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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 28.apríla 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 

                      1 x  Sľub poslanca OZ v Liešťanoch 

                      1 x Čestné vyhlásenie poslanca OZ v Liešťanoch 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 28. apríla 2021 
___________________________________________________________________________ 

 

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

- ospravedlnené. 

 

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. Informácia o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Liešťany 

6. Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 

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

osobitného zreteľa 

8. Prerokovanie žiadostí, ktoré boli doručené na Obecný úrad v Liešťanoch 

9. Rôzne a diskusia 

10. Uznesenia 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Rudolfa Vojtku a PhDr. Dušana Lukáča. 

 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 - Informácia o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Liešťany a nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného 

zastupiteľstva obce Liešťany 

 

     P. starosta informoval prítomných o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva         

p. Branislava Krpelana.  V zmysle § 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.   

 

K bodu 6 – Zloženie sľubu poslanca – náhradníka 

 

     Následne p. Ľubomír Noska, starosta obce, pristúpil k aktu zloženia sľubu  poslanca – 

náhradníka  obecného zastupiteľstva. Prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

 

Náhradník p. Jozefína Mazániková zložila zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce                    

p. Ľubomíra Nosku, ktorý potvrdila svojim podpisom. 

Podpísaný sľub  poslanca obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. P. Mazániková 

prevzala z rúk starostu obce osvedčenie obecného zastupiteľstva o tom, že sa stala poslancom 

Obecného zastupiteľstva obce Liešťany vo volebnom obvode č. 1. 

 

K bodu 7 -  Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce Liešťany z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

 

     P. starosta informoval prítomných, že zámer o prevod nehnuteľného majetku bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. 

K uvedenému zámeru neboli podané žiadne námietky. OZ schvaľuje predaj majetku obce 

pozemok KN-C parc. č. 198/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 130 m² v k. ú. 

Dobročná a novovytvorený pozemok KN-C parc. č. 703/5 o výmere 120 m² v k. ú. Dobročná 

pre žiadateľov o prevod: 

1. Jarmila Sobotová, rod. Mišovicová,  Hlavná 659  972 26 Nitrianske Rudno, 

2. Mgr. Ľudovít Mišovic,  Javornícka 12, Banská Bystrica, 

3. Dušan Mišovic,  Puškinova 607/42, 971 01 Prievidza, 

4. Darina Michalková, Okružná 108, 972 26 Nitrianske Rudno 

 



Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, 

schváleným OZ v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,00 € za             

1 m2. O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8 – Prerokovanie žiadostí, ktoré boli doručené na Obecný úrad v Liešťanoch 

 

    P. starosta predložil nasledovné žiadosti občanov: 

Žiadosť p. Valérie Kotulovej, bytom Liešťany 171 o odkúpenie časti pozemku par. č. 350          

v k. ú. Dobročná. 

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zámer prevodu  nehnuteľného majetku 

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 registra „C“ s par. č. 350/5 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere  25 m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 350 na  

základe geometrického plánu na obnovu parcely E KN 351/4 a oddelenie parcely 350/5                

č. 217/2020  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, 

IČO: 36312461  zo dňa 20.12.2020, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Prievidzi dňa 08.01.2021 č. 1464/2020,                                                                               

        záujemcovi   o prevod: 

Valéria Kotulová, trvale bytom Liešťany č. 171, 972 27 Liešťany. 

Pre záujemcu o prevod vlastníckeho práva k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

vznikne možnosť legálneho prechodu na novovytvorený pozemok KN-C par. č. 415/31, k. ú. 

Dobročná na ktorom má žiadateľka zámer postaviť rodinný dom. 

Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená na základe znaleckého posudku číslo 109/2021 

zo dňa 27.04.2021, ktorý spracoval Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 348,   972 24 Diviacka 

Nová Ves – znalec v odbore stavebníctva.   

Hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 12,59 €/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. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: 

www.liestany.sk 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Prijaté jednohlasne. 

 

Žiadosť p. Dalibora Adamca a p. Juraja Adamca, bytom Nitrianske Rudno, Hlavná 11/102 

o odkúpenie par. č. 103/2 vo výmere 49 m² v k. ú. Dobročná 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zámer odpredať majetok obce Liešťany 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 pozemok KN-C par.             

č. 103/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m² v k. ú. Dobročná pre žiadateľa Dalibor 

Adamec a Juraj Adamec, obaja bytom Hlavná 11/102, 972 26 Nitrianske Rudno za cenu          

4,00 €/m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Pán Dalibor Adamec a Juraj Adamec sú vlastníkmi pozemku KN-C par. číslo 104, par. č. 103/1 

a par. č. 103/3 v k. ú. Dobročná kde vlastnia stavbu súpisné číslo 328. Dôvodom hodným 

osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 103/2 hraničí s pozemkami  KN-C 

par. číslo 104, par. č. 103/1 a par. č. 103/3 v k. ú. Dobročná vo vlastníctve žiadateľov a je pre 

http://www.liestany.sk/


obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko k uvedenému pozemku nie je samostatný prístup.   

Pozemok sa odpredá vlastníkom rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  

Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom 

v ich spoluvlastníctve. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia zbúranie stavby a likvidáciu 

stavebného odpadu z tejto stavby, ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany. 

Uvedenú budovu obec Liešťany neeviduje vo svojom majetku. Budova je schátraná a je 

hrozbou pre obyvateľov.  

   Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, 

schváleným OZ v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,- € za 1 m2. 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Prijaté jednohlasne. 

 

Žiadosť p. Miloša Pôbiša a manželky Romany o súhlas s uložením inžinierskych sieti na 

pozemky vo vlastníctve obce Liešťany. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje: v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer uzatvoriť ako prípad hodný 

osobitného zreteľa zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúcej v práve vybudovania 

vodomernej šachty a uloženia inžinierskych sieti na časti pozemku KN-E par. číslo 69, ostatná 

plocha, vedený na LV č. 1 v k.ú. Lomnica vo vlastníctve obce Liešťany. Žiadateľ pán Miloš 

Pôbiš, Liešťany č. 437 a jeho manželka Romana Pôbiš má zámer na pozemku KN-C par. č. 

67/2 k. ú. Lomnica realizovať výstavbu rodinného domu a pripojenie tejto stavby na inžinierske 

siete je možný iba ich uložením na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany v rozsahu 

nevyhnutnom na zriadenie stavby a jej ochranného pásma podľa projektovej dokumentácie, 

ktorú vypracoval Ing. Miroslav Rošťák, Za Vŕškom 683, 027 43 Nižná. Je to vecné bremeno 

prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia pripojenia stavby na inžinierske 

siete. Právo vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena vzhľadom na snahu 

obce Liešťany podporiť mladých ľudí ochotných založiť si rodinu a žiť v rodnej obci sa zriaďuje 

ako právo vecného bremena na základe dohody zmluvných strán ako bezodplatné právo.  

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním 

zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce:  www.liestany.sk  

O schválení  zriadenia vecného bremena z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie 

obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Prijaté 

jednohlasne. 

 

Žiadosť p. Ivana Kováča, bytom Liešťany 439 o odkúpenie časti pozemku par.č. 113/2 v k. ú. 

Dobročná. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe žiadosti pána Ivana Kováča, trvale bytom 

Liešťany č. 439 súhlasí s odčlenením časti pozemku KN-C par. č. 113/2 v k. ú. Dobročná. 

Náklady na vyhotovenie GP znáša žiadateľ o odkúpenie pozemku. Prijaté jednohlasne. 

 

Žiadosť Jednoty dôchodcov na Slovensku – ZO č. 5 Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške  

400,00 EUR  pre Základnú  organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch. Prijaté 

jednohlasne. 

 

Žiadosť Klubu slovenských turistov Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce Liešťany na rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 600,00 €. Prijaté jednohlasne. 



 

Žiadosť Telovýchovnej Jednoty Športklub Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce Liešťany na rok 

2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške  

4.500,00 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 9 – Rôzne a diskusia 

 

    P. starosta informoval prítomných o plánovaných prácach, ako úprava dvora v areáli 

obecného úradu, rekonštrukcia osvetlenia v dome smútku, pripravovaných projektoch, ako 

vybudovanie lávky a chodníka na Lomnici, vypracovaní projektovej dokumentácie na opravu 

lávky na Pieštine. Ďalej predložil „Oznámenie“ Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor 

k zápisu doručenej listiny – Návrh na zápis protokolu o prechode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnému majetku štátu do vlastníctva Obce Liešťany – jedná sa o areál futbalového 

ihriska. Okresný úrad vyzval Obec Liešťany  k uzavretiu dohody, s osobami zapísanými na 

listoch vlastníctva - parcelách, ktoré sa nachádzajú v areáli futbalového  ihriska, aby uzavrela 

dohodu alebo podala na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnostiam. Do diskusie sa zapojili 

aj poslanci OZ. 

 

K bodu 10 -  Uznesenia 

     

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

 

K bodu 11 -  Ukončenie zasadnutia 

      

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

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

 

PhDr. Dušan Lukáč             ................................. 

 

 

 

 

 
 

 



Uznesenie č. 08/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  28. apríla 2021 

 

 

Uznesenie č. 09/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

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

určení p. PhDr. Dušan Lukáč  a p. Rudolf Vojtko                                                                                                                                                            

a za zapisovateľku p. Beáta Holenková. 
 

 

                                 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  28. apríla 2021 



Uznesenie č. 10/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana 

Ivanišová a Miroslav Baláž. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  28. apríla 2021 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

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

 

    

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  28. apríla 2021 



Uznesenie č. 12/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie informáciu o písomnom informovaní 

náhradníka kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva p. Janu Belákovú o uprázdnení 

mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Liešťany (č.sp. OcU-344/2020), ktorá 

písomne potvrdila, že sa vzdáva uplatnenia mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce 

Liešťany. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  28. apríla 2021 

 

 

Uznesenie č. 13/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie informáciu o písomnom 

informovaní náhradníka kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva p. Jozefínu 

Mazánikovú o uprázdnení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Liešťany (č.sp. 

OcU-344/2020). 

 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  28. apríla 2021 



Uznesenie č. 14/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch konštatuje, že 

1. na základe zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Liešťany p. Branislava Krpelana 

zo dňa 22.11.2020 došlo k uprázdneniu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.  

2. p. Jozefína Mazániková, kandidátka za stranu Smer, ako druhý náhradník v poradí:  

a) v súlade s § 192 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastúpi ako náhradník na zaniknutý mandát poslanca 

Obecného zastupiteľstva obce Liešťany,  

b) v súlade s § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva         

a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzala osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou obecného 

zastupiteľstva, podpísané starostom obce Liešťany Ľubomírom Noskom,  

c) v súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložila 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý potvrdila svojim podpisom.  

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 

 

Uznesenie č. 15/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

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

predaj majetku obce Liešťany: 

pozemok KN-C parc. č. 198/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m² v k. ú. Dobročná 

a novovytvorený pozemok KN-C par. č. 703/5 o výmere 120m2, ktorý bol odčlenený z pôvodného 

pozemku   KN-E par. č. 703/1 v k. ú. Dobročná na základe GP č. 301/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť 

Geoskteam Patricius Sova – GEOSKTEAM, Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza, úradne overené 

Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor  číslo 15/2019 pre žiadateľov o prevod: 

1. Jarmila Sobotová, rod. Mišovicová,  Hlavná 659  972 26 Nitrianske Rudno, 

2. Mgr. Ľudovít Mišovic,  Javornícka 12, Banská Bystrica, 

3. Dušan Mišovic,  Puškinova 607/42, 971 01 Prievidza, 

4. Darina Michalková, Okružná 108, 972 26 Nitrianske Rudno 

 

 



z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
Právna predchodkyňa žiadateľov o kúpu uvedených pozemkov pani Anna Mišovicová  požiadala obec 

Liešťany o odkúpenie hore uvedených pozemkov dňa 02.07.2018. Na základe uznesenia OZ č. 56/2018 

bol vyhotovený GP č. 301/2018 na odčlenenie pozemku par. č. 703/5. Pozemky par. č. 198/5  

a novovytvorený pozemok KN-C par. č. 703/5, ktoré pani Anna Mišovicová  užívala od roku 1976. 

Tieto pozemky určené na predaj obec nevyužíva a sú pre obec prebytočným majetkom. Svojim 

umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou na pozemku KN-C par. č. 201/1 

a susednými pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľov a vstup na tieto pozemky je možný len 

prechodom cez pozemky vo vlastníctve obce Liešťany. 

Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, schváleným OZ 

v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,00 € za 1 m2. 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 

Uznesenie č. 16/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje: 

zámer prevodu  nehnuteľného majetku 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 registra „C“ s par. č. 350/5 v k.ú. Dobročná, 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere   25 m²,  ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „E“ par. 

č. 350 na  základe geometrického plánu na obnovu parcely E KN 351/4 a oddelenie parcely 350/5              

č. 217/2020  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 

36312461  zo dňa 20.12.2020, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi 

dňa 08.01.2021 č. 1464/2020 záujemcovi   o prevod: 

Valéria Kotulová, trvale bytom Liešťany č. 171, 972 27 Liešťany. 

Pre záujemcu o prevod vlastníckeho práva k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vznikne 

možnosť legálneho prechodu na novovytvorený pozemok KN-C par. č. 415/31, k. ú. Dobročná           

na ktorom má žiadateľka zámer postaviť rodinný dom. 

Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená na základe znaleckého posudku číslo 109/2021 zo dňa 

27.04.2021, ktorý spracoval Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 348,   972 24 Diviacka Nová Ves – 

znalec v odbore stavebníctva.   

Hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 12,59 €/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. 

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.liestany.sk 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                       starosta obce 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

http://www.liestany.sk/


Uznesenie č. 17/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje: 

zámer odpredať majetok obce Liešťany: 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 pozemok KN-C par. č. 103/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m² v k. ú. 

Dobročná pre žiadateľa Dalibor Adamec a Juraj Adamec, obaja bytom Hlavná 11/102, 972 26 

Nitrianske Rudno za cenu 4,00 €/m². 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

pán Dalibor Adamec a Juraj Adamec sú vlastníkmi pozemku KN-C par. číslo 104, par. č. 103/1 a par. 

č. 103/3 v k. ú. Dobročná kde vlastnia stavbu súpisné číslo 328. Dôvodom hodným osobitného zreteľa 

je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 103/2 hraničí s pozemkami  KN-C par. číslo 104, par. č. 103/1 

a par. č. 103/3 v k. ú. Dobročná vo vlastníctve žiadateľov a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko 

k uvedenému pozemku nie je samostatný prístup.   Pozemok sa odpredá vlastníkom rodinného domu, 

pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 

so stavbou a susedným pozemkom v ich spoluvlastníctve. Žiadatelia na vlastné náklady zabezpečia 

zbúranie stavby a likvidáciu stavebného odpadu z tejto stavby, ktorá sa nachádza na pozemku vo 

vlastníctve obce Liešťany. Uvedenú budovu obec Liešťany neeviduje vo svojom majetku. Budova je 

schátraná a je hrozbou pre obyvateľov.  

   Cena za odpredaj je stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, schváleným OZ 

v Liešťanoch dňa 18.9.2012 uznesením číslo 4/2012 g vo výške 4,- € za 1 m2. 

O prevode majetku z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 

Uznesenie č. 18/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje: v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  

zámer uzatvoriť ako prípad hodný osobitného zreteľa zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúcej 

v práve vybudovania vodomernej šachty a uloženia inžinierskych sieti na časti pozemku KN-E par. číslo 

69, ostatná plocha, vedený na LV č. 1 v k.ú. Lomnica vo vlastníctve obce Liešťany. Žiadateľ pán Miloš 

Pôbiš, Liešťany č. 437 a jeho manželka Romana Pôbiš má zámer na pozemku KN-C par. č. 67/2 k. ú. 

Lomnica realizovať výstavbu rodinného domu a pripojenie tejto stavby na inžinierske siete je možný 

iba ich uložením na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany v rozsahu nevyhnutnom na zriadenie stavby 

a jej ochranného pásma podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Miroslav Rošťák, Za 

Vŕškom 683, 027 43 Nižná. Je to vecné bremeno prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu 



zabezpečenia pripojenia stavby na inžinierske siete. Právo vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení 

vecného bremena vzhľadom na snahu obce Liešťany podporiť mladých ľudí ochotných založiť si rodinu 

a žiť v rodnej obci sa zriaďuje ako právo vecného bremena na základe dohody zmluvných strán ako 

bezodplatné právo.  

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred schvaľovaním zriadenia 

vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce:  

www.liestany.sk  

O schválení  zriadenia vecného bremena z dôvodu osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 

Uznesenie č. 19/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe žiadosti pána Ivana Kováča, trvale bytom 

Liešťany č. 439 o zámenu  časti pozemku vo vlastníctve obce Liešťany súhlasí s odčlenením 

časti pozemku KN-C par. č. 113/2 v k. ú. Dobročná. Náklady na vyhotovenie GP znáša žiadateľ 

o odkúpenie pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 



Uznesenie č. 20/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021               

vo výške  400 EUR  pre Základnú  organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch.  

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 

Uznesenie č. 21/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2021 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 600,00 €. 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 



Uznesenie č. 22/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. apríla  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021              

vo výške  4.500,00 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany. 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 28. apríla 2021 

 


