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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 10. februára 2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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

  

Začiatok o 18,00 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. Žiadosti o nenávratné finančné príspevky na  projekty financované z rozpočtu EÚ 

a ŠR a ich spolufinancovanie. 

6. Žiadosť o zmenu preklenovacieho úveru zo SZRB, a.s. 

7. Rôzne a diskusia. 

8. Uznesenia. 

9. Ukončenie zasadnutia. 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol pani Mgr. Janu Javorčekovú a pána Miroslava 

Baláža. Za zapisovateľku  starosta určil pani Ing. Lenku Zaťkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pani Ing. Lenku Zaťkovú a pána PhDr. Dušana 

Lukáča. 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 – Prerokovanie žiadosti  o nenávratné finančné príspevky na  projekty 

financované z rozpočtu EÚ a ŠR a ich spolufinancovanie 

 

     P. starosta informoval prítomných, že obec Liešťany na základe výzvy, ktorú zverejnilo 

Ministerstvo dopravy vypracovala  žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky a táto žiadosť bola schválená. Na základe tejto dotácie je 

možné v obci zrealizovať výstavbu troch prístreškov na úschovu bicyklov. 



Ďalej informoval, že obec Liešťany môže požiadať o dotáciu v rámci Miestnej akčnej skupiny 

Magura  Strážov z PRV (program rozvoja vidieka) Podopatrenie  7.4 – Aktivita č. 2 - zriadenie 

nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich 

okolia vo výške do 21 000 €. Vypracovaná projektová dokumentácia „ Dom rozlúčky Liešťany“ 

predpokladá s rozpočtom od 80 do 100 tisíc. V tomto prípade by obec Liešťany musela rozdiel 

dofinancovať z vlastných zdrojov. Čerpanie týchto prostriedkov na modernizáciu Domu 

smútku v Dobročnej nie je možné nakoľko uvedená stavba je postavená na neusporiadanom 

pozemku. 

Obec Liešťany dňa 7.2.2020 požiadala Ministerstvo financií SR o poskytnutie dotácie, ktorej 

účelom použitia je oprava fasády na budove Základnej školy v Liešťanoch v sume 13 500 €. 

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje sumu 4 500 €. Zmena rozpočtu sa vykoná 

iba v prípade schválenia žiadosti. 

K uvedenému bodu OZ neprijalo uznesenie.  

  

     

 

K bodu 6 – Žiadosť  o zmenu preklenovacieho úveru zo SZRB, a.s. 
 

     P. starosta oboznámil prítomných poslancov o stave preklenovacieho úveru, ktorým obec 

financovala realizáciu projektu „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, 

Liešťany“.  Žiadosť o platbu bola schválená  a dňa 10. decembra 2019 bola platba vo výške 

355 555,23 EUR prevedená na účet zriadený v SZRB, a.s. V rámci projektu boli identifikované 

niektoré neoprávnené výdavky ako napríklad štruktúrovaná kabeláž (staré rozvody elektrickej 

energie, dátové káble), sanitárne zariadenie, časť nákladov na výmenu okien v okenných 

otvoroch a iné. Z tohto dôvodu nebola žiadosť o platbu uhradená v plnej výške. Rozdiel vo 

výške 44 444,77 EUR bude splatený na základe zmeny preklenovacieho úveru na úver s dobou 

splatnosti 83 mesiacov.  

K žiadosti o zmenu úveru vypracoval hlavný kontrolór obce Liešťany o ukončenej kontrole 

správu pre OZ. Na základe tejto správy boli bežné príjmy obce Liešťany za rok 2019 

636 541,91€. Z toho prostriedky poskytnuté obci v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky boli vo výške 

116 117,71 €. Rozdiel je vo výške 520 424,20 €. Čo sa týka zadlženosti obce Liešťany za rok 

2019 tak tá k 31.12.2019 bola vo výške 6,98 %, celková suma dlhu obce v roku 2020 nesmie 

prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (636 541,91 €), čo 

predstavuje čiastku 381 925,14 €. Čo sa týka sumy splátok návratných zdrojov financovania 

vrátane úhrady výnosov a sumy splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov tak 

táto , na základe predložených dokladov, bude v roku 2020 vo výške 1,08 %, čo predstavuje 

čiastku 5 628,62 €.  

V roku 2020, až do teraz ( do 10.02.2020 ) obec Liešťany spĺňa podmienky pri prijímaní 

návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d., a preto 

nie je potrebné prijať žiadne nápravné opatrenia.  

Uznesenie k uvedenému bodu bolo schválené jednohlasne. 

  

V rámci projektu „Zberný dvor v obci Liešťany“ obec Liešťany požiadala o preplatenie 

oprávnených nákladov žiadosťou o platbu č. 4 a č. 5 vo výške 12 000 EUR. Tieto prostriedky 

budú prednostne použité na splatenie vyššie uvedeného úveru. 

Schválené jednohlasne. 

 

 

K bodu 7 – Rôzne a diskusia 

 

 

Pán Jozef Kluvanec vo svojom diskusnom príspevku upozornil, že komunikácia od kaplnky      

v Dobročnej k futbalovému ihrisku je často ťažko prejazdná z dôvodu trvalo zaparkovaných 

osobných aut. V zelenom páse povedľa tejto komunikácii je uskladňované dlhodobo drevo, 

stavebný odpad a iný materiál.  



Pán starosta na uvedený príspevok odpovedal, že vlastníkov rodinných domov v blízkosti tejto 

komunikácie upozornil, že si majú uskladnený materiál z tohto priestoru odstrániť. Nakoľko   

na upozornenie nereagovali obec vykoná opatrenia k náprave tohto stavu. 

 

Pán Ján Mišovic upozornil, že vodný tok rieky pri jeho rodinnom dome postupne odplavuje 

pravý breh. Vodný tok sa čoraz viac približuje k hranici jeho pozemku a aj jeho susedov.           

Na túto vec už na obecnom zastupiteľstve upozorňoval, no vodohospodársky podnik zatiaľ 

nevykonal žiadne opatrenia k spevneniu brehu, čo by zamedzilo k odplavovaniu brehu. 

Starosta obce na príspevok  odpovedal, že na uvedený stav už Slovenský vodohospodársky 

podnik listom upozorňoval. Vodohospodári vtedy odstránili nános sedimentu na opačnom 

brehu čím sa tok rieky čiastočne v tejto časti upravil. Obec Liešťany na základe tohto príspevku 

znovu vykoná zdokumentovanie tohto stavu a listom požiada správcu toku o nápravu. Vlastníci 

dotknutých pozemkov by o tomto stave mali tak isto listom upozorniť správcu vodného toku. 

 

Ďalej pán Mišovic upozornil, že v chatovej časti priehrady Nitrianske Rudno v k. ú. Kostolná 

Ves je už dlhšie vykonávaná výstavba ďalších chát a rodinných domov. Firmy, ktoré 

zabezpečujú výstavbu často využívajú prejazd ťažkou technikou po miestnej komunikácii 

v dolných Liešťanoch a tým túto komunikáciu poškodzujú.  

Pán starosta na uvedené upozornenie povedal, že požiada dopravného inžiniera k vypracovaniu 

návrhu, ktorým by sa uvedený prejazd zamedzil, no podľa jeho názoru to nebude také 

jednoduché, nakoľko navrhnutým opatrením môžu byť obmedzovaní aj občania našej obce 

a poľnohospodári, ktorí na okolitých poliach hospodária. 

 

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 19:15 hod. 

 

 

Zapísala: Ing. Lenka Zaťková      

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Jana Javorčeková                      ................................. 

 

 

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

 

 



Uznesenie č. 8/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.              

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 

Uznesenie č. 9/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

 

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

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

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 

 

Uznesenie č. 10/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Ing. Lenka Zaťková a pán  poslanec  PhDr. Dušan Lukáč. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 



 

Uznesenie č. 11/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

    

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

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 

Uznesenie č. 12/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

obce Liešťany k zmene  preklenovacieho úveru na dlhodobý úver so splatnosťou do 31.1.2027, 

ktorým sa financoval projekt s názvom: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny 

dom, Liešťany“. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 

Uznesenie č. 13/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu časti preklenovacieho úveru 

č.303132-2019 od poskytovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, 

P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava, IČO:00682420  na dlhodobý úver so splatnosťou do 31.1. 

2027 s mesačnými splátkami istiny vo výške 536,00 €, ktorým sa financoval projekt s názvom: 

„Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 



 

Uznesenie č. 14/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 10. februára  2020 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí  s použitím finančných prostriedkov, ktoré na 

základe  Žiadosti o platbu č. 4 a č.5 projektu Zberný dvor v obci Liešťany budú obci Liešťany 

uhradené platobnou jednotkou MŽP SR na účet číslo 290028/3000 na mimoriadnu splátku 

úveru projektu s názvom: „Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“. 

. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  10. februára 2020 


