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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 na zmenu rozpočtu na rok 2020 

                      1 x Zápisnica z rokovania Komisie k prerozdeleniu finančného výťažku Dobrovoľnej  zbierky na  

                            čiastočnú úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, ktoré  

                            vznikli na rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany 
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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 30. januára 2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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

  

Začiatok o 17,00 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 na schválenie prerozdelenia výťažku z dobrovoľnej zbierky na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, ktoré 

vznikli na rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany. 

6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2020. 

7. Rôzne a diskusia 

8. Uznesenia 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Rudolfa Vojtku  a p.  PhDr. Dušana Lukáča. 

Za zapisovateľku  starosta určil Ing. Lenku Zaťkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Ivanu Ivanišovú 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 na schválenie prerozdelenia výťažku z dobrovoľnej zbierky na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, 

ktoré vznikli na rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany. 

 

 



     P. starosta informoval prítomných, že dňa 8. januára 2020 bola na pracovnej porade 

ustanovená  Komisia k prerozdeleniu finančného výťažku Dobrovoľnej  zbierky na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, ktoré vznikli na 

rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany.  

Predseda komisie: PhDr. Dušan Lukáč 

Členovia: Ing. Lenka Zaťková 

                 Mgr. Ivana Ivanišová 

                 Miroslav Baláž 

Komisia vypracovala zoznam poškodených rodinných domov, ktoré boli veternou smršťou dňa 

7. augusta 2019 poškodené tak, že bolo potrebné na týchto objektoch vykonať okamžite 

dočasného opatrenia aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu týchto budov v prípade dažďa alebo 

iných poveternostných vplyvov. Tieto obývateľné domy mali poškodené strechy. Veterná 

smršť z poškodených domov strhla čiastočne alebo úplne strešnú krytinu a v niektorých 

prípadoch bolo potrebné vykonať aj opravu poškodeného dreveného krovu.      

Zoznam poškodených  rodinných domov podľa schválených kritérií: 

Rodinný dom súpisné číslo 333, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 335, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom bez súpisného číslo na pozemkoch KN-C par. čísla 53/1, 53/2, 52 a 51/2 v k. ú  

Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 396, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 434, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 125, k. ú. Liešťany. 

 

Na základe zistených škôd na poškodených budovách a výšky výťažku z verejnej zbierky 

komisia navrhuje prerozdeliť finančné prostriedky vo výške 1652,02 EUR v rovnakej výške 

medzi majiteľov poškodených vyššie uvedených rodinných domov. 

Prerozdelená suma je vo výške 275,34 EUR  pre majiteľov poškodených rodinných domov. 

Päť poslancov súhlasilo s návrhom prerozdelenia, pani poslankyňa Mgr. Jana Javorčeková sa 

zdržala hlasovania. 

Zápisnica zo zasadnutia komisie tvorí prílohu zápisnice.   

 

K bodu 6 – Návrh na  schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2020 

 

     P. starosta predložil návrh zmeny rozpočtu na rok 2020, uviedol, že poslancom OZ bol 

doručený materiál na preštudovanie. Zmena rozpočtu je z dôvodu financovania rekonštrukcie 

verejného osvetlenia v obci Liešťany, ktorého prvá etapa bola vykonaná v mesiaci december 

2019. Realizátorom prác vystavená faktúra bola doručená až v mesiaci január, preto prostriedky 

plánované v rozpočte na rok 2019 neboli čerpané. Z tohto dôvodu je potrebné finančné 

prostriedky zapojiť do rozpočtu v roku 2020. 

Návrh zmeny rozpočtu bol jednohlasne schválený. 

 

Obec:  

Bežné príjmy 694 667 

Bežné výdavky 282 500 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 152 544 

Príjmy finančných operácií 71 215 

Výdavky finančných operácií 5 148 

ZŠ:  

Bežné príjmy 36 500 

Bežné výdavky 290 925 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 731 167 

Celkové výdavky 731 167 

   

 



 

K bodu 7 – Rôzne a diskusia 

 

P. starosta informoval prítomných, že náklady na zber a spracovanie komunálneho odpadu obec 

v roku 2019 hradila v sume 99 € za 1 tonu odpadu. V roku 2020 od 1.februára 2020 tieto 

poplatky sa navýšia a budú približne vo výške 112 € za 1 tonu komunálneho odpadu, preto bude 

potrebné pokračovať v znižovaní množstva vyvezeného KO a to je možné iba zlepšením 

separovania. 

Pán poslanec Rudolf Vojtko predniesol v mene poslancov návrh na priznanie odmeny 

hlavnému kontrolórovi obce Liešťany za kvalitné plnenie pracovných činnosti vo výške 30% 

z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 5 kalendárnych mesiacov. Uznesenie bolo 

prijaté jednohlasne.  

 

Pán Kluvanec vo svojom diskusnom príspevku upozornil, že obec vyčistila priestor od 

náletových drevín okolo ohrady cintorína v Dobročnej, tým sa uľahčil prechod do areálu 

cintorína vysokou zverou preskočením cez oplotenie. Na pripomienku odpovedal p. starosta, 

že keď počasie dovolí obec zabezpečí  odstránenie výkopovej zeminy, ktorá ja nahrnutá 

k oploteniu a tým je uľahčený prechod zveriny do areálu cintorína. Zároveň bude potrebné 

oplotenie  zrekonštruovať.   

 

P. poslankyňa Mgr. Jana Javorčeková spolu s p. Jozefom Kluvancom ako poškodení majitelia 

rodinných domov veternou smršťou sa poďakovali občanom obce, ktorí prispeli finančnými 

príspevkami vo verejnej zbierke.    

 

 

 

K bodu 8 -  Uznesenia 

 

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

 

 

K bodu 9 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17:45 hod. 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Zaťková      

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

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

 



 

Uznesenie č. 1/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.                               

  

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. januára 2020 

 

 

Uznesenie č. 2/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

 

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

určení pán poslanec Rudolf Vojtko  a pán poslanec PhDr. Dušan Lukáč a za zapisovateľku pani 

Ing. Lenka Zaťková. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. januára 2020 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 3/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Mgr. Ivana Ivanišová a pán poslanec Miroslav Baláž. 

    

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  30. januára 2020 

 

Uznesenie č. 4/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

    

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

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  30. januára 2020 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 5/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje prerozdelenie výťažku v sume 1652,02 € 

z Dobrovoľnej  zbierky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov 

živelnej pohromy, ktoré vznikli na rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany dňa 7. augusta 

2019 rovným dielom, čo predstavuje sumu 275,34 EUR  pre vlastníkov nasledovných 

poškodených domov: 

Rodinný dom súpisné číslo 333, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 335, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom bez súpisného číslo na pozemkoch KN-C par. čísla 53/1, 53/2, 52 a 51/2 v k. ú  

Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 396, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 434, k. ú. Dobročná, 

Rodinný dom súpisné číslo 125, k. ú. Liešťany. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  30. januára 2020 

Uznesenie č. 6/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu rozpočtu obce Liešťany a prijatie 1. 

rozpočtového opatrenia obce nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 694 667 

Bežné výdavky 282 500 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 152 544 

Príjmy finančných operácií 71 215 

Výdavky finančných operácií 5 148 

ZŠ:  

Bežné príjmy 36 500 

Bežné výdavky 290 925 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 731 167 

Celkové výdavky                                                            731 167 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  30. januára 2020 



 

Uznesenie č. 7/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. januára  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Ing. Jozefovi Krettovi, hlavnému 

kontrolórovi obce Liešťany v zmysle § 18c odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonanie pracovných činností 

- v roku 2020 odmenu vo výške 30% mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie 5 

kalendárnych mesiacov január, február, marec, apríl, máj, 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  30. januára 2020 


