
 

      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 
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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 na druhý polrok 2021 hlavného kontrolóra obce 

                      1 x Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2020 

                      1 x  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Liešťany za rok 2020 

                      1 x Individuálna a Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

                      1 x Správa nezávislého audítora  - audit účtovnej závierky 

                      1 x Správa nezávislého audítora  - audit konsolidovanej účtovnej závierky 

                      1 x Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách 

                      1 x Návrh na vyplatenie odmien prvý polrok 2021 – poslanci a členovia komisií 

 



 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 29. júna 2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny. 

 

Začiatok o 18,30 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 

2021 

6. Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2020 

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

2020 

8. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Liešťany z dôvodu 

osobitného zreteľa 

9. Návrh na schválenie zámeru zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenia 

Zmluvy o budúcej zmluve o zradení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

10. Individuálna a Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

11. Žiadosti 

12. Rôzne a diskusia 

13. Uznesenia 

14. Ukončenie zasadnutia 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a PhDr. Dušana 

Lukáča. Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 



K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Ing. Lenku Zaťkovú a p. Jozefínu Mazánikovú.  

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 2021 

 

     P. starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, aby predniesol „Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na druhý polrok 2021.“  Hlavný kontrolór informoval prítomných, že návrh doručil na 

obecnú úrad 28.5.2021 a bol zverejnený na úradnej tabuli. Kontrolná činnosť bude zameraná 

na ukončenie kontrol z predchádzajúcich období, kontrolu plnenia uznesení, vypracovanie 

odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022, ako aj viacročného rozpočtu na roky 

2022-2024. Poslanci OZ nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu. Návrh tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 6 – Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2020 

 

     P. starosta informoval prítomných, že návrh Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2020 bol 

zverejnený na úradne tabuli obce na centrálnej  úradnej elektronickej tabuli ako aj na webovom 

sídle obce. Návrh bol zaslaný poslancom OZ na preštudovanie. P. starosta predložil prítomným 

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správu z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky, kde audítor Ing. Jozef Adamkovič konštatuje, že Obec Liešťany konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice. OZ berie na vedomie. 

 

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

za rok 2020 

 

      P. starosta požiadal hlavného kontrolóra obce o odborné stanovisko k záverečnému účtu 

obce Liešťany. Rozpočet obce na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií bol schválený OZ dňa 

12.12.2019 uznesením č. 103/2019. Pôvodný celkový rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený 

a schválený ako vyrovnaný, keď celkové príjmy vrátane základnej školy a jej súčastí spolu 

s vlastnými príjmami školy boli plánované vo výške 659.952,00 € a celkové výdavky boli 

taktiež plánované vo výške 659.952,00 €. Pôvodný rozpočet bol v priebehu roku 2020 zmenený 

rozpočtovými opatreniami celkom jedenásťkrát.  

Výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia :  

Bežné príjmy + kapitálové príjmy = 652.303,60 € + 109.454,86 € = 761.758,46 € mínus bežné 

výdavky + kapitálové výdavky = 525.892,59 + 107.830,86 € = 633.723,27 € sa rovná výsledok 

rozpočtového hospodárenia vo výške + 128.035,19 €. 

    Nakoľko  z tohto prebytku rozpočtu obce sa musia vylúčiť nevyčerpané účelovo určené 

finančné prostriedky  zo ŠR pre ZŠ s MŠ spolu vo výške 14.513,15 € a taktiež 109.132,36 

nevyčerpaná dotácia na cykloprístrešky. Upravený výsledok hospodárenia obce Liešťany za 

rok 2020 predstavuje čiastku 4.389,68 €. Nakoľko však rozdiel vo finančných operáciách 

predstavuje čiastku + 70.811,44 €, ktoré obec nemusela v roku 2020 použiť na zabezpečenie 



vyrovnanosti rozpočtu je potrebné pri záverečnom účte vysporiadať aj tento prebytok FO. 

Hlavný kontrolór odporúča previesť do rezervného fondu obce čiastku vo výške + 75.201,12 €. 

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu za rok 2020, Záverečný účet za rok 2020 s výrokom: celoročné 

hospodárenie za rok 2020 bez výhrad a prevod čiastky v sume 75.201,12 € do rezervného 

fondu. OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce. 

 

K bodu 8 – Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Liešťany 

z dôvodu osobitného zreteľa 

 

     Na predošlom zasadnutí OZ bol schválený zámer odpredať pozemok par. č.  350/5 vo 

výmere 25 m² zastavané plochy a nádvoria k. ú. Dobročná pre žiadateľa p.Valériu Kotulovú, 

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

OZ súhlasí s odpredajom uvedeného pozemku jednohlasne.  

 

     Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemku par. č. 103/2 zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 49 m² k. ú. Dobročná pre žiadateľov p. Dalibora Adamca a p. Juraja 

Adamca, bytom Nitrianske Rudno, Hlavná 11/102. P. Mazániková a Mgr. Javorčeková boli 

proti predaju, ostatní poslanci sa zdržali hlasovania. 

 

K bodu 9 – Návrh na schválenie zámeru zriadenia vecného bremena a za tým účelom 

uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zradení vecného bremena na majetok obce 

Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

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

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

zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

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

zreteľa 

spočívajúci 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. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 10 -  Individuálna a Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 

 

     K uvedenej výročnej správe sa vyjadroval Ing. Jozef Adamkovič –nezávislý audítor, 

konštatoval, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade 



s účtovnou závierkou za daný rok, výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 

o účtovníctve. Výročná správa za rok 2020 tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie. 

     

K bodu 11 -  Žiadosti 

 

P. starosta predložil žiadosť p. Tibora Kocúra ml. o odkúpenie pozemku parcela č. 223/10 

o výmere 213 m² k. ú. Liešťany. Za uvedený pozemok ponúka 5,00 €/m². Z dôvodu, že na 

základe Zásad hospodárenia s majetkom obce uvedený pozemok môže byť odpredaný len na 

základe znaleckého posudku OZ nesúhlasí s odpredajom – p. Mazániková bola proti predaju, 

ostatní poslanci sa zdržali hlasovania. 

 

K bodu 12 – Rôzne a diskusia 

 

Hlavný kontrolór obce predložil Správu o ukončených kontrolách. Táto správa sa predkladá 

v zmysle § 18f, ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

Cieľom finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad 

so zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia pri stave 

a vývoji dlhu obce Liešťany k 31.12.2020 a splnenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 

financovania v roku 2021. Čo sa týka zadlženosti obce v roku 2020, tak obec evidovala 

k 31.12.2020 celkovú výšku dlhu 39.084,77 €. Zadlženosť obce bola vo výške 5,78 %. V roku 

2020 ani v prvej polovice roku 2021 obec neporušila podmienky pri prijímaní návratných 

zdrojov financovania  v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice. OZ berie na vedomie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2021 v celkovej výške 8 000 € - ekonomická klasifikácia 

711 001, vyčlenených pre vysporiadanie pozemkov na cintoríne Dobročná súhlasí s kúpou 

novovytvoreného pozemku KNC par. č.415/35 v k. ú. Dobročná s výmerou 343 m2, ktorý bol 

vytvorený na základe GP č. 308/2020, spracovaný vyhotoviteľom Geoslužba Prievidza, M. 

Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor 

dňa 12. 2. 2021,  číslo 1456/2020 za cenu 4,00 €/1m2.  

Ďalej Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2021 v celkovej výške 8 000 € - ekonomická klasifikácia 

711 001, vyčlenených pre vysporiadanie pozemkov na cintoríne Dobročná súhlasí s kúpou 

podielu 15/40-in  zapísaného pod poradovým číslom 1 a podielu 15/40-in zapísaným pod 

poradovým číslom 2, na LV č. 1563 katastrálne územie Dobročná s celkovým podielom 

o veľkosti ¾-iny nehnuteľnosti a to: 
 pozemok par. č. KNE 480/102 orná pôda o výmere 1134 m2, ktorý podiel predstavuje 

výmeru 850,50 m2 a 

 pozemok par. č. KNE 480/202 orná pôda o výmere 700 m2, ktorý podiel predstavuje 

525m2. 

Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je stanovená v zmysle dohody celkom vo 

výške 2 518,50 €. Prijaté jednohlasne. 

 

P. starosta predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ za prvý 

polrok 2021, ktorý vypracoval finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 29.6.2021. OZ 

schvaľuje odmeny vo výške 785,41 €. Prijaté jednohlasne. 



 

OZ ruší uznesenie č. 26/2019 zo dňa  2. mája  2019 v znení: 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce s prípravou zámeru   zámeny 

časti  pozemku KN-E par. č.223/1 v k.ú. Liešťany za časť pozemkov KN-C par. č. 630/1 a par. 

č. 629/2 v k.ú. Dobročná 

 

p. Zaťková sa zdržala hlasovania, ostatní poslanci hlasovali za zrušenie. 

 

K bodu 13 Uznesenia 

 

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

 

K bodu 14 – Ukončenie zasadnutia 

      

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:45 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ivana Ivanišová  ................................. 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 23/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

 

Uznesenie č. 24/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

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

určení p. Mgr. Ivana Ivanišová a p. PhDr. Dušan Lukáč                                                                                                                                                            

a za zapisovateľku p. Beáta Holenková. 
 

 

                                 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 



Uznesenie č. 25/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Ing. Lenka 

Zaťková a Jozefína Mazániková.. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

 

Uznesenie č. 26/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

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

 

    

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 



Uznesenie č. 27/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na druhý polrok 2021. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

 

Uznesenie č. 28/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie: 

a) Správu o čerpaní rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2020 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020 

c) Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 



Uznesenie č. 29/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje: 

a) Čerpanie rozpočtu obce Liešťany 31.12.2020 

b) Záverečný účet za rok 2020 s výrokom: Celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 

c) Tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 4 389,68 € 

d) Vrátiť späť do rezervného fondu obce prebytok finančných operácií za rok 2020 vo výške  

70 811,44 € 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

 

Uznesenie č. 30/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje: 

predaj  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. 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 29. júna 2021 



Uznesenie č. 31/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  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  

zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

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

zreteľa 

spočívajúci 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.  

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                       starosta obce 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

Uznesenie č. 32/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Individuálnu a Konsolidovanú 

výročnú správu obce Liešťany za rok 2020. 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 



Uznesenie č. 33/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2021 v celkovej výške 8 000 € - ekonomická klasifikácia 

711 001, vyčlenených pre vysporiadanie pozemkov na cintoríne Dobročná súhlasí s kúpou 

novovytvoreného pozemku KNC par. č.415/35 v k. ú. Dobročná s výmerou 343 m2, ktorý bol 

vytvorený na základe GP č. 308/2020, spracovaný vyhotoviteľom Geoslužba Prievidza, M. 

Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor 

dňa 12. 2. 2021,  číslo 1456/2020 za cenu 4,00 €/1m2.  

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

Uznesenie č. 34/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2021 v celkovej výške 8 000 € - ekonomická klasifikácia 

711 001, vyčlenených pre vysporiadanie pozemkov na cintoríne Dobročná súhlasí s kúpou 

podielu 15/40-in  zapísaného pod poradovým číslom 1 a podielu 15/40-in zapísaným pod 

poradovým číslom 2, na LV č. 1563 katastrálne územie Dobročná s celkovým podielom 

o veľkosti ¾-iny nehnuteľnosti a to: 
 pozemok par. č. KNE 480/102 orná pôda o výmere 1134 m2, ktorý podiel predstavuje 

výmeru 850,50 m2 a 

 pozemok par. č. KNE 480/202 orná pôda o výmere 700 m2, ktorý podiel predstavuje 

525m2. 

Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je stanovená v zmysle dohody celkom vo 

výške 2 518,50 €. 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 



Uznesenie č. 35/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

           Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o ukončených kontrolách 

v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

hlavného kontrolóra obce Liešťany. 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

Uznesenie č. 36/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom 

komisií OZ za prvý polrok 2021 vo výške 785,41 €. 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 



Uznesenie č. 37/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 29. júna  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ruší uznesenie č. 26/2019 zo dňa 2.5.2019. 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 29. júna 2021 

 

 


