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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 30. júna 2020 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  

neprítomní: p. Mgr. Jana Javorčeková a p. Branislav Krpelan- ospravedlnení. 

  

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 

2020. 

6. Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2019. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Liešťany za rok 

2019. 

8. Zámer zriadenia vecného bremena. 

9. Zámer  o prevod nehnuteľného majetku. 

10. Rôzne.  

11. Uznesenia. 

12. Ukončenie zasadnutia. 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol pána poslanca Rudolfa Vojtku a pána 

poslanca Miroslava Baláža. Za zapisovateľku  starosta určil pani poslankyňu Ing. Lenku 

Zaťkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pani Mgr. Ivanu Ivanišovú 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 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany 

na   druhý polrok 2020 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 2020 predložil 

hlavný kontrolór obce. Plán bol zverejnený zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli, 

webovom sídle obce Liešťany a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Štyria poslanci hlasovali za prijatie uznesenia, poslankyňa. Ing. Lenka Zaťková 

sa   zdržala hlasovania.     

 

K bodu 6 – Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2019 
 

    Starosta obce informoval prítomných, že Návrh záverečného účtu Obce Liešťany za rok 

2019 bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli, webovom sídle obce 

Liešťany a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Návrh záverečného účtu spracovala 

Ing. Jaroslava Hýblová. K návrhu ZÚ neboli podané žiadne námietky.  

 

K bodu 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Liešťany 

za rok 2019 
 

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o stanovisko k uvedenému návrhu ZÚ obce 

Liešťany za rok 2019. 

     Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu 

obce Liešťany za rok 2019. Konštatoval, že rozpočet obce Liešťany bol vypracovaný ako 

viacročný rozpočet. Rozpočet obce na rok 2019  na úrovni hlavných kategórií bol  OcZ 

schválený dňa 18.12.2019 uznesením číslo 95/2018 a rozpočet na nasledovné dva roky 

bol   zobratý OcZ na vedomie. 

    Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, 

keď celkové príjmy vrátane základnej školy a jej súčastí spolu s vlastnými príjmami školy 

boli plánované vo výške 714 470 € a celkové výdavky boli plánované taktiež vo výške 714 

470 €. 

-Bežné príjmy obce spolu s vlastnými príjmami ZŠ boli plánované vo výške 620 470 €. Bežné 

výdavky obce spolu s RO boli plánované vo výške 540 290 €. Bežný rozpočet tak 

bol   plánovaný ako prebytkový o + 80 180 €.  

- Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 0 € Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 

174 180 €. Kapitálový rozpočet tak bol plánovaný ako schodkový o – 174 180 €.  

- Finančné operácie v príjmovej časti boli plánované 94 000 €, a vo výdavkovej časti 

boli   plánované vo výške 0 €. FO tak boli plánované ako prebytkové o + 94 000 €. 

    Hospodárenie obce sa začiatkom roku riadilo podľa takto schváleného rozpočtu na rok 

2019. V priebehu roku 2019 bol pôvodný rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami 

celkom trinásťkrát, a to či už rozhodnutím OcZ, alebo starostu obce v rámci kompetencie, 

ktorú mu vymedzilo OcZ, alebo na základe zmeny výšky rôznych transferov zo štátneho 

rozpočtu poukazovaných obci cez rôzne ministerstvá SR. 

Skutočné plnenie rozpočtu v porovnaní na poslednú schválenú úpravu rozpočtu obce Liešťany 

bolo nasledovné:  

- Celkové príjmy sa naplnili na 94,86 %, čo predstavuje finančnú čiastku 1 506 683,38 €.                

- Celkové výdavky sa naplnili na 92,75 %, čo predstavuje finančnú čiastku 1 473 220,41 €. 

Skutočné celkové príjmy rozpočtu obce Liešťany tak boli o + 33 462,97 € vyššie, 

ako   boli   skutočné celkové výdavky rozpočtu obce v roku 2019.  

Skutočné plnenie rozpočtu obce spolu so ZŠ s MŠ bolo v roku 2019 nasledovné :  

- Bežné príjmy obce spolu so ZŠ s MŠ boli vo výške 676 611,54 € (636 541,91 + 40 069,63), 

čo je plnenie rozpočtu na 99,67 %. Bežné výdavky obce spolu so ZŠ s MŠ boli vo výške 557 

745,38 € (268 032,37 + 289 713,01), čo je plnenie na 94,38 %. Bežné príjmy tak boli o + 118 

866,16 € vyššie ako bežné výdavky, bežný rozpočet teda bol o túto čiastku prebytkový.  

- Príjmy kapitálového rozpočtu boli 365 459,23 €, čo je plnenie na 100,00 %. Kapitálové 

výdavky spolu boli vo výške 559 919,80 €, čo je plnenie na 87,24 %. Kapitálový rozpočet tak 

bol schodkový o – 194 460,57 €.  



- Príjmové FO spolu so ZŠ s MŠ boli vo výške 464 612,61 € (460 601,60 € obec + 4 011,01 

ZŠ), čo je plnenie na 85,40 %. Výdavkové FO boli 355 555,23 €, čo je plnenie na 100,00 %. 

Prebytok vo FO predstavoval čiastku + 109 057,38 €. 

Hlavný kontrolór ďalej konštatoval, že voči plneniu jednotlivým plánovaným príjmovým 

a výdavkovým položkám nemá výhrady a čo sa týka zadlženosti obce v roku 2019, tak 

prijatím návratných zdrojov financovania v roku 2019 prostredníctvom poskytnutého úveru 

od SZRB, a. s., na maximálnu výšku 400 039,00 € na financovanie projektu „Zníženie 

spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany“ obec Liešťany neporušila zákonné 

podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6) zákona 

č.   583/2004 Z. z.. 

Hlavný kontrolór ešte pred zverejnením návrhu ZÚ žiadal doplniť výšku   vylúčených 

prostriedkov z prebytku hospodárenia aj  zostatok potravinového účtu ZŠ s MŠ vo výške 

2 535,19 € na ktoré sa v ZÚ omylom pozabudlo.  

Pri kontrole tzv. „finančného okruhu“ obce Liešťany k 31.12.2019 chýbali ceniny vo výške 

84 €, čo bol rozdiel medzi údajmi uvedenými v záverečnom účte a skutočnosťou uvedenou 

v  bilancii aktív k 31.12.2019 aj toto bolo opravené.  

Po zapracovaní vyššie uvedených pripomienok hlavný kontrolór odporučil  OcZ schváliť  

celoročného hospodárenie obce Liešťany za rok 2019 bez výhrad. 

OZ schvaľuje: 

a) Čerpanie rozpočtu obce Liešťany 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 €.  

Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8 – Zámer zriadenia vecného bremena  

 

Starosta obce informoval, že na poslednom zasadnutí dňa 30. apríla poslanci Obecného 

zastupiteľstva schválili zámer zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie  

Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného 

zreteľa na pozemok KN-E par. číslo 350 v k. ú. Dobročná -zastavaná plocha a nádvorie 

vo  vlastníctve obce Liešťany. 

Zámer o zriadenia vecného bremena bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle 

obce ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. K uvedenému zámeru neboli podané 

žiadne námietky.   

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 č. p. 284/2019 označeným ako diel č. 2 vo výmere 17 m² v prospech 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36056006, Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica pre stavbu „ Rozšírenie verejného vodovodu Liešťany – Dobročná“. 

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. 

 

Obecné zastupiteľstvo zriadenie 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“ schválilo jednohlasne. 



K bodu 9 – Zámer  o prevod nehnuteľného majetku 

 

Starosta obce informoval, že schválenie zámeru na prevod  nehnuteľného majetku formou 

zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa p. Tibora Kocúra 

sa   na   schválenie obecným zastupiteľstvom  nepredkladá z dôvodu neúplných podkladov 

k schváleniu uznesenia. 

Ďalej informoval, že schválenie zámeru na prevod  nehnuteľného majetku formou zámennej 

zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č.28/2019  

a žiadosti p. Duchoňa Vladimíra sa odložilo z dôvodu možných právnych komplikácií 

pri   realizácii tohto  prevodu na ktoré upozornil žiadateľ. 

 

K bodu 10 -  Rôzne 

 

P. starosta informoval, že na zasadnutí OZ dňa 31. marca poslanci Obecného zastupiteľstva 

schválili zámer prevod nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy – novovytvorený 

pozemok KN-C par. č. 175/20 v k. ú Liešťany vo vlastníctve obce zámenou za novovytvorený 

pozemok KN-C par. č. 176/2 v k.ú. Liešťany  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov . Pri spracovaní 

uznesenia č. 45/2020 došlo k nesprávnemu prepisu zo zverejneného zámeru do uznesenia 

v ktorom omylom vypadlo znenie o ustanovení zákona na základe ktorého dochádza 

k schváleniu prevodu. Z tohto dôvodu a z dôvodu zmeny adresy účastníčky prevodu  

sa   na   zasadnutie predložilo k schváleniu uznesenie k doplneniu uznesenia č.45/2020 zo dňa 

30.apríla 2020.   

Schválené jednohlasne. 

 

P. Mgr. Ivana Ivanišová oboznámila prítomných o rokovaní FK pri OZ Liešťany a vyhotovení 

návrhu na vyplatenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ Liešťany. Návrh tvorí 

prílohu tejto Zápisnice. K návrhu prijali poslanci OZ uznesenie. 

 

K bodu 11 -  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 20:15 hod. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Zaťková   

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

Overovatelia: 

 

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

 

 

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

 

 



Uznesenie č. 46/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna  2020 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.              

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

Uznesenie č. 47/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna    2020 

 

     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 poslankyňa Ing. Lenka Zaťková. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

 

Uznesenie č. 48/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna    2020 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

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

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 



 

Uznesenie č. 49/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna  2020 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

 

Uznesenie č. 50/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na druhý polrok 2020. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

 

Uznesenie č. 51/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2020 

 
      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. 

  

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 



Uznesenie č. 52/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2020 

 

     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 €.  

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

 

Uznesenie č. 53/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2020 

 

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.    

 

. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

Uznesenie č. 54/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2020 

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.“ 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

 

Uznesenie č. 55/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 30. júna 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom 

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

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  30. júna 2020 

 


