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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 31. januára 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  Stanovisko hlavného kontrolóra 

                      1 x  Návrh zmeny rozpočtu 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 31. januára 2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,   

               

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  OZ je 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. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

6. Financovanie projektu s názvom: Zníženie energie obecný úrad a kultúrny dom, 

Liešťany 

7. Žiadosti 

8. Rôzne a diskusia 

9. Uznesenia 

10. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Rudolfa Vojtku. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Miroslava 

Baláža. 

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. – Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

 

    Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu na rok 2019. Zmena rozpočtu sa týka úveru, 

ktorý bude slúžiť  na predfinancovanie resp. refundáciu NFP na projekt Zníženie spotreby 

energie obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liešťany vo výške 400.000,00 €. Odkúpenie 

pozemku KN E  p. č. 38 vo výmere  385 m² zapísanej na LV č. 1604 k. ú. Lomnica vo vlastníctve 

p. Ľudovíta Rendeka, bytom Liešťany, ktorá sa nachádza na cintoríne na Lomnici 

a rekonštrukcie verejného osvetlenia na cintoríne. P. starosta požiadal hlavného kontrolóra         

p. Ing. Kretta o predloženie stanoviska k úveru. 

     Hlavný kontrolór skonštatoval, že na základe predložených podkladov, potvrdzuje že 

prijatím návratných zdrojov financovania prostredníctvom poskytnutého úveru od SZRB, a.s. 

na predfinancovanie návratného finančného príspevku na základe zmluvy uzavretej medzi 

Obcou Liešťany a Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou 

a energetickou agentúrou, upraveného na základe výsledku verejného obstarávania na 

maximálnu výšku 400 039,00 € na financovanie projektu „Zníženie spotreby energie obecný  

úrad a kultúrny dom, Liešťany, že Obec Liešťany neporuší zákonné podmienky na prijatie 

návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z. z. Upozornil        

na  úpravy  výšky    požadovaného  rozpočtu z plánovanej sumy  400 000,00 €  na  sumu 

400 039,00 €. OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a  schvaľuje plánovanú 

zmenu rozpočtu – jednohlasne. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 K bodu 6 – Financovanie projektu s názvom: Zníženie energie obecný úrad a kultúrny 

dom, Liešťany 

 

     Ako už bolo spomenuté v predošlom bode, financovanie projektu „Zníženie energie obecný 

úrad a kultúrny dom, Liešťany“ bude na základe investičného úveru vo výške 400 039,00 €, 

ktorý bude poskytnutý Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. OZ súhlasí s prijatím 

úveru v uvedenej výške – jednohlasne. Zároveň OZ poveruje starostu obce k podpísaniu 

Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke k investičnému úveru pre projekt s názvom: 

Zníženie energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany.“  

 

K bodu 7 – Žiadosti 

 

     P. starosta informoval prítomných poslancov o doručení nasledovných žiadostí: 

-  p. Marty Duchoňovej  z Kostolnej Vsi o odsúhlasenie zmeny územného plánu. OZ súhlasí 

s obstaraním zmeny č. 3 k Územnému plánu obce Liešťany s tým, že úhradu nákladov za 

obstaranie územnoplánovacej dokumentácie bude hradiť žiadateľka, ktorej výhradná potreba 

vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. Prijaté jednohlasne. 

- spoločnosti AGRO HARAG & SYNOVIA s.r.o., Mladých budovateľov 210/8, Nitrianske 

Rudno o uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy na dobu určitú od 

1.1.2019 do 31.12.2028 s ročným nájmom 30,00 € / ha. OZ schvaľuje uzavretie nájomnej 

zmluvy na dobu určitú a to od 1.2.2019 od 31.12.2028. Prijaté jednohlasne. 

- p. starosta predložil návrh o odkúpenie p. č. 38 vo výmere  385 m² zapísanej na LV č. 1604   

k. ú. Lomnica vo vlastníctve p. Ľudovíta Rendeka, bytom Liešťany, ktorá sa nachádza na 

cintoríne na Lomnici za cenu 5,00/m². OZ súhlasí s odkúpením uvedeného pozemku – 

jednohlasne. 

- žiadosť p. Zdenka Šrbáka sa prekladá na ďalšie zasadnutie OZ. 

- p. Rudolfa Lukáča st., bytom Liešťany 457 o odkúpenie pozemku p. č. 251 k. ú. Dobročná, 

po ktorej je možné viesť rigol pre odvádzanie povrchovej vody, riešenie verejného osvetlenia 

a miestneho rozhlasu k rodinnému domu č. 457. Pozemok p. č. 251 nie je vo vlastníctve obce 



a obec v najbližšej dobe neplánuje uvedený pozemok ani odkúpiť. Možnosť osvetlenia 

komunikácie  k uvedenému rodinnému domu bola riešená už v minulosti. 

P. starosta predložil OZ žiadosť o NFP  s názvom projektu: Kompostáreň v obci Liešťany             

v rámci výzvy s kódom OPKŽP-PO1-SC111-2017-33 s výškou spolufinancovania projektu zo 

strany žiadateľa v sume 6 121,29 € z celkových oprávnených výdavkov projektu. OZ schvaľuje 

predloženie uvedenej žiadosti – prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8 – Rôzne a diskusia 

 

      P.   starosta predložil návrh na zloženie komisií pri OZ v Liešťanoch a to nasledovne: 

Sociálna komisia: predseda: Mgr. Jana Javorčeková, členovia: PhDr. Monika Sýkorová, Beáta 

Holenková, Mgr. Ivana Ivanišová – prijaté jednohlasne. 

Finančná komisia: predseda: Mgr. Ivana Ivanišová, členovia: Ing. Lenka Zaťková, Branislav 

Krpelan, Beata Valachová – prijaté jednohlasne. 

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia: predseda: PhDr. Dušan 

Lukáč, členovia: Dušan Lomnický st., Jozefína Mazániková a Dušan Lukáč st. – prijaté 

jednohlasne. 

 

      P. Krpelan požiadal o úpravu webovej stránky obce nakoľko máme už nové zloženie 

obecného zastupiteľstva. 

Občania:  

    P. Ján Mazán, ako zástupca Dozorného výboru COOP Jednota,  prišiel vyjadriť svoj názor 

k plánovanej prestavbe predajne Jednota. P. Ivan Horňák upozornil na situáciu so 

zaparkovanými motor. vozidlami na miestnej komunikácii. 

 

K bodu 9 -  Uznesenia 

 

     P. Mgr. Javorčeková prečítal prijaté uznesenia a tieto  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 19:45 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ivana Ivanišová   ................................. 

 

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



Uznesenie č. 1/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

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

určení Mgr. Ivana Ivanišová a p. Rudolf Vojtko 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

                                 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 3/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňu Mgr. Janu Javorčekovú a pána poslanca Miroslava Baláža. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

Uznesenie č. 4/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 5/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  stanovisko hlavného kontrolóra 

k prekleňovaciemu úveru. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

 

Uznesenie č. 6/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  1. zmenu rozpočtu a prijatie                                

1. rozpočtového opatrenia nasledovne: 

 

Obec:  

Bežné príjmy 586 290 

Bežné výdavky 265 600 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 577 719 

Príjmy finančných operácií 492 039 

Výdavky finančných operácií 0 

ZŠ:  

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 274 690 

Príjmy finančných operácií 2 000 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 117 970 

Celkové výdavky 1 117 970 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 7/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí s prijatím investičného úveru vo výške 

400 039,00 EUR na spolufinancovanie projektu s názvom: Zníženie spotreby energie obecný 

úrad a kultúrny dom, Liešťany  a jeho zabezpečenie vo forme blankozmenky,  Dohody 

o vyplňovacom práve k blankozmenke a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke       

k účtu pre poskytovateľa  Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s., Štefániková 27, 

P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava, IČO:00682420. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

Uznesenie č. 8/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o 

vyplňovacom práve k blankozmenke k investičnému úveru pre projekt s názvom : Zníženie 

spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany.      

 

 

 

 

 

 

 
               
   

             Ľubomír Noska    

               starosta obce                                               

                                

                            

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 9/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje obstaranie Zmeny a doplnku č. 3 k 

Územnému plánu obce Liešťany v zmysle § 30 a § 31 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších 

predpisov so zabezpečením finančného krytia Zmeny č. 3 podľa § 19 zákona. Úhradu nákladov 

za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie bude hradiť žiadateľka, ktorej výhradná potreba 

vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

Uznesenie č. 10/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje predloženie ŽoNFP s názvom projektu: 

Kompostáreň v obci Liešťany   v rámci výzvy s kódom: OPKŽP-PO1-SC111-2017-33               

s výškou 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 6121,29 EUR z celkových 

oprávnených výdavkov projektu. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 11/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s uzatvorením Nájomnej zmluvy  na nájom 

pozemkov na poľnohospodárske účely so spoločnosťou AGRO HARAG & Synovia s.r.o. so 

sídlom Mladých budovateľov 210/8, 972 26 Nitrianske Rudno na dobu určitú od 01.02.2019 do 

31.12.2028 s ročným nájmom  30,00 €/ha. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

 

Uznesenie č. 12/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje kúpu pozemku KN-E, parcelné číslo 38     

v  k. ú. Lomnica vo vlastníctve Ľudovíta Rendeka, trvale bytom Liešťany v cene  5,00 €/m2. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 13/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch 

A) zriaďuje: Sociálnu komisiu 

B) volí: 

1) predsedu komisie: Mgr. Jana Javorčeková 

2) členov komisie: PhDr. Monika Sýkorová, p. Beáta Holenková a Mgr. Ivana Ivanišová. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

Uznesenie č. 14/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch 

     A/zriaďuje: Finančnú komisiu  

     B/ volí: 
     1/ predsedu komisie Mgr. Ivana Ivanišová 

     2/ členov komisie: Ing. Lenka Zaťková, p. Branislav Krpelan, a, p. Beáta Valachová 

          

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 



Uznesenie č. 15/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. januára  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch 

     A/zriaďuje: Komisiu ochrany verejného poriadku a životného prostredia  

     B/ volí: 
     1/ predsedu komisie PhDr. Dušan Lukáč 

     2/ členov komisie: p. Dušan Lomnický st., p. Jozefína Mazániková a p. Dušan Lukáč st.  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. januára 2019 

 

 

 


