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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  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2021.                                   

          2 x  Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

         1 x  Kúpna zmluva PB 71/21 GHB 

         1 x  Kúpna zmluva PB 15/22 GHB 
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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 3. marca 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  

neprítomní: PhDr. Dušan Lukáč, ospravedlnený 

                    Ing. Lenka Zaťkova, príchod o 17:40 hod. 

  

Začiatok o 17,30 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2021.  

6. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách. 

7. Kúpa pozemkov do vlastníctva obce, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli  

cintorína Dobročná.  

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

osobitného zreteľa. 

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

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

osobitného zreteľa. 

10. Prerokovanie doručených žiadostí.   

11. Rôzne a diskusia.  

12.  Uznesenia. 

13.  Ukončenie zasadnutia.  

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol pani Mgr. Ivanu Ivanišovú  a pána Rudolfa 

Vojtku.  

Za zapisovateľku  starosta určil pani poslankyňu pani Mgr. Janu Javorčekovú. 

 

 

 

 



K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pani Jozefínu Mazánikovú a pána 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 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2021 

 

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

Liešťany v roku 2021“ - 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, zároveň požiadal 

OZ, aby zobralo túto správu na vedomie.  

Správa je prílohou zápisnice. Prišla poslankyňa p. Ing. Lenka Zaťková.  

 

K bodu 6 – Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách 
 

Ing. Jozef Krett - prečítal správy o 2 ukončených kontrolách:  

a)  kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom období, 

b) kontrola plnenia povinností obce Liešťany v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. 

o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, zverejňovať v zmysle zákona 

na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET).  

 

Uvedené správy  berie OZ na vedomie. Správy sú prílohou zápisnice. 

  

K bodu 7 – Kúpa pozemkov do vlastníctva obce, majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov v areáli  cintorína Dobročná. 
 

P. starosta informoval poslancov OZ v Liešťanoch o prebiehajúcich rokovaniach s vlastníkmi 

pozemkov na ktorých je vybudované pohrebisko – cintorín Dobročná. Na základe týchto 

informácií poslanci OZ hlasovali o kúpe nasledovných pozemkov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2022 v celkovej výške 5 000 € - ekonomická klasifikácia 

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

novovytvorených pozemkov KNC: 

par. č.415/32 v k. ú. Dobročná s výmerou 103 m2 a 

par. č.415/32 v k. ú. Dobročná s výmerou 121 m2,                 

ktoré boli vytvorené 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 €/m2. 

Prijaté jednohlasne. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2022 v celkovej výške 5 000 € - ekonomická klasifikácia 

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

podielu 3/8-iny  zapísaného pod poradovým číslom 1 a podielu 3/8-iny zapísaného pod 

poradovým číslom 3 na LV č. 1418 katastrálne územie Dobročná s celkovým 

spoluvlastníckym podielom o veľkosti ¾-iny nehnuteľnosti a to: 

pozemok KNE par. č.  480/1 orná pôda o výmere 1795 m2, ktorý podiel predstavuje výmeru  

1 346,25 m2.   



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

výške 3 124,00 €. 

Prijaté jednohlasne 

 

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

hodného osobitného zreteľa. 

 

  P. starosta informoval prítomných, že dňa 14. decembra 2021 bolo na zasadnutí OZ 

schválene zverejnenie zámeru odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre žiadateľa pána Marko Sobota, bytom Liešťany č. 210, časť Dobročná. Jedná sa o 

pozemok KN-C par. č. 179/1 – orná pôda, k. ú. Dobročná o výmere 217 m2 so 

spoluvlastníckym podielom obce Liešťany ½-ina, čo predstavuje výmeru 108,5 m2 za cenu 

4,00 €/m2.  

Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Liešťany, ako aj 

na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portály verejnej správy v 

lehote stanovenej zákonom. Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, táto 

podmienka bola splnená. Prevod schválilo 5 poslancov OZ, Ing. Lenka Zaťková sa zdržala 

hlasovania.  

 

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

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

Dňa 14. decembra 2021 bolo na zasadnutí OZ na základe žiadosti MUDr. Márie Ondrejovej 

schválene zverejnenie zámeru zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie 

Zmluvy 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. 

Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce Liešťany, ako aj 

na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portály verejnej správy v 

lehote stanovenej zákonom. K uvedenému zámeru neboli podané žiadne námietky. Obecné 

zastupiteľstvo zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení 

vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa schválilo 5 

poslancov. Pani Jozefína Mazániková sa zdržala hlasovania. 

 

 

K bodu č. 10 – Prerokovanie doručených žiadostí.   

 

P. starosta predložil na rokovanie OZ žiadosť p. Miloša Pôbiša a manželky Romany 

o odkúpenie pozemku CKN par. č. 65/1 a časti pozemku EKN par. č. 69 v k. ú. Lomnica. 

V uvedenej lokalite na základe ZaD č.2 Územného plánu Obce Liešťany manželia Pôbišovi 

začali s výstavbou rodinného domu. Z dôvodu, že pozemok je v svahovitom teréne manželia 

žiadajú obecné zastupiteľstvo o kúpu vyššie uvedených pozemkov, ktoré v minulosti slúžili 

ako poľná cesta. Rozšírenie  pozemku by im umožnilo vybudovať si na pozemku obratisko 

pre osobné autá, nakoľko prístupová cesta je v niektorých miestach široká cca 3 metre.  

Nakoľko na zasadnutí OZ sa zúčastnili žiadatelia o kúpu pozemku p. starosta oslovil p. Pôbiša 

k prípadnému doplneniu žiadosti. Pán Pôbiš zopakoval svoju požiadavku o kúpu pozemkov 

bez ďalších pripomienok.  

K uvedenej žiadosti sa so zamietavým postojom vyjadril pán Jozef Michale, ďalej povedal, že 

s predajom nesúhlasí viacero obyvateľov časti Lomnica a ich podpisy môže predložiť. Podľa 

neho by sa predajom znemožnil občanom prístup k potôčiku a pozemkom za ním a zároveň 

by nebol možný prístup požiarnej techniky k vodnému zdroju v prípade požiaru. 

https://cuet.slovensko.sk/?PublisherName=Region%C3%A1lny+%C3%BArad+verejn%C3%A9ho+zdravotn%C3%ADctva+Ko%C5%A1ice
https://cuet.slovensko.sk/?PublisherName=Region%C3%A1lny+%C3%BArad+verejn%C3%A9ho+zdravotn%C3%ADctva+Ko%C5%A1ice


Za predaj nehlasoval ani jeden poslanec OZ. P. Mazániková bola proti predaju, ostatní 

poslanci sa zdržali hlasovania, preto k uvedenej žiadosti nebolo prijaté uznesenie. 

Žiadosť spoločnosti KINET s.r.o. , so sídlom Diviaky nad Nitricou č. 201 o udelenie súhlasu 

s umiestnením rozvodov nad povrch zeme. Poslanci obecného zastupiteľstva z dôvodu 

nedostatočných informácií o investičnom zámere spoločnosti Slovak Telekom v obci 

Liešťany požiadali starostu obce o vyžiadanie  doplňujúcich informácii od spoločnosti Slovak 

Telekom a spoločnosti KINET s.r.o., z tohto dôvodu sa prerokovanie tejto žiadosti odložilo na 

najbližšie zasadnutie OZ.       

 

K bodu č. 11 - Rôzne a diskusia. 

 

P. starosta informoval prítomných o ďalšom postupe pri riešení usporiadania pozemkov 

pohrebiska – cintorín Dobročná. Obec Liešťany je v jednaní so SPF, nakoľko sa na niektorých 

parcelách nachádzajú  podiely neznámych vlastníkov. V prípade kladného stanoviska 

k delimitovaniu tohto vlastníctva v správe SPF na obec Liešťany je možné pokračovať 

v ďalšom usporiadaní novovzniknutých pozemkov s celkovou výmerou 666 m2, ktoré nie sú 

na LV obce Liešťany. 

 

Ďalej starosta obce informoval o nutnosti vysporiadať vlastníctvo pozemkov na ktorých sú 

vybudované miestne komunikácie, nakoľko aj prípadne čerpanie mimorozpočtových 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  na opravy by nebolo možné. K uvedenému 

príspevku prijali poslanci OZ uznesenia.  

 

Ďalej starosta obce informoval: 

- Verejné obstarávanie na nákup komunálneho vozidla na základe pridelených 

finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu bude vyhodnotené do 15.3.2022. 

- Na základe pridelených finančných prostriedkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny na výstavbu inkluzívneho detského ihriska prebieha prieskum možného 

zhotoviteľa stavby. 

- K podaniu návrhu na územné rozhodnutie a žiadosti o stavebné povolenie k výstavbe 

spojovacieho chodníka popri ceste II/574 v intraviláne obce Liešťany je potrebné 

doplniť stanovisko vlastníka cesty a správcu cesty II/574. 

- Projekt Aglomerácia Nitrianske Rudno – odkanalizovanie, nezáujem niektorých 

vlastníkov rodinných domov s pristúpením k zmluve o napojiteľnosti na verejnú 

kanalizáciu. Bez naplnenia tejto požiadavky, ktorá predstavuje minimálne 85%, nie je 

možné pokračovať v projekte. Obec Liešťany túto hodnotu naplnila iba na 81,5 %. 

- Prebiehajú prípravy osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Liešťany. 

- Pokračujú práce na oprave omietok a podlahy v Dome smútku v Dobročnej. 

Mgr. Javorčeková sa spýtala starostu na poškodené bránky multifunkčného ihriska. Starosta 

odpovedal, že multifunkčné ihrisko je v správe ZŠ s MŠ, vplyvom počasia dochádza postupne 

k  trhaniu ochranných sieti. Tak isto je potrebné vymeniť poškodené bránky, ich oprava už nie 

je možná. Starosta  osloví možných dodávateľov k predloženiu cenovej ponuky. 

 

P. Michale Jozef pripomenul, že obec by mala riešiť aj pozemky miestnych komunikácií, kde 

došlo k záberu obecného majetku vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov. Ďalej sa 

vyjadril, že nechápe ako je možné, že zmluvu o budúcej zmluve k pripojeniu na verejnú 

kanalizáciu nepodpísalo 100% vlastníkov nehnuteľnosti.  

Starosta k možnému čiastočnému záberu pozemkov pod komunikáciami vlastníkmi 

susedných nehnuteľnosti odpovedal, že obec má skôr opačný problém. V budúcnosti je 

potrebné riešiť aj tieto prípady.   

 

 

 



 

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: Mgr. Jana Javorčeková  

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 1/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.              

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

Uznesenie č. 2/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 

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

boli určení Mgr. Ivana Ivanišová a Rudolf Vojtko a za zapisovateľku Mgr. Jana Javorčeková. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 

Uznesenie č. 3/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

Jozefína Mazániková a  Miroslav Baláž. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 



 

Uznesenie č. 4/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 

Uznesenie č. 5/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 

Uznesenie č. 6/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o ukončených kontrolách.  

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 



 

Uznesenie č. 7/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2022 v celkovej výške 5 000 € - ekonomická klasifikácia 

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

novovytvorených pozemkov KNC: 

par. č.415/32 v k. ú. Dobročná s výmerou 103 m2 a 

par. č.415/32 v k. ú. Dobročná s výmerou 121 m2,                 

ktoré boli vytvorené 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 €/m2. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 

Uznesenie č. 8/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce Liešťany na rok 2022 v celkovej výške 5 000 € - ekonomická klasifikácia 

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

podielu 3/8-iny  zapísaného pod poradovým číslom 1 a podielu 3/8-iny zapísaného pod 

poradovým číslom 3 na LV č. 1418 katastrálne územie Dobročná s celkovým 

spoluvlastníckym podielom o veľkosti ¾-iny nehnuteľnosti a to: 

pozemok KNE par. č.  480/1 orná pôda o výmere 1795 m2, ktorý podiel predstavuje výmeru  

1 346,25 m2   

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

výške 3 124,00 €. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 



Uznesenie č. 9/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje predaj majetku 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. 

179/1 – orná pôda, k.ú. Dobročná o výmere 217 m2 so spoluvlastníckym podielom obce 

Liešťany ½, čo predstavuje výmeru 108,5 m2, pre žiadateľa:  Marko Sobota, Liešťany -  

Dobročná č. 210, 972 27 Liešťany 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

pán Marko Sobota  a manželka pani Anna Sobotová sú vlastníkmi pozemkov KN-C par. číslo 

179/2 a par. č. 179/3  v k. ú. Dobročná  na ktorom na základe stavebného povolenia z roku 

1969 postavili rodinný dom. Uvedený pozemok hraničí s pozemkom KN-C par. číslo 179/1 

ktorý žiadateľ o kúpu dlhodobo udržuje pravidelným kosením. Dôvodom hodným osobitného 

zreteľa je skutočnosť, že pozemok s par. číslom 179/1 hraničí s pozemkami KNC par. č.  

179/2 a 179/3 vo vlastníctve žiadateľa a je pre obec prakticky nevyužiteľný, nakoľko k 

uvedenému pozemku nie je samostatný prístup. Pozemok sa odpredá vlastníkovi rodinného 

domu, pri ktorom sa predmetný pozemok nachádza. Svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou a susedným pozemkom v ich spoluvlastníctve.  

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. 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 

Uznesenie č. 10/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

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

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

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa 

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 minimálne 2 metre od hranice pozemku KNE par. č. 69 s pozemkom KNE par. 

č. 485 a KNC par. č. 480 v k.ú. Lomnica, nakoľko v uvedenej časti Obecné zastupiteľstvo 

v Liešťanoch schválilo uznesením č. 37/2018 vecné bremeno pre zemnú prípojku nízkeho 

napätia pre telekomunikačný vysielač spoločnosti Slovak Telekom. Žiadateľka MUDr. Mária 

Ondrejová, Námestie J. Francisciho 737/24, 981 01 Hnúšťa má zámer na pozemku KN-C par. 

č. 67/12 a par. 67/13 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, bez súhlasu 

osadiť na pozemku domovú regulačnú zostavu pre plynomer, regulátor plynu a hlavný uzáver 

plynu.  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  3. marca 2022 

Uznesenie č. 11/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce zabezpečiť vypracovanie GP 

k zameraniu miestnych komunikácii, ktoré nie sú vo vlastníctve obce Liešťany a zabezpečiť 

ich majetkovoprávne vysporiadanie.  

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 

Uznesenie č. 12/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 3. marca  2022 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce k vykonaniu právnych krokov 

k vyriešeniu vlastníctva k pozemkom, ktoré boli rozhodnutím Okresného národného výboru 

v Prievidzi č. Vyst. 3048/1974 – G vyplatené a vyvlastnené k vybudovaniu miestnej 

komunikácie. 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  3. marca 2022 

 


