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Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva 
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ktoré sa konalo 27. augusta 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. 1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom 

                      1 x  Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom                                                                                                   

                      1 x Návrh Dodatku č. 3 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci    

                            Liešťany                                                                                                                                                                                        

                      1 x Dodatok č. 3 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci    

                            Liešťany 

                      1 x Zmena rozpočtu 

                      1 x Vnútorný predpis obce Liešťany – IP-1/2019 
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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 27. augusta 2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny.       

Začiatok o 19,00 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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 

2019 

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s obecným majetkom  

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje Prevádzkový 

poriadok pohrebiska v obci Liešťany 

8. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

9. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2010 o povinnej školskej dochádzke 

a jej plnení 

10. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadené spoločného obecného úradu 

zo dňa 31.12.2012 

11. Rôzne a diskusia 

12. Uznesenia 

13. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Ing. Lenku Zaťkovú 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. OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý 

polrok 2019 

 

     Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 predložil hlavný kontrolór obce. Plán bol 

zverejnený v zákonom stanovenej lehote a tvorí prílohu tejto zápisnice. Prijaté jednohlasne. 

      

K bodu 6 – Návrh na schválenie Dodatku č. 1  Zásad hospodárenia s obecným majetkom  

 

     Starosta obce informoval prítomných, že návrh Dodatku  bol v zákonom stanovenej lehote  

zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. V Cenníku krátkodobých 

prenájmov obecného majetku a poskytovania služieb sa vypúšťa časť  o úhrade energií v KD 

a v jedálni ZŠ. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 7 - Návrh na schválenie Dodatku č. 3 VZN č. 3/2013, ktorým sa upravuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany 

 

     Starosta obce informoval prítomných, že návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2013 bol 

v zákonom stanovenej lehote  zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. 

V Cenníku služieb sa v bode 5 vypúšťa text za čiarkou „hradí sa len spotreba elektrickej energie 

pri použití chlad. boxu. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8 - Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5 z 29.6.2019 a č. 6 zo dňa 

30.6.2019, pri ktorých sa nevyžaduje súhlas OZ. OZ schvaľuje zmenu rozpočtu a prijatie 7. 

rozpočtového opatrenia nasledovne:  

 

Obec:  

Bežné príjmy 622 166 

Bežné výdavky 287 126 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 628 378 

Príjmy finančných operácií 535 061 

Výdavky finančných operácií 0 

ZŠ:  

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 281 403 

Príjmy finančných operácií 2 000 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 196 907 

Celkové výdavky 1 196 907 

 

 

 



K bodu 9 - Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 1/2010 o povinnej školskej 

dochádzke a jej plnení 

 

 

     Na základe protestu prokurátora OZ ruší VZN č. 1/2010 o povinnej školskej dochádzke. 

Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 10 - Návrh na schválenie Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadené spoločného obecného 

úradu zo dňa 31.12.2012 

 

 

     Starosta obce informoval prítomných o stretnutí starostov na SOÚ v Novákoch dňa 4.6.2019 

kde sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o zradení spoločného obecného úradu zo dňa 

31.12.2012 v znení:  

 
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 

0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom 

SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet vedený 

vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný symbol IČO 00318 

361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

OZ túto informáciu berie na vedomie. Ďalej OZ schvaľuje  Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení 

spoločného obecného úradu zo dňa 31.12.2012. Prijaté jednohlasne. 

 

 K bodu 11 – Rôzne a diskusia 

 

 

      Hlavný kontrolór obce predložil Vnútorný predpis obce Liešťany, ktorým sa určujú 

podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. Tento vnútorný predpis 

upravuje postup pri podávaní, preverovaní, evidovaní oznámení podaných podľa zákona NR 

SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v platnom znení. 

Vnútorný predpis tvorí prílohu tejto zápisnice. 

     

 OZ riešilo  možnosť pomoci občanom, postihnutým veternou smršťou zo dňa 7.8.2019. OZ sa 

dohodlo na vyhlásení verejnej zbierky na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s odstraňovaním následkov živelnej pohromy – víchrice, ktoré vznikli na rodinných domoch. 

Prijaté jednohlasne. 

 

 

K bodu 12 -  Uznesenia 

 

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



K bodu 13 – Ukončenie 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 21:00 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 54/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.  

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

 

 

Uznesenie č. 55/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

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

boli určení Ing. Lenka Zaťková a p. Rudolf Vojtko 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 



Uznesenie č. 56/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  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  27. augusta 2019 

 

 

Uznesenie č. 57/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

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

    

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 



Uznesenie č.58/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

    

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na druhý polrok roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

 

 

 

Uznesenie č. 59/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 
    Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh  Dodatku č. 1 Zásad 

hospodárenia s obecným majetkom. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

 



Uznesenie č. 60/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s obecným 

majetkom.  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

 

Uznesenie č. 61/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh  Dodatku č. 3 , ktorým sa 

upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska, ďalej len Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 



Uznesenie č. 62/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  Dodatok č. 3 , ktorým sa upravuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska, ďalej len Prevádzkový poriadok pohrebiska. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

 

 

Uznesenie č. 63/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 5 

z 29.06.2019 a č. 6 zo dňa 30.06.2019 vykonané v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa  

nevyžaduje súhlas OZ. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 



Uznesenie č. 64/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce a prijatie                           

7. rozpočtového opatrenia obce nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 622 166 

Bežné výdavky 287 126 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 628 378 

Príjmy finančných operácií 535 061 

Výdavky finančných operácií 0 

ZŠ:  

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 281 403 

Príjmy finančných operácií 2 000 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 196 907 

Celkové výdavky 1 196 907 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

Uznesenie č. 65/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší VZN č. 1/2010  o povinnej školskej dochádzke 

a jej plnení, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch číslo 

1/2010, písm. c/ dňa 22.2.2010. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 



Uznesenie č. 66/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie: 

 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce. 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 

0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom SR 

k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

-  

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie: 

  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet 

vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný 

symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 



Uznesenie č. 67/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje   

 

 Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto 

znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 

0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom SR 

k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 
- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet 

vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný 

symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 

 

Uznesenie č. 68/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 27. augusta  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vyhlasuje verejnú zbierku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy – víchrice zo dňa 7.8.2019, 

ktoré vznikli na rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  27. augusta 2019 


