
 

      Obecné zastupiteľstvo v  L i e š ť a n o c h 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 15. decembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021 

                      1 x  Návrh VZN č. 5/2020  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  
                             v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

                      1 x  VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  
                            v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

                      1 x Návrh VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                      1 x VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                      1 x Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Liešťany 

                      1 x Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 

                      1 x Správa o ukončených kontrolách 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 15. decembra 2020 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Branislav Krpelan, Mgr. Jana Javorčeková, 

PhDr. Dušan Lukáč - ospravedlnení. 

  

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.  

 

Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 22.11.2020 zanikol mandát poslancovi Obecného 

zastupiteľstva v Liešťanoch pánovi Branislavovi Krpelanovi podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mandát poslanca zaniká ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva. 

 

Skonštatoval, že  OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom rokovania. 

Z dôvodu nízkeho počtu poslancov na zasadnutí OZ navrhol vypustiť z programu bod č. 9. -

Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Liešťany z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a to z dôvodu, že na schválenie prevodu majetku obce je potrebná 3/5 

väčšina všetkých poslancov. OZ súhlasí s vypustením bodu č. 9 z programu rokovania s tým, 

že sa ostatné body posunú– prijaté jednohlasne. OZ súhlasí so zmenou programu rokovania  - 

prijaté jednohlasne. 

 

Pôvodný 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 prvý polrok 

2021 

6. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

7. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 6/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 



8. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2021 - 2023 

9. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Liešťany z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

10. Rôzne a diskusia  

11. Uznesenia 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Nový 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 prvý polrok 

2021 

6. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

7. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 6/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2021 - 2023 

9. Rôzne a diskusia  

10. Uznesenia 

11. 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. 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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý 

polrok 2021 

 

     Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce ako aj na 

centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Návrh plánu kontrolnej činnosti predložil hlavný 

kontrolór obce uviedol, že plán kontrolnej činnosti sa predkladá 2 x ročne. Tvorí prílohu 

zápisnice.  Prijaté jednohlasne. 

 



K bodu 6 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany      
 

     P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 5/2020 bol v zákonom stanovenej 

lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, ako aj na centrálnej 

elektronickej úradnej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne 

pozmeňujúce návrhy. Návrh VZN č. 5/2020 ako aj schválené VZN č. 5/2020 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne.  
 

K bodu 7 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 6/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

      P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 6/2020 bol v zákonom stanovenej 

lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, ako aj na centrálnej 

elektronickej úradnej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne 

pozmeňujúce návrhy. Návrh VZN č. 6/2020 ako aj schválené VZN č. 6/2020 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 
 

K bodu 8 -  Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2021 - 2023 

 

    Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Liešťany na rok 2021-2023 a k návrhu 

rozpočtu obce Liešťany na rok 2021 predložil hlavný kontrolór obce, skonštatoval, že je 

spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol 

zostavený s náležitou opatrnosťou v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti, z dôvodu 

prebiehajúcej pandémie ochorenia Covid 19. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce, na oficiálnej  webovej stránke obce a tiež na portáli www.slovensko.sk v zákonom 

stanovenej lehote. Hlavný kontrolór odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Liešťanoch schváliť 

rozpočet obce na rok 2021. Návrh rozpočtu ako aj stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu 

tejto zápisnice. OZ berie na vedomie Stanovisko HK obce. OZ berie na vedomie výhľadový 

rozpočet na roky 2022-2023. OZ schvaľuje  rozpočet na rok 2021 – prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 9 – Rôzne a diskusia 

 

    Hlavný kontrolór obce predložil správu o ukončených kontrolách, ktoré boli vykonané na 

základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020. Jednalo sa o nasledovné 

kontroly: 

Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ v Liešťanoch v predchádzajúcom období.  

Hlavný kontrolór skonštatoval, že starosta obce vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia uznesení 

z predchádzajúcich zasadnutí OZ. Uznesenia prijaté v prvom polroku 2020 sa priebežne plnia 

a z tohto dôvodu nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia. 

Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Liešťany v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

Kontrola vedenia pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej 

kontroly. 

Správa o ukončených kontrolách tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie správu 

hlavného kontrolóra. 

 

K bodu 10 – Uznesenia 

      

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

http://www.slovensko.sk/


K bodu 11 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Uznesenie č. 92/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  vypustenie bodu č. 9 z programu  

zasadnutia, tým sa ostatné body posúvajú. 

 

 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

 

Uznesenie č. 93/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

    

  Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia so zmenou. 

 

 

 

 

                            

          Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 



Uznesenie č. 94/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie zánik mandátu poslancovi Obecného 

zastupiteľstva v Liešťanoch pánovi Branislavovi Krpelanovi podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

 

Uznesenie č. 95/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

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

určení Ing. Lenka Zaťková  a Rudolf Vojtko a za zapisovateľku Beáta Holenková. 

      

 

    

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 



Uznesenie č. 96/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

Mgr. Ivana Ivanišová a Miroslav Baláž.  

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

 

Uznesenie č. 97/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

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

 

 

 

 

        Ľubomír Noska 

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 



Uznesenie č. 98/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh VZN Obce Liešťany č. 5/2020  

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Liešťany. 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

Uznesenie č. 99/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN Obce Liešťany č. 5/2020  o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Liešťany. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 



Uznesenie č. 100/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh VZN Obce Liešťany č. 6/2020 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

Uznesenie č. 101/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN Obce Liešťany č. 6/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 



Uznesenie č. 102/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na prvý polrok 2021.  

 

 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 
 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

 

Uznesenie č. 103/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  Stanovisko HK obce k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2021 – 2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2021. 

 

 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 
 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 



Uznesenie č. 104/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  výhľadový rozpočet obce Liešťany  

na roky 2022 -2023. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 
 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

 

Uznesenie č. 105/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje rozpočet obce Liešťany na rok 2021 na 

úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia programov nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 586 511 

Bežné výdavky 293 078 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 50 600 

Príjmy finančných operácií 26 600 

Výdavky finančných operácií 6 432 

ZŠ:  

Bežné príjmy 46 500 

Bežné výdavky 309 501 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 659 611 

Celkové výdavky 659 611 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 
 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 



Uznesenie č. 106/2020 
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

o ukončených kontrolách. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 

 

 
 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 

 

Uznesenie č. 107/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 15. decembra  2020 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce vstúpiť do jednania so 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Odštepný závod Piešťany,  za účelom zámeny 

pozemkov nachádzajúcich sa v časti  zberného dvora a pod miestnymi komunikáciami vo 

vlastníctve Slovenskej republiky za pozemky vo vlastníctve obce Liešťany s druhom pozemku 

vodná plocha a druhom pozemku  trvalý trávny porast cez ktorý preteká rieka Nitrica. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 
 

 

 

 

V Liešťanoch  15. decembra 2020 


