
 

 

 

 

 

PREHĽAD 

 

o priebehu hlasovania OZ v Liešťanoch, ktoré sa konalo dňa  28. septembra  2021 

 

 

 

 

  

Uznesenia číslo: 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Meno a priezvisko:              

Miroslav Baláž / B / B B B / / B / / / / 

Mgr. Ivana Ivanišová / B / B B B / / B / / / / 

Mgr. Jana Javorčeková N N N N N N N N N N N N N 

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

Jozefína Mazániková / B / B B B / / B / / / / 

Rudolf Vojtko / B / B B B / / B / / / / 

Ing. Lenka Zaťková / B / B B B / / B / / / / 

 

LEGENDA:   N   neprítomní 

    /     hlasoval za prijatie uznesenia 

-    bol proti prijatiu uznesenia 

0 zdržal sa hlasovania 

B  berie na vedomie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 38 Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

Uznesenie č. 39 Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, že za  overovateľov zápisnice boli určení p. Ing. Lenka Zaťková 

a Miroslav Baláž  a za zapisovateľku p. Beáta Holenková. 

Uznesenie č. 40 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Rudolf Vojtko a Jozefína Mazániková.. 

Uznesenie č. 41 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 42 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 

2020. 

Uznesenie č. 43 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Liešťany o ukončených kontrolách za 

druhý polrok 2020 a prvý polrok 2021. 

Uznesenie č. 44 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami: 

I/ Povinný z vecného bremena: 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca: 

Obchodné meno: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 

Sídlo:                  Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

IČO:                    36 022 047 

II/ Oprávnený z vecného bremena: 

Obchodné meno: Obec Liešťany 

Sídlo:                   Liešťany č. 1, 972 27 Liešťany 

IČO:                     00 318 230, 

ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena, z dôvodu, že na zaťažených 

nehnuteľnostiach: 

- parcela registra KN C parcelné číslo 953/14 o výmere 160  m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 

1/1, katastrálne územie Liešťany, obec Liešťany, okres Prievidza, 

- parcela registra KN E parcelné číslo 953/1 o výmere 4 113 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne 

územie Liešťany, obec Liešťany, okres Prievidza sa nachádzajú inžinierske siete. 

Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 200,00 €. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného 

bremena, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 €  

a tiež náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 €.  

Uznesenie č. 45 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí s použitím rezervného fondu v čiastke 50.000,00 € na nákup vybudovaných 

chodníkov pre peších popri ceste II/574 pri predajni COOP Jednota, autobusových zastávok, dažďovej kanalizácie a  verejného 

osvetlenia.  



Uznesenie č. 46 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1 z 30.3.2021, č. 2 z 31.3.2021 a č. 3 zo dňa 

30.06.2021 vykonané v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti cudzích 

zdrojov, pri ktorej sa  nevyžaduje súhlas OZ. 

Uznesenie č. 47 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce a prijatie 4. rozpočtového opatrenia obce nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 668 270 

Bežné výdavky 350 780 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 209 732 

Príjmy finančných operácií 196 165 

Výdavky finančných operácií 6 432 

ZŠ:  

Bežné príjmy 46 500 

Bežné výdavky 343 991 

Príjmy finančných operácií 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 910 935 

Celkové výdavky 910 935 
 

Uznesenie č. 48 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov zverejnenie zámeru: 

uzatvoriť ako prípad hodný osobitného zreteľa zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúcej v práve osadenia 

podperného bodu nízkeho napätia na pozemku KN C par. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č.1 v k. ú. Liešťany vo 

vlastníctve obce Liešťany. Žiadateľ pán Ján Michalka, Osloboditeľov 354/35, 972 45 Bystričany je vlastníkom rodinného domu súp. č. 45, 

ktorý je postavený na pozemku KN C par. č. 124/7 v k. ú. Liešťany a tento dom ma v pláne zrekonštruovať k čomu je potrebné vybudovať 

novú elektrickú prípojku s osadením nového podperného bodu NN na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany v rozsahu nevyhnutnom na 

zriadenie stavby a jej ochranného pásma podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť P-CH-E stavebné montáže, 

Moštenická 4, 971 01 Prievidza. Je to vecné bremeno prípadu hodného osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia pripojenia stavby na 

elektrickú energiu. Právo vecného bremena podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena vzhľadom na snahu obce Liešťany podporiť občanov  

ochotných 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. 

Uznesenie č. 49 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zverejnenie zámeru: 

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 novovytvorený pozemok KN C par. č. 198/9 v k. ú. Dobročná, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 48 m2,  ktorý vznikol z pôvodných pozemkov registra „C“ par. č. 198/2 a par. č. 198/3  na  základe geometrického 



plánu č. 122/2021,  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 14.06.2021, 

úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 24.06.2021 č. 581/21,  záujemcovi   o prevod: 

Gabriela Mazániková, 972 27 Liešťany č. 429 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pre záujemkyňu o prevod vlastníckeho práva k pozemkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa vznikne možnosť legálneho prechodu na 

pozemky KN-C par. číslo 189/2 apar. Č. 189/3, k. ú. Dobročná na ktorých je postavený rodinný dom so súpisným číslom 203, ktorého je 

vlastníčkou. 

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/m2. 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.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. 

Uznesenie č. 50 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zverejnenie:  

zámeru prevodu  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. 113/9 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere          628 m²,  ktorý vznikol z pôvodného 

pozemku registra „C“ par. č. 113/2 na  základe geometrického plánu č. 102/2021  vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 

19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 31.05.2021, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 

16.06.2021 č. 524/21, záujemcovi  o prevod: 

Ivan Kováč, Liešťany č. , 972 27 Liešťany 439,  zámenou za podiel vo výške 186/864 na  pozemku:  parcela registra „E“ s par. č. 244 v k.ú. 

Dobročná,  trvalý trávnatý porast , zapísanom na LV č. 1700 s výmerou 2 349   m².  

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva parcelu registra KN E 244, trvalý trávnatý porast vo výmere 2 349  m2 v 186/864. 

Zameniteľ a nadobúdateľ p. Ivan Kováč  nadobudne do vlastníctva novovytvorenú parcelu registra C par. č.113/9, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 628 m2 v 1/1. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na novovytvorený pozemok s par. číslom 113/9 je obmedzený  prístup,  uvedený 

pozemok hraničí s pozemkom KN-C par. č. 113/3 vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec prakticky nevyužiteľný. Pozemok sa zamieňa 

vlastníkovi rodinného domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza.  Svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 

stavbou a susedným pozemkom v jeho spoluvlastníctve. 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva podiel 186/864  na pozemku KN-E par. č. 244, ktorý je súčasťou FPB 3.2.2 – zmiešané 

územie s prevažne mestskou štruktúrou. 

Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňa pozemok za pozemok s rozdielnou výmerou, vlastník 

pozemku  KN-C par. č. 113/9 v k. ú. Dobročná rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností, ktorý je v jeho  prospech vo výmere 122 m² 

doplatí Obci 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,- € za 1 m2. 

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

poslancov. 

 

http://www.liestany.sk/

