
Obecné zastupiteľstvo v  L i e š ť a n o c h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 15. júla 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 VZN č. 1/2019 

                      1 x  VZN č. 1/2019 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 15. júla 2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomný Branislav Krpelan – ospravedlnený.       

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  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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Liešťany 

6. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Liešťany 

7. Rôzne a diskusia 

8. Uznesenia 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. PhDr. Dušana 

Lukáča. 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. OZ berie na vedomie. 

 



K bodu 5 – Voľba hlavného kontrolóra Obce Liešťany 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že uznesením č. 37/2019 zo dňa 31.5.2019 sa OZ 

uznieslo na podrobnostiach a spôsobe vykonania voľby hlavného kontrolóra. Písomnú 

prihlášku bolo potrebné podať do podateľne obecného úradu najneskôr  do 1.7.2019 do 16,00 

hod. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonala komisia vymenovaná OZ 

v zložení predseda p. Branislav Krpelan, člen p. Miroslav Baláž. Ďalšia členka komisie p. Ing. 

Lenka Zaťková sa otváranie obálok nezúčastnila – ospravedlnená. Prihlášku podal len jeden 

záujemca o funkciu hlavného kontrolóra p. Ing. Jozef Krett. Komisia skonštatovala, že 

podmienky stanovené vo vyhlásení voľby hlavného kontrolóra boli splnené. Na pracovnej 

porade sa OZ dohodlo na verejnej voľbe hlavného kontrolóra. Na funkciu hlavného kontrolóra 

obce Liešťany bol jednohlasne zvolený p. Ing. Jozef Krett. 

      

K bodu 6 – Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že Návrh VZN bol v zákonom stanovenej lehote  

zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce, ako aj na centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne pozmeňujúce 

návrhy. Prijaté jednohlasne. 

 

 K bodu 7 – Rôzne a diskusia 

 

      Starosta obce predložil návrh cenníka krátkodobého prenájmu obecného majetku, ktorý je 

súčasťou Zásad hospodárenia s obecným majetkom. Cenník bude zverejnený 15 dní pred 

schvaľovaním na úradnej tabuli obce (pred najbližším zasadnutím OZ). Ďalej informoval 

prítomných, že do kultúrneho domu sa zakúpili nové stoličky. Plánujú sa zakúpiť do kuchyne 

nové elektrospotrebiče, na javisku sa dokončia bočné a zadné opony. Do diskusie sa neprihlásil 

žiadny poslanec OZ. 

 

K bodu 8 -  Uznesenia 

 

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

 

K bodu 9 – Ukončenie 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:40 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

Overovatelia: 

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

 

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



Uznesenie č. 47/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.  

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 

 

 

Uznesenie č. 48/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

 

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

boli určení Mgr. Ivana Ivanišová a p. PhDr. Dušan Lukáč 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 



Uznesenie č. 49/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Mgr. Jana Javorčeková a pán  poslanec  Miroslav Baláž. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 

 

 

Uznesenie č. 50/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

 

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

    

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 



Uznesenie č.51/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  volí  v zmysle § 11, odst. 4 písm. j) § 18 odst. 1, § 18a 

odst. 5 a 6 zákona SNR č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov Ing. Jozefa Kretta do funkcie hlavného kontrolóra obce Liešťany na obdobie             

od 16.7.2019 do 15.7.2025 s úväzkom 0,2.  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 

 

 

Uznesenie č. 52/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

 
    Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu  a vzdelanie  a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Liešťany. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 

 

 



Uznesenie č. 53/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. júla  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných 

príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu  a vzdelanie  a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  15. júla 2019 

 


