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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 14. 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 plánu kontrolnej činnosti 

                      1 x  Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

                      1 x  VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

                      1 x  Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

                      1 x  VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady    

 



                     

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 14. decembra 2018 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomná p. Mgr. Jana Javorčeková – ospravedlnená.   

               

Začiatok o 19,10 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. Starosta obce navrhol  z programu rokovania 

vypustil bod č. 6 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2018 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Za uvedenú zmenu - vypustenie bodu č. 6  OZ hlasovalo 

– za boli 4 poslanci a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania ( PhDr. Dušan Lukáč a Ing. Lenka 

Zaťková).  

 

Pôvodný program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 

2019 

6. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2018 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce 

7. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení 

8. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Plat starostu 

10. Rôzne a diskusia 

11. Uznesenia 

12. 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 

2019 

6. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení 

7. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. Plat starostu 

9. Rôzne a diskusia 

10. Uznesenia 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

Nový program rokovania bol schválený jednohlasne. 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Miroslava 

Baláža. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. PhDr. Dušana Lukáča  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. – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý 

polrok 2019 

 

     Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 predložil hlavný kontrolór obce p. Ing. 

Jozef Krett. Tvorí prílohu tejto zápisnice. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 6 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2018 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

 

     Z dôvodu, že sa z rokovania vypustil pôvodný bod č. 6 mení sa aj číslovanie nariadení. 

Návrh VZN č. 2/2018 sa mení na návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení. Návrh VZN predložil starosta obce, skonštatoval, že 

návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce  v zákonom 

stanovenej lehote. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne pozmeňujúce 

návrhy.  Návrh VZN č. 1/2018 ako aj schválené VZN č. 1/2018 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Schválené jednohlasne. 

 



K bodu 7 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2018 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

     Návrh VZN č. 3/2018 sa mení na návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN predložil starosta obce, skonštatoval, že návrh 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce  v zákonom stanovenej 

lehote. Po dohode sa pôvodný návrh mení v § 3 

písmeno a) na sumu 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, 

písmeno b) na sumu 0,0140 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka uvedeného   

v § 2 ods. 1 pís. b) a c) 

(0,0140 x 110 litrov = 1,54 x 26 vývozov = 40,04 eura) 

Uvedená zmena bola schválená jednohlasne. 

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

s uvedenou zmenou bolo schválené jednohlasne. Návrh VZN č. 2/2018 ako aj schválené VZN 

č. 2/2018 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 8 – Plat starostu 

 

     P. Krpelan predložil návrh na zvýšenie platu starostu obce a to o 30 % s účinnosťou od 

15.12.2018. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

K bodu 9 – Rôzne a diskusia 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že rozpočet obce musí byť zverejnený 15 dní pred 

zasadnutím OZ, preto  bude potrebné ešte jedno zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 18.12.2018. 

  

K bodu 10 - Uznesenia 

 

     P. Krpelan prečítal prijaté uznesenia a tieto  ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria 

prílohu tejto Zápisnice. 

 

K bodu 8 -  Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Miroslav Baláž     ................................. 



Uznesenie č. 77/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia so zmenou. 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 78/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

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

určení Mgr. Ivana Ivanišová  a p. Miroslav Baláž 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

                                 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 



Uznesenie č. 79/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pána poslanca PhDr. Dušana Lukáča a pána poslanca Branislava Krpelana. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 

Uznesenie č. 80/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 



Uznesenie č. 81/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 

2019. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 82/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  návrh VZN Obce Liešťany                    

č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 



Uznesenie č. 83/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN Obce Liešťany č. 1/2018 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 84/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje pozmeňujúci návrh VZN Obce Liešťany                    

č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to v § 3 

písmeno a)  na sumu 0,0603 € za osobu a kalendárny deň, 

písmeno b)  na sumu 0,0140 € za jeden liter komunálnych odpadov pre poplatníka uvedeného   

v § 2 ods. 1 pís. b) a c) 

(0,0140 x 110 litrov = 1,54 x 26 vývozov = 40,04 eura) 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 



Uznesenie č. 85/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  návrh VZN Obce Liešťany                    

č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 

 

Uznesenie č. 86/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN Obce Liešťany  č. 2/2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 



 

Uznesenie č. 87/2018 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2018 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona                

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostu obce 

ustanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona o 30 % s účinnosťou od 15.12.2018. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2018 

 

 


