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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 31. mája 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  Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2013 

                      1 x  Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2013 

                      1 x  Zmena rozpočtu 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 31. mája 2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  

               

Začiatok o 16,45 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 prijatý. 

 

 

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 Dodatku č. 2 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska v obci Liešťany 

6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

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. PhDr. Dušana Lukáča a p. Branislava 

Krpelana. 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. Ing. Lenku 

Zaťkovú. 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. OZ berie na vedomie. 

 



K bodu 5 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany 

 

     Návrh Dodatku č. 2 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska 

v obci Liešťany 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 Dodatku č. 2         

k VZN č. 3/2013 ako aj schválený Dodatok č. 2 k  VZN č. 3/2013 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Schválené jednohlasne. 

 

  K bodu 6 - Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

 

     Návrh na zmenu rozpočtu predložil starosta obce.  

Obec:  

Bežné príjmy 596 931 

Bežné výdavky 271 757 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 619 719 

Príjmy finančných operácií 535 061 

Výdavky finančných operácií 0 

ZŠ:  

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 280 196 

Príjmy finančných operácií 2 000 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 171 672 

Celkové výdavky 1 171 672 

 

Návrh zmeny rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice. Šesť poslancov hlasovalo za prijatie 

uznesenia p. Krpelan Branislav sa zdržal hlasovania. 

 

K bodu 7. – Žiadosti  

 

    P. Starosta predložil žiadosť p. Zdenka Štrbáka o odkúpenie časti pozemku registra C KN p. 

č. 229/7 k. ú. Lomnica. OZ súhlasí s odčlenením a odpredajom časti pozemku. Žiadateľ znáša 

náklady na vyhotovenie geometrického plánu. Šesť poslancov hlasovalo za prijatie uznesenia 

p. Mgr. Javorčeková sa zdržala hlasovania. 

 

 K bodu 8 – Rôzne a diskusia 

 

      Starosta obce informoval prítomných, že po dohode s hlavným kontrolórom obce                    

p. Krettom sa zruší uznesenie č. 24/2019 o voľbe hlavného kontrolóra obce Liešťany. Za 

zrušenie uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci. K voľbe hlavného kontrolóra obce 

Liešťany bolo prijaté nové uznesenie. Voľba sa uskutoční 15.7.2019 o 19,00 hod. v Kultúrnom 

dome  v Liešťanoch. 

     Starosta obce ďalej informoval, že Obec Liešťany je členom miestnej akčnej skupiny    

Magura Strážov. Z geografického hľadiska územie MAS pokrýva súvislú oblasť na 

okraji  pohorí Strážovské vrchy a Malá Magura. Celé územie je dobre navzájom prepojené 

komunikáciami, čo uľahčuje vzájomný kontakt jednotlivých obcí. Združenie má právnu 



subjektivitu. Je samostatným, dobrovoľným a nepolitickým združením fyzických a 

právnických osôb. OZ schvaľuje členský príspevok 0,50 € na obyvateľa. Prijaté jednohlasne.         

     Starosta obce predložil upozornenie prokurátora k predaju nehnuteľného majetku podľa 

uznesenia č. 68/2017 zo dňa 26.10.2017 kde nebolo pri predaji pozemku KN C parc. č. 45 

o výmere 48 m² a stavba (pošta) súpisné číslo 495 na parc. č. 45 v k. ú. Dobročná uvedené, že 

sa jedná o prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Starosta obce uviedol, že OZ schválilo  

zámer odpredať  majetok  vo vlastníctve obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

uznesením č. 52/2017 zo dňa 19.6.2017. Zámer bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote. 

V samotnom uznesení č. 68/2017 tento text nedopatrením vypadol. OZ berie na vedomie 

upozornenie prokurátora.  

K bodu 9 -  Uznesenia 

 

     Prijaté uznesenia  ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 10 – Ukončenie 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:15 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

 

Branislav Krpelan   ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Uznesenie č. 29/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.  

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  31. mája 2019 

 

 

Uznesenie č. 30/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

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

boli určení PhDr. Dušan Lukáč a p. Branislav Krpelan 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  31. mája 2019 



Uznesenie č. 31/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Mgr. Jana Javorčeková   a pani  poslankyňa Ing. Lenka Zaťková. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  31. mája 2019 

 

 

Uznesenie č. 32/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie návrh dodatku č. 2 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  31. mája 2019 



Uznesenie č. 33/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

       Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Dodatku č. 2 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  31. mája 2019 

 

 

Uznesenie č. 34/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  4. zmenu rozpočtu a prijatie 4. rozpočtového 

opatrenia nasledovne: 

 

Obec:  

Bežné príjmy 596 931 

Bežné výdavky 271 757 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 619 719 

Príjmy finančných operácií 535 061 

Výdavky finančných operácií 0 

ZŠ:  

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 280 196 

Príjmy finančných operácií 2 000 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 171 672 

Celkové výdavky 1 171 672 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  31. mája 2019 



Uznesenie č. 35/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí na základe žiadosti pána Zdenka Štrbáka, trvale 

bytom Liešťany č. 376 o odkúpenie pozemku s odčlenením časti pozemku KN-C par. č. 229/7 

v k. ú. Lomnica. Náklady na vyhotovenie GP znáša žiadateľ o odkúpenie pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  31. mája 2019 

 

Uznesenie č. 36/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie č. 24/2019 zo dňa  2.5.2019 o voľbe 

hlavného kontrolóra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
   

             Ľubomír Noska    

               starosta obce                                               

                                

                            

V Liešťanoch  31. mája 2019 



Uznesenie č. 37/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR           

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením    

č.  37/2019 zo dňa 31.5.2019 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto voľbu : 

 

Voľba hlavného kontrolóra obce  sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré 

sa bude konať 15. júla 2019 o 19,00 hod. v budove Kultúrneho domu v Liešťanoch, 972 27 

Liešťany 1.  

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. 

  

V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra    

na kratší pracovný čas, s úväzkom 7,5 hod./týždeň, t. j. 20 % z plného úväzku 37,5 h/týždeň. 

Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času 

v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu                   

do zamestnania je 16.07.2019. 

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať : 

 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra : 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie   

 

2. náležitosti prihlášky : 

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo) 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4, písm. a) zákona 

č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení 

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov 

v zmysle GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj 

v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v Obecnom zastupiteľstve 

obce Liešťany 

 

3. spôsob a vykonanie voľby : 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej 

obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu :  

Obec Liešťany 

Obecný úrad Liešťany č. 1 

PSČ 972 27 

najneskôr do  1.7.2019 do 16,00 hod., do podateľne obecného úradu.  

 



Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok  vykoná komisia vymenovaná OZ 

v zložení : 

Branislav Krpelan – predseda 

Ing. Lenka Zaťková  – člen 

Miroslav Baláž  – člen  

dňa 2.7.2019  o 17,00 hod.  v priestoroch Obecného úradu v Liešťanoch.  
 

Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 15.7.2019   v budove Kultúrneho domu 

v Liešťanoch, 972 27 Liešťany 1, o 19,00 hod.  bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona 

o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Liešťany, v čase a za podmienok 

uvedených vyššie.  

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  31. mája 2019 

 

Uznesenie č. 38/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje členský príspevok obce Liešťany v MAS 

Magura - Strážov v sume 0,50 € na obyvateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  31. mája 2019 



Uznesenie č. 39/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 31. mája  2019 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, upozornenie prokurátora k predaju 

nehnuteľného majetku podľa uznesenia 68/2017 zo dňa 26.10.2019 nebolo pri predaji pozemku 

KN-C par. č. 45 o výmere 48 m2 a stavba /pošta/ súpisné číslo 495 na par. č. 45 v k. ú.  

Dobročná uvedené, že sa jedná o prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zdôvodnenie 

osobitného zreteľa. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  31. mája 2019 

 


