
 

 

PREHĽAD 

 

o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa  30. júna  2020 

 

 

 

 

 

Uznesenia číslo: 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Meno a priezvisko:           

Miroslav Baláž / B / B / B / / / / 

Mgr. Ivana Ivanišová / B / B / B / / / / 

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

Branislav Krpelan N N N N N N N N N N 

PhDr. Dušan Lukáč / B / B / B / / / / 

Rudolf Vojkto / B / B / B / / / / 

Ing. Lenka Zaťková / B / B 0 B / / / / 

 

LEGENDA:   N   neprítomní 

    /     hlasoval za prijatie uznesenia 

-    bol proti prijatiu uznesenia 

0 zdržal sa hlasovania 

B  berie na vedomie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 46 Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. 

Uznesenie č. 47 Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, že za  overovateľov zápisnice boli určení pán poslanec Rudolf Vojtko  

a pán poslanec  Miroslav Baláž  

a za zapisovateľku pani Ing. Lenka Zaťková. 

Uznesenie č. 48 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Mgr. Ivana Ivanišová a pán poslanec PhDr. Dušán Lukáč 

Uznesenie č. 49 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 50 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2020. 

Uznesenie č. 51 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  

a) Správu o čerpaní rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2019, 

            ktorá je súčasťou odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 

b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019. 

c) Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2019. 

 

 

Uznesenie č. 52 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  

 

a) Čerpanie rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2019. 

b)  Záverečný účet za rok 2019 s výrokom: Celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

c)  V zmysle § 16 odst. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy financovanie schodku   

 rozpočtu obce zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vo výške – 80 550,65 € z návratných zdrojov financovania a 

prevodom z rezervného fondu obce. 

d) V súlade s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie 

zostatku príjmových finančných operácií z roku 2019 na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 28 506,73 €.  

 

Uznesenie č. 53 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  

 

zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena na 
majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“ 
 
Obec Liešťany ako vlastník pozemku KN-E par. číslo 350 v k. ú. Dobročná -zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4489 m2, 

vedený na LV č. 1 a povinný z vecného bremena, rada 2 zmluvy zriaďuje vecné bremeno  v prospech oprávneného z vecného 

bremena  pre rozšírenie vodovodu Liešťany - Dobročná. Časovo neobmedzené bremeno má spočívať v práve vstupu, prechodu 

a prejazdu osobnými, nákladnými automobilmi, technikou a pešo na zaťažený pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky, 



údržby, vykonávania opráv, odstraňovania porúch, ako aj rekonštrukcií zariadení verejného vodovodu na zaťaženom pozemku 

umiestnenom v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom (označeným ako diel č. 2 vo   výmere 17 m²) vyhotoviteľa 

Geoslužba, s.r.o. Prievidza, M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461, č. p. 284/2019 zo dňa 12.11.2019, v prospech 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36056006, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica. Stavba „Rozšírenie 

verejného vodovodu Liešťany – Dobročná“  bola skolaudovaná Okresným úradom v Prievidzi, odbor  starostlivosti o životné 

prostredie, pod č. OU-PD-OSZP-2019/027128-006 zo dňa 9.12.2019. Je to vecné bremeno prípadu osobitného zreteľa z   dôvodu 

vybudovania vodovodu pre plánovanú výstavbu RD v tejto lokalite. Právo vecného bremena podľa Zmluvy sa vzhľadom na 

verejnoprospešnosť zariadenia chráneného právom vecného bremena na základe dohody zmluvných strán zriaďuje ako 

bezodplatné právo. 

Uznesenie č. 54 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje doplnenie uznesenia OZ v Liešťanoch č. 45/2020 zo dňa 30.04.2020, , ktoré po 

doplnení má nasledovné znenie: 

 
      „Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje:  

prevod  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Obce Liešťany, a to nasledovný 

novovytvorený pozemok:                                                                                                                                                                                 

pozemok registra  „C“ s par. č. 175/20 v k.ú.  Liešťany,  trvale trávnatý porast vo výmere   83 m²,  ktorý vznikol z pôvodného 

pozemku registra „C“ par. č. 175/1 na  základe geometrického plánu č. 169/2019  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., 

M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 04.09.2019, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného 

úradu v Prievidzi dňa 16.09.2019 č. 937/2019,                                                                                

záujemcom  o prevod: 

Kotulová Marta, trvale bytom časť Banky č. 469, 972 25 Diviaky nad Nitricou, 

Kluvancová Monika, trvale bytom časť Dobročná č. 497, 972 27 Liešťany, 

Ing. Daniela Hepnerová,  Slnečná Stráň 640/19, 972 11 Lazany,  

Štangová Monika, Bukovčana 849/1, 971 01 Prievidza, 

zámenou za novovytvorený  pozemok:   

parcela registra „C“ s par. č. 176/2 v k.ú. Liešťany, záhrada , zapísanom na LV č. 1337 s výmerou 33  m², ktorá je v spoločnom 

vlastníctve:  

Kotulová Marta, trvale bytom časť Banky č. 469, 972 25 Diviaky nad Nitricou v podiele 1/3, 

Kluvancová Monika, trvale bytom časť Dobročná č. 497, 972 27 Liešťany v podiele 1/3, 

Ing. Daniela Hepnerová,  Slnečná Stráň 640/19, 972 11 Lazany v podiele 1/6,  

Štangová Monika, Bukovčana 849/1, 971 01 Prievidza v podiele 1/6. 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva časť pôvodného pozemku parcely registra  „C“ s parcelným číslom 176/1, 

záhrada s výmerou  345 m² a to konkrétne: 
- novovytvorený pozemok parcely registra „C“ s par. číslom 176/2, záhrada s výmerou 33  m² v podiele 1/1. Na novovytvorenom 

pozemku registra „C“ s par. číslom 176/1 záhrada vo   výmere 312 m² budú pôvodní vlastníci: 

Kotulová Marta, trvale bytom časť Banky č. 469, 972 25 Diviaky nad Nitricou v podiele 1/3, 

      Kluvancová Monika, trvale bytom časť Dobročná č. 497, 972 27 Liešťany v podiele 1/3, 



      Ing. Daniela Hepnerová,  Slnečná Stráň 640/19, 972 11 Lazany v podiele 1/6, 

      Štangová Monika, Bukovčana 849/1, 971 01 Prievidza v podiele 1/6. 

 

         Novovytvorený pozemok vznikol odčlenením od pôvodného pozemku podľa geometrického plánu č. 169/2019  

vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 04.09.2019, úradné 

overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 16.09.2019 č. 937/2019. 

       Dôvodom prevodu  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy podľa osobitného zreteľa je umožnenie obyvateľom 

obce a jej návštevníkom v uvedenej časti  voľný prechod popri rieke Nitrica po pozemku vo vlastníctve obce Liešťany.  

        Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňa pozemok za pozemok s rozdielnou 

výmerou, vlastníci pozemku  KN-C par. č. 175/1 v k. ú. Liešťany rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností, ktorý je v ich 

 prospech vo výmere 50 m² doplatia Obci Liešťany.  

       Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená na základe znaleckého posudku číslo 245/2019 zo dňa 01.12.2019, ktorý 

spracoval Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 348,   972 24 Diviacka Nová Ves – znalec v odbore stavebníctva.   

       Hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 6,45 €/m². V súlade so   Zásadami hospodárenia s obecným 

majetkom, článok VIIa, ods. 4 náklady na   vyhotovenie znaleckého posudku, v tomto prípade vo výške 100,00 EUR znáša 

kupujúci, taktiež kupujúci znáša v plnej výške aj správny poplatok  za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností.“ 

 

Uznesenie č. 55 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom komisií Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch za 1. polrok roku 2020 vo výške 1543,79 € 

  


