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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 25. januára 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania  

                      1 x  Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 25. januára 2021 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Ing. Lenka Zaťková, Mgr. Jana Javorčeková 

- ospravedlnená. 

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. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. 

6. Rôzne  

7. Uznesenia 

8. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Miroslava Baláža. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Rudolf Vojtko a PhDr. Dušan Lukáč. 

   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. Prišla poslankyňa p. Ing. Lenka Zaťková. 

 

K bodu 5 - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. 

 

P. starosta informoval o príprave žiadosti na poskytnutie dotácie na spracovanie Zmien 

a doplnkov č. 3, Územného plánu obce Liešťany v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. 



o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v čo najkratšom 

termíne, najneskôr s doručením žiadosti do 29.1.2021 na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so záväzkom obce, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie, t. j. zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu obce Liešťany 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 6 – Rôzne 

 

     P. starosta informoval prítomných, že z dôvodu zániku poslaneckého mandátu                             

p.  Branislavovi Krpelanovi a v zmysel § 192 ods.  1 zákona č. 180/2014 Z. z . o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca 

obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Ako náhradník bola oslovená 

p. Jana Beláková, ktorá si svoj poslanecký mandát neuplatní. Ako ďalší náhradník bola 

oslovená p. Jozefína Mazániková, ktorá sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ujme 

v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení po zložení zákonom 

stanoveného sľubu poslanca  na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

ktorého za zúčastní. 

Ďalej informoval, že z dôvodu zániku poslaneckého mandátu p.  Branislavovi Krpelanovi mu 

zaniklo členstvo v Komisii na ochranu verejného záujmu. V súlade s Ústavným zákonom            

č. 357/2004 Z. z.  o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné 

zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. 

Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo 

nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo 

politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch 

členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o 

zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Z tohto 

dôvodu bol za nového člena navrhnutý p. poslanec PhDr. Dušan Lukáč. Návrh bol jednohlasne 

prijatý. 

 

K bodu 7 -  Uznesenia 

 

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

 

K bodu 8 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:00 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Ivana Ivanišová  ................................. 

 

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



Uznesenie č. 01/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  25. januára 2021 

 

 

Uznesenie č. 02/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

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

určení p. Mgr. Ivana Ivanišová  a p. Miroslav Baláž a za zapisovateľku p. Beáta Holenková. 

 

 

 

                                 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  25. januára 2021 

 



Uznesenie č. 03/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

PhDr. Dušan Lukáč a Rudolf Vojtko. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  25. januára 2021 

 

 

Uznesenie č. 04/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

 

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

 

    

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  25. januára 2021 

 



Uznesenie č. 05/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí so záväzkom obce, že proces obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, t. j. zmien a doplnkov č. 3, „Územného plánu 

obce Liešťany“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR a žiadateľom v zmysle  § 4 ods. 2 zákona č. 226/2011 

Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  25. januára 2021 

 

 

Uznesenie č. 06/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch odporúča starostovi obce podať žiadosť na 

poskytnutie dotácie na spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Liešťany 

v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obcí v čo najkratšom termíne, najneskôr s doručením žiadosti do 29.1.2021. 

Dňom doručenia žiadosti na ministerstvo sa rozumie dátum pečiatky podateľne ministerstva. 

 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  25. januára 2021 



Uznesenie č. 07/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. januára  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje doplnenie Komisie na ochranu verejného  

záujmu o poslanca PhDr. Dušan Lukáča.  

Z dôvodu zániku poslaneckého mandátu p.  Branislavovi Krpelanovi dňa 22.11.2020,  zaniklo 

aj členstvo v Komisii na ochranu verejného záujmu. 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  25. januára 2021 


