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Z á p i s n i c a 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 5. decembra 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania    

                      1 x  Správa o výsledku volieb 

                      1 x  Sľub starostu obce Liešťany 

                      1 x  Sľub poslancov OZ v Liešťanoch 

                      8 x Čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcie 



Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 5. decembra 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny   

               

Začiatok o 18,05 hod.   

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  a viedol 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. Úvodné náležitosti 

 

a) Otvorenie 

      Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo hymnou Slovenskej republiky 

a celé rokovanie prebiehalo v slávnostnej atmosfére. Starosta obce p. Ľubomír Noska privítal 

všetkých prítomných, osobitne privítal p. Ing. Jozefa Kretta – hlavného kontrolóra obce          

a p. Darinu Bartovú – predsedkyňu Miestnej volebnej komisie v Liešťanoch. Oboznámil 

prítomných s programom rokovania.  

 

Program rokovania:  

 

1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej  komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Príhovor novozvoleného starostu 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7. Určenie zástupcu starostu obce 

8. Rôzne a diskusia 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

 

b)  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Rudolfa Vojtku 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 



c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     P. starosta požiadal p. Darinu Bartovú predsedkyňu Miestnej volebnej komisie 

v Liešťanoch o predloženie „Správy o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, 

konaných dňa 10.11.2018“  Pani Bartová prečítala správu, odovzdala novozvolenému 

starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom Osvedčenia o zvolení a zaželala všetkým 

veľa úspechov a síl do nového volebného obdobia. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Novozvolený starosta obce p. Ľubomír Noska  prečítal text sľubu starostu obce: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Opätovne zvolený starosta obce p. Ľubomír Noska, zložil zákonom predpísaný sľub,  slovom 

„SĽUBUJEM“ a podpísaním textu sľubu. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Následne p. Ľubomír Noska, starosta obce, pristúpil k aktu zloženia sľubu novozvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva. Prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

 

Novozvolení poslanci postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce                    

p. Ľubomíra Nosku, ktorý potvrdili svojim podpisom. 

Podpísaný sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 2. – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

   Starosta obce prečítal program zasadnutia, nakoľko žiadny poslanec nemal doplňujúci návrh 

do programu, program bol jednohlasne schválený.   

 

K bodu 3. – Voľby mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

     Starosta obce požiadal novozvolených poslancov o podpísanie čestného vyhlásenia 

o nezlučiteľnosti funkcie v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Novozvolení poslanci postupne podpísali uvedené vyhlásenia.  

Vyhlásenie v zmysle § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení podpísal aj starosta obce. 

Vyhlásenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Starosta obce navrhol do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie p. Ing. Lenku Zaťkovú a p. 

Mgr. Ivanu Ivanišovú. Prijaté jednohlasne. 



Uvedená komisia vykonala overenie zloženia sľubu starostu obce Liešťany a overenie zloženia 

sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch. Tak isto vykonala aj 

overenie čestného vyhlásenia zvoleného starostu a zvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu a s funkciou 

poslanca obecného zastupiteľstva. Mandátová, návrhová a volebná komisia konštatuje, že 

novozvolený starosta ako aj  poslanci zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

a ich mandát nie je nezlučiteľný s inou funkciou podľa § 11 ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona 

o obecnom zriadení. 

 

K bodu 5. – Príhovor novozvoleného starostu 

 

Starosta obce p. Ľubomír Noska sa prihovoril prítomným: 

 

Vážené dámy, vážení páni, pán hlavný kontrolór! Vážení prítomní! 

Na Slovensku, a teda aj v obci Liešťany, sa 10. novembra 2018 konali voľby do samosprávnych 

orgánov. V tento deň si občania zvolili starostu obce a sedem členov obecného zastupiteľstva. 

Voliči využili svoje volebné právo, vyjadrili svoj názor majúc na zreteli ďalší vývoj našej obce. 

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval každému občanovi, ktorý sa volieb zúčastnil, za podporu a 

priazeň v komunálnych voľbách 2018. A zároveň mi dovoľte, aby som novozvoleným poslancom 

obce zablahoželal k výsledku volieb a k dôvere, ktorú im občania obce prejavili. 

Dnešným dňom, zložením sľubu starostu a zvolených poslancov obecného zastupiteľstva, sa 

začína štvorročné volebné obdobie v práci samosprávy. Ani nasledujúce štyri roky nebudú 

menej náročné ako bolo obdobie rokov 2014 – 2018. Čaká nás mnoho práce a  veľa výziev, 

ktoré budeme schopní spraviť a úspešne vyriešiť len vtedy, ak v záujme rozvoja obce, odložíme 

protichodné názory a budeme pracovať spoločne. 

Z môjho pohľadu a doterajšej pôsobnosti ako starostu obce nemôžem nespomenúť spoluprácu 

či symbiózu starostu a poslancov. Je to veľmi dôležitý faktor pre úspešné riešenie úloh a 

problémov v obci. Ak by takáto spolupráca nebola, je práca veľmi zložitá. Starosta, pokiaľ má 

k dispozícií odborníkov z radov pracovníkov, poslancov, alebo i samotných občanov, môže 

čerpať z ich spolupráce pri príprave podkladov k tomu, aby sa aj on vedel správne rozhodnúť. 

V prvom rade je to pohľad na odbornú stránku a systém riadenia obce, z druhej strany je to 

pohľad starostu, ktorý sa ocitol v určitom spoločenstve, ktoré má svoje špecifiká a svoj vnútorný 

život. 

Naša obec, to sme my všetci. Ak niečo robíme, robme to s láskou. Počúvajme hlas vo svojom 

vnútri a dajme našej činnosti zmysel. Ak pri každom rozhodovaní budeme mať na zreteli 

všeobecné dobro a budeme postupovať múdro, vo vzájomnej úcte a s rešpektom jeden 

k druhému, niet sa čoho obávať. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisov, umenie 

presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať správne rozhodnutia, posúdiť vopred 

dôsledky svojich konaní a vedieť niesť aj zodpovednosť. Pevne verím, že sa vo svojej funkcií 

budem môcť oprieť o korektnú a konštruktívnu spoluprácu. 

Rád by som spomenul aj to, že som hrdý na to, čo sme v uplynulom období pre obec a jej 

obyvateľov vykonali aj napriek tomu, že obec má obmedzený rozpočet. Nie je tu časový priestor 

na to, aby som vymenoval všetko, všetky projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať. Spomeniem, že 

obci sa v priebehu štyroch rokov podarilo získať z mimorozpočtových zdrojov obce finančné 

prostriedky vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Spomeniem projekty: 

- Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ 

- Zlepšenie systému zberu biologického odpadu, kde v rámci projektu obec zakúpila nový 

traktor vlečky a iné zariadenia 

- Odstránenie čiernych skládok v obci Liešťany, v rámci tohto projektu bolo odvezené 

z obce viac ako 500 ton odpadu 



- realizácia kamerového systému 

- výstavba zberného dvora a teraz realizovaného projektu rekonštrukcie obecného úradu 

a kultúrneho domu 

Pri  všetkých projektoch obec mala povinnosť spoluúčasti napriek tomu sme postavili prístrešok 

pri kaplnke na Lomnici, opravili spevnené plochy zastávok, osvetlili cintoríny, premiestnili 

poštu, vybudovali nové priestory pre spoločenské organizácie a iné. Z tohto dôvodu by som rád 

poďakoval poslaneckému zboru za ich podporu a pomoc pri realizácií týchto projektov.  

V ďalšom období nesmieme zabudnúť na projekt kanalizácie v aglomerácii Nitrianske Rudno, 

vykonať rekonštrukciu verejného osvetlenia, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov 

pokračovať v budovaní chodníkov pri hlavnej ceste, rekonštruovať miestne komunikácie a iné. 

História nie je pohľad, ale predovšetkým zodpovednosť a práve ona bude nekompromisne súdiť 

naše rozhodnutia. Preto pevne verím, že naša obec bude jedným zo zelených kútov našej vlasti 

a že sa aj vďaka Vás všetkých stane ešte krajším domovom. 

Ďakujem za pozornosť 

 

 

K bodu 6 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Janu Javorčekovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 

tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení 

v znení neskorších predpisov. Návrh prijatý jednohlasne. 

 

K bodu 7 – Určenie zástupcu starostu obce 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle §13b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje dňom 6.12.2018 poslanca                    

p. Rudolfa Vojtku za zástupcu starostu obce. OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 8 – Rôzne a diskusia 

 

      Do diskusie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan. Pán starosta požiadal p. Ing. Lenku 

Zaťkovú, aby prečítala prijaté uznesenia. 

 

K bodu 9 -  Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:45 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

Overovatelia: 

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

 

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



Uznesenie č. 69/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

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

určení  Mgr. Jana Javorčeková  a p. Rudolf Vojtko 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

                                 

 

 

                               

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 70/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

  Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie: 

1. Výsledky volieb v obci Liešťany na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10.11.2018 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

                          

 

 

 

        

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 



Uznesenie č. 71/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  konštatuje, že: 

1. Novozvolený starosta obce p. Ľubomír Noska zložil predpísaný sľub starostu obce. 

2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Miroslav Baláž, Mgr. Jana 

Javorčeková, Branislav Krpelan, Ing. Lenka Zaťková, PhDr. Dušan Lukáč, Rudolf 

Vojtko a Mgr. Ivana Ivanišová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 72/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje program zasadnutia. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 



Uznesenie č. 73/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 74/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie konštatovanie mandátovej, 

návrhovej a volebnej komisie, že novozvolený starosta ako aj  poslanci zložili a podpisom 

potvrdili zákonom predpísaný sľub a ich mandát nie je nezlučiteľný s inou funkciou podľa § 11 

ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 



Uznesenie č. 75/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Janu Javorčekovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 

tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 76/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že starosta obce v súlade s § 13b ods. 

1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poveruje 

dňom 6.12.2018 poslanca Rudolfa Vojtku za zástupcu starostu obce. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  5. decembra 2018 


