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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 28. septembra 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  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2020 

                      2 x  Správa pre OcZ o ukončených kontrolách 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 28. septembra 2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Mgr. Jana Javorčeková, PhDr. Dušan Lukáč. 

 

Začiatok o 18,05 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2020 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách 

7. Prerokovanie investičného zámeru spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza 

„Prestavba predajne 038 – COOP Jednota, Liešťany“ a spoluúčasť obce Liešťany       

na tomto projekte: výstavba chodníkov pre peších popri ceste II/574 

8. Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v správe SVP, š.p. 

Banská Štiavnica v prospech obce Liešťany pre potrubie dažďovej kanalizácie             

zo zberného dvora 

9. Zmena rozpočtu obce Liešťany 

10. Žiadosti 

11. Rôzne a diskusia 

12. Uznesenia 

13. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Ing. Lenku Zaťkovú a p. Miroslava Baláža. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p.  Rudolfa Vojtku 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 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2020 

 

     Hlavný kontrolór obce predložil „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Liešťany v roku 2020“ - v zmysle § 18f, ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení, má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz ročne, predložiť 

obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok. V roku 2020 sa 

pravidelne zúčastňoval zasadnutí obecného zastupiteľstva. V roku 2020 sa uskutočnilo 10 

zasadnutí OZ, konštatoval, že rokovania OZ sa konali v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. V roku 2020 bolo prijatých 107 uznesení. Kontrolná 

činnosť pozostávala hlavne z plnenia schválených plánov práce na prvý a druhý polrok 2020. 

Uvedená správa tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 6 – Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách 

 

     Hlavný kontrolór obce predložil „Správu o ukončených kontrolách za druhý polrok 2020“            

a „Správu o ukončených kontrolách za prvý polrok 2021“.  Tieto správy sa predkladajú 

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

Konštatoval, že v druhom polroku 2020 sa uskutočnili štyri zasadnutia OZ, bolo prijatých 52 

uznesení. Hlavný kontrolór požiadal o odstránenie prepisovej chyby v číslovaní uznesení zo 

zasadnutia OZ zo dňa 19.11.2020, omylom majú dve uznesenia rovnaké číslo. Táto chyba bola 

odstránená. Ďalej konštatoval, že v prvom polroku 2021 sa uskutočnili tri zasadnutia OZ, bolo 

prijatých 37 uznesení. Uznesenia sa priebežne plnia a z tohto dôvodu nebolo potrebné prijať 

žiadne nápravné opatrenia. Uvedené správy tvoria prílohu tejto zápisnice. OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 7 -  Prerokovanie investičného zámeru spotrebného družstva COOP Jednota 

Prievidza „Prestavba predajne 038 – COOP Jednota, Liešťany“ a spoluúčasť obce 

Liešťany  na tomto projekte: výstavba chodníkov pre peších popri ceste II/574 

 

     P. starosta informoval, že pracovnej porady sa zúčastnili predsedníčka predstavenstva SD 

COOP Jednota Ing. Janka Madajová a p. Ing. Ján Pavlíček, ktorí informovali poslancov OZ 

o pripravovanej investičnej akcii „Prestavba predajne 038 – COOP Jednota, Liešťany“, 

Spevnené plochy – COOP Jednota, Dažďová kanalizácia, Priechod pre chodcov, autobusové 

zastávky. Chodníky pre peších, Dažďová kanalizácia a prípojka verejného osvetlenia“   

 

K bodu 8 – Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v správe 

SVP, š.p. Banská Štiavnica v prospech obce Liešťany pre potrubie dažďovej kanalizácie             

zo zberného dvora 

 

     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 €.                                       

Prijaté jednohlasne. 

      

K bodu 9 – Zmena rozpočtu obce Liešťany 

 

      Po prerokovaní pripravovanej investičnej akcie so zástupcami SD COOP Jednota Prievidza 

obecné zastupiteľstvo 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 prípojky verejného osvetlenia. Prijaté 

jednohlasne. 

     Obecné zastupiteľstvo 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. 

     Obecné zastupiteľstvo 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  

 

Prijaté jednohlasne. 

 



 

 

K bodu 10 -  Žiadosti  

 

     P. starosta predložil nasledovné žiadosti: 

-p. Jána Michalku, Osloboditeľov 354/35 Bystričany, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve osadenia podperného bodu nízkeho napätia 

na pozemku par. č. 128/1. 

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. Prijaté 

jednohlasne. 

 

- p. Gabriely Mazánikovej, bytom Liešťany 429 o odpredaj pozemku parc. č. 198/9 v k. ú. 

Dobročná o výmere 48 m². Hlavný kontrolór obce upozornil, že sa jedná o prevod pre 

rodinného príslušníka poslanca OZ, z tohto dôvodu, by odporučil dať vyhotoviť znalecký 

posudok na uvedenú nehnuteľnosť. 

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 a par. 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. Prijaté jednohlasne. 

 

 -spoločnosti Lateko – strechy s.r.o., Liešťany 77 o odkúpenie pozemku par. č. 1031/4 o výmere 

36 m², na ktorom je vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby. So schválením odpredaja 

poslanci OZ nesúhlasia. Proti hlasovali Mgr. Ivana Ivanišová, Jozefína Mazániková a Miroslav 

Baláž. Hlasovania sa zdržali Ing. Lenka Zaťková a Rudolf Vojtko. Uznesenie nebolo prijaté.  

 

-p. Ivan Kováča, Liešťany 439 o vysporiadanie pozemku vo svojom dvore.  

P. starosta informoval prítomných, že požiada p. Kováča, aby oslovil spoluvlastníkov a  vyriešil 

predkupné právo  na parc. č. 244.  

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. Prijaté jednohlasne. 

 

 

 

http://www.liestany.sk/


K bodu 11 -  Rôzne a diskusia 

 

P. starosta informoval prítomných o postupe pri riešení usporiadania pozemkov pod Domom 

smútku v Dobročnej. 

p. Mazániková požiadal p. starostu o zaslanie výzvy spoločnosti Lateko-strechy s.r.o., Liešťany 

77,  na odstránenie stavebného materiálu z obecného pozemku, nakoľko nájom uzavretý na 

dobu určitú už skončil. 

P. Krchová Ľubica sa poďakovala starostovi, že dal natrieť kríže na cintorínoch, ďalej sa 

informovala o možnosti umiestnenia oddychových lavičiek na cintorínoch. P. starosta plánuje 

do budúcna umiestniť na cintorínoch lavičky. 

 

K bodu 12 – Uznesenia 

 

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

 

K bodu 13 – 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: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Uznesenie č. 38/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 

 

 

Uznesenie č. 39/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

     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. 
 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 40/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: p. Rudolf 

Vojtko a p.  Jozefína Mazániková.. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 

 

 

Uznesenie č. 41/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

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

 

    

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 42/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 

 

 

Uznesenie č. 43/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o ukončených kontrolách za druhý polrok 2020 a prvý polrok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 44/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

 

     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 €.  
 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 45/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

     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.  

 
 

 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 

 

Uznesenie č. 46/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

 

     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. 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 47/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

     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 

 

 

 

 

 
 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 48/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  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 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. 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 



Uznesenie č. 49/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

     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. 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 

http://www.liestany.sk/


Uznesenie č. 50/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. septembra  2021 

 

 

            

 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. 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 28. septembra 2021 


