemku je postavený rodinný dom č. 77. OZ 

nesúhlasí s odpredajom uvedeného pozemku. Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje  obecné zastupiteľstvo  trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov, uvedený prevod nebol schválený,  nakoľko za odpredaj hlasovali 4 

poslanci proti odpredaju hlasovali p. Javorčeková a p. Mazániková – nebola splnená podmienka 

trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Uznesenie nebolo prijaté. 

 

5. Žiadosť p. Marty Kotulovej, bytom Diviaky nad Nitricou 469 o odkúpenie časti pozemku 

par.č. 175/1, k.ú. Liešťany. OZ vykonalo obhliadku uvedeného pozemku, ponúkli p. Kotulovej 

nový návrh rozdelenia uvedeného pozemku, s ktorým nesúhlasila. OZ nesúhlasí s odpredajom 

uvedenej parcely. Uznesenie nebolo prijaté. 

 

6. Žiadosť ZŠ s MŠ Liešťany o preklasifikovanie rozpočtovaných prostriedkov. Jedná sa 

o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky na realizáciu nákupu 

konvektomatu do kuchyne. OZ súhlasí s preklasifikovaním finančných prostriedkov –prijaté 

jednohlasne. 

 

7. Starosta informoval prítomných o dohode s. p. Ivanom Janeje, bytom Liešťany 315 o 

odkúpení novovytvoreného pozemku p. č. 200/9 k. ú. Dobročná vo výmere 23 m², ktorá je 

súčasťou novopostavenej  lávky smerom na ihrisko, spevnené koryto rieky – jednohlasne 

prijaté. 

 



8. Žiadosť p. Pavla Hlinku, bytom Liešťany 83 o poskytnutie jednorázovej dávky 

poskytovanej občanovi v hmotnej núdzi. Uvedená žiadosť sa prerokovala na zasadnutí 

Sociálnej komisie, ktorá zasadala 17.6.2018. SK odporúča poskytnúť žiadateľovi jednorázovú 

dávku v peňažnej forme  na určený účel a to vo výške 140,00 €. OZ schvaľuje poskytnutie 

jednorázovej dávky vo výške 140, € - prijaté jednohlasne.  

 

K bodu 11 – Rôzne a diskusia 

 

    Starosta obce informoval prítomných, že na zasadnutí FK dňa 18.6.2018 bol vypracovaný 

návrh na vyplatenie odmien poslanom OZ a členom komisií pri OZ za prvý polrok 2018 v sume 

1 485,09 €. OZ schvaľuje vyplatenie odmien – prijaté jednohlasne. 

p. Krpelan požiadal starostu o vysvetlenie určitých nejasnosti, čo starosta aj urobil. 

 

K bodu 12 - 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 19:45 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Jana Javorčeková   ................................. 

 

                             

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

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 21/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

 

Uznesenie č. 22/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

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

určení pani poslankyňa Mgr. Jana Javorčeková a pán poslanec Rudolf Vojtko 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

                                 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 23/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Jozefína Mazániková a pán poslanec Branislav Krpelan  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

Uznesenie č. 24/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

     

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

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 25/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie odborné stanovisko  hlavného 

kontrolóra obce Liešťany k Záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

 

Uznesenie č. 26/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Záverečný účet za rok 2017 s výrokom: 

Celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



 

Uznesenie č. 27/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje vyrovnanie schodku hospodárenia obce vo 

výške 79 916 EUR. 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

 

Uznesenie č. 28/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 

28 375,00 EUR ( zostatok disponibilných prostriedkov obce na účtoch a pokladni 

k 31.12.2017).                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 29/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

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

3/2013, ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany, ďalej len 

Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

Uznesenie č. 30/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013, ktorým sa 

upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany, ďalej len Prevádzkový poriadok 

pohrebiska. 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 31/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 2018.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

Uznesenie č. 32/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje opravu rozpočtu obce Liešťany na rok 2018. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 



Uznesenie č. 33/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 

- 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Liešťany: sedem. 

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

Uznesenie č. 34/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Liešťany takto : v rozsahu 100%. 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 35/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

v súlade s § 166  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre celú obec 

Liešťany. 

 

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

Uznesenie č. 36/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí s návrhom trasy  zemnej nízkonapäťovej 

prípojky pre telekomunikačný vysielač spoločnosti Slovak Telekom, ktorá bude viesť hranicou 

pozemku KN-E par. číslo 69 v k. ú. Lomnica zapísanej na LV č. 1607 a hranicou pozemku KN-

C par. číslo 65/1 v k. ú. Lomnica zapísanej  na LV č.1 obe vo vlastníctve obce Liešťany. 

 

                                                    

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



 

Uznesenie č. 37/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného 

bremena pre zemnú prípojku nízkeho napätia pre telekomunikačný vysielač Slovak Telekom 

na pozemku KN-E par. číslo 69 v k. ú. Lomnica a na pozemku KN-C par. číslo 65/1 v k. ú. 

Lomnica s cenou  jednorazovej finančnej odplaty vo výške 300,00 EUR.  

 

                                                     

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

 

Uznesenie č. 38/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zámer  previesť nehnuteľný majetok 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Liešťany, a to nasledovné 

novovytvorené pozemky:  

pozemok registra „C“  par. č. 350/3 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha  vo výmere 5 m²,                          

pozemok registra „C“  par. č. 350/4 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha  vo výmere 58 m², ktoré 

vznikli z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 350 na  základe geometrického plánu                 

č. 96/2018 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, 

IČO: 36312461  zo dňa 19.4.2018, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Prievidzi dňa 27.4.2018  č. 457/2018,  záujemcovi o prevod pani Monike Bahnovej, rodenej 

Kocúrovej, trvale bytom časť Dobročná č.503, obec Liešťany, zámenou za časť  pozemku KN-

E par. č. 483/1, k.ú. Dobročná v podiele 2/16, ktorý predstavuje výmeru 157 m2:   

 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva spoluvlastnícky podiel 2/16 pozemku 

KN-E par. č. 483/1, k.ú. Dobročná, ktorý predstavuje výmeru 157 m2. 

       Obec Liešťany ma zámer previesť vlastnícke právo k pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že zámenou pozemkov medzi obcou 



a záujemcom o zámenu pre obec vznikne možnosť vysporiadania vlastníckych vzťahov pod 

budovou vo vlastníctve Obce Liešťany ( Dom smútku ) postavenej na neusporiadaných 

pozemkoch.  

         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 94 m² doplatí p. Monike Bahnovej  sumou 

vo výške  2,00 €/m². 

                                                     

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

 

Uznesenie č. 39/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zámer odpredať majetok obce Liešťany: 

nehnuteľný majetok  - pozemok KN-C parc. číslo 175/10,  trvalý trávnatý porast vo výmere 

31 m2 v k.ú. Liešťany, pre žiadateľa o kúpu pána Mariána Sýkoru a manželku Vieru Sýkorovú  

trvale bytom Liešťany č. 448 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

pán Marián Sýkora a manželka Viera Sýkorová sa stali vlastníkmi pozemku KN-C par. č. 

175/11 v k. ú. Liešťany na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s obcou Liešťany. Nakoľko 

z dôvodu zabezpečenia voľného prechodu na pozemok KN-C par. č.  170/4 v k. ú. Liešťany, 

ktorý bol vo vlastníctve inej fyzickej osoby, obec Liešťany nesúhlasila s predajom  pozemku 

KN-C par. č. 175/10 v k. ú. Liešťany. Keďže pán Marián Sýkora s manželkou Vierou 

Sýkorovou sa neskôr stali vlastníkmi pozemku KN-C par. číslo 170/4 v k. ú. Liešťany zanikol 

dôvod voľného prechodu na hore uvedený pozemok. Tento pozemok určený na predaj obec 

nevyužíva a je pre obec prebytočným majetkom. Pozemok sa odpredá vlastníkom rodinného 

domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom v jeho vlastníctve. 

   Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, 

schváleným OZ v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,- € za 1 m2. 

                                                     

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 40/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí s preklasifikovaním rozpočtových 

prostriedkov s KZ 72f – vlastné príjmy ŠJ na čiastočnú úhradu režijných nákladov prevádzky 

vo výške 5 100,00 EUR na kapitálové výdavky z dôvodu nákupu konvektomatu do školskej 

jedálne. 

 

                                                     

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

 

 

Uznesenie č. 41/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí s kúpou novovytvoreného pozemku KN-C 

par. číslo 200/9 v k. ú. Dobročná vo výmere 23 m2,  vytvoreného na základe GP č.182/2017, 

ktorý vypracovala spoločnosť GEOMAP Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice 

v cene 4,00 €/m2 pre majiteľa pozemku pána Janeje Ivana, trvale bytom Liešťany č. 315. 

                                                     

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 



Uznesenie č. 42/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom OZ a členom 

komisií OZ za 1. polrok 2018 v celkovej výške 1485,09 EUR. 

 

 

                                                     

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 

 

Uznesenie č. 43/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 19. júna  2018 

 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje dávku sociálnej pomoci pre žiadateľa pána 

Hlinka Pavla, bytom Liešťany č. 83 vo výške 140,00 EUR na preukázanú potrebu zabezpečenia 

mimoriadnych liečebných nákladov pri liečbe nepriaznivého zdravotného stavu, závažnej 

choroby alebo závažného úrazu žiadateľa (napr. náklady na lieky, špeciálny zdravotný materiál, 

špeciálne potraviny, úhradu odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených  

s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade osobitne 

závažného ochorenia občana v sociálnej núdzi, stravné, zdravotnícke potreby, pomôcky a pod.) 

                                                     

 

 

 

                                                                                                          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  19. júna 2018 


