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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 18. decembra 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  Návrh rozpočtu obce Liešťany na roky 2019-2021 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 18. decembra 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,   

               

Začiatok o 19,05 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. Starosta obce navrhol, aby do programu 

rokovania sa ako bod 5 vložil nový bod a to „Žiadosti“  ostatné body sa týmto posúvajú. Zmena 

programu bola prijatá jednohlasne.  

 

Pôvodný 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 rozpočtu obce Liešťany na roky 2019-2021 

6. Rôzne a diskusia 

7. Uznesenia 

8. Ukončenie zasadnutia 

 

Nový program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Žiadosti 

6. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2019-2021 

7. Rôzne a diskusia 

8. Uznesenia 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. PhDr. Dušana Lukáča a p. Ing. Lenku 

Zaťkovú. 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. 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. – Žiadosti 

 

   Starosta obce predložil žiadosti: 

- Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019. 

Starosta obce navrhol dotáciu vo výške 500,00 €, totožnú s výškou dotácie poskytnutej 

v roku 2018. Po prerokovaní uvedenej žiadosti bola Jednote dôchodcov schválená dotácia 

vo výške 650,00 €. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

- Klubu slovenských turistov Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 

400,00 €. Dotácia vo výške 400,00 € bola   jednohlasne schválená. 

 

 K bodu 6 – Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2019-2021 

 

    Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o predloženie stanoviska k rozpočtu obce 

na roky 2019-2021. 

      Hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 

Liešťany na roky 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce Liešťany na rok 2019. Konštatoval, že 

návrhy rozpočtu sú spracované v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh rozpočtu bol 

zverejnený v zákonom stanovenej lehote a to na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej 

stránke obce. Pozitívne hodnotí to, že bežný rozpočet obce je počas celého obdobia zostavený 

ako výrazne prebytkový. Celkový rozpočet obce za rok 2018 sa predpokladá uzavrieť ako 

vysoko prebytkový, aj keď pôvodne bol zostavený ako vyrovnaný. Aj napriek doterajšej 

intenzívnej výstavbe v obci, bol celkový rozpočet obce Liešťany v posledných rokoch stále 

prebytkový. To svedčí o dobrom kondičnom stave ekonomiky v obci, ale aj o tom, že obec pri 

investičnej výstavbe v obci využíva do značnej miery projekty spolufinancovania zo zdrojov 

EÚ a ŠR, prostredníctvom vyhlásených projektov, čo je hlavne zásluha starostu. Hlavný 

kontrolór obce odporúča schváliť predložený rozpočet obce na rok 2019 a vziať na vedomie 

rozpočty na roky 2020-2021. 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený jednohlasne na úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia 

programov nasledovne: 

 

Obec:  

Bežné príjmy:                 582 790 

Bežné výdavky:                265 600 

Kapitálové príjmy:                0 

Kapitálové výdavky spolu:               174 180 

Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu   77 380 

Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu z RF  19 530 



Kamerový systém          1 500 

Spevnené plochy z RF          2 470 

Rekonštrukcia rozvodov VO a MR z RF      70 000 

Rekonštrukcia kúrenia dom smútku       3 300 

Príjmy finančných operácií:      92 000 

Výdavky finančných operácií:              0 

 

ZŠ: 

Bežné príjmy:        39 680 

Bežné výdavky:                274 690 

Kapitálové výdavky:                0 

Obec + ZŠ spolu:     

Celkové príjmy:                714 470 

Celkové výdavky.                714 470 

 

 Rozpočty na roky 2020-2021 OZ vzalo na vedomie. 

 

K bodu 7 – Rôzne a diskusia 

 

     P. starosta informoval prítomných poslancov o doručených žiadostiach, a to p. Marty 

Duchoňovej  z Kostolnej Vsi o odsúhlasenie zmeny územného plánu a žiadosť p. Zdenka 

Štrbáka o odkúpenie obecného pozemku. 

    P. starosta informoval prítomných o potrebe zriadenia komisie na ochranu verejného záujmu. 

Za predsedu bol navrhnutý p. Rudolf Vojtko a za členov p. Branislav Krpelan a p. Miroslav 

Baláž. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

   Z dôvodu, že starosta obce nevyčerpal dovolenku p. Vojtko navrhol preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky v počte  20 dní. Tento návrh bol jednohlasne schválený.  

 

K bodu 8 - Uznesenia 

 

     P. Mgr. Javorčeková prečítal prijaté uznesenia a tieto  ako aj prehľad o priebehu hlasovania 

tvoria prílohu tejto Zápisnice. 

 

K bodu 9 -  Ukončenie zasadnutia 

 

     P. starosta sa  poďakoval  prítomným za  účasť, poprial príjemné vianočné sviatky a všetko 

dobré do nového roku a rokovanie ukončil.  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:45 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

Ing. Lenka Zaťková   ................................. 

 

PhDr. Dušan Lukáč     ................................. 



Uznesenie č. 88/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia so zmenou. 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 89/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

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

určení PhDr. Dušan Lukáč a Ing. Lenka Zaťková 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

                                 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 



Uznesenie č. 90/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňu Mgr. Janu Javorčekovú a pána poslanca Branislava Krpelana. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 91/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo 

výške 650,00 € pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 



Uznesenie č. 92/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2019 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 400,00 € 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 93/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra 

obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Liešťany na rok 2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2019. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 



Uznesenie č. 94/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie výhľadový rozpočet obce Liešťany 

na rok 2020-2021. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 95/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje rozpočet obce Liešťany na rok 2019 na 

úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia programov nasledovne: 
Obec:  

Bežné príjmy:                  582 790 

Bežné výdavky:                 265 600 

Kapitálové príjmy:                0 

Kapitálové výdavky spolu:                174 180 

Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu                77 380 

Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu z RF               19 530 

Kamerový systém          1 500 

Spevnené plochy z RF                       2 470 

Rekonštrukcia rozvodov VO a MR z RF      70 000 

Rekonštrukcia kúrenia dom smútku       3 300 

Príjmy finančných operácií:      92 000 

Výdavky finančných operácií:                          0 

 

ZŠ: 

Bežné príjmy:        39 680 

Bežné výdavky:                 274 690 

Kapitálové výdavky:                0 

Obec + ZŠ spolu:     

Celkové príjmy:                714 470 

Celkové výdavky.                714 470 

 
                    Ľubomír Noska 

                                                                                                                                   starosta obce 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 



Uznesenie č. 96/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  odvoláva členov komisií zvolených vo volebnom 

období rokov 2014-2018.   

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 97/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  

A) Zriaďuje: komisiu na ochranu verejného záujmu 

B) Volí: 

1) Predsedu komisie p. Rudolfa Vojtku 

2) Členov komisie: p. Branislava Krpelana a p. Miroslava Baláža 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 



 

Uznesenie č. 98/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 18. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s preplatením 20 dní nevyčerpanej dovolenky 

starostovi obce. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  18. decembra 2018 

 

 

 


