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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 2022 

                      1 x  Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2021 

                      1 x  Návrh VZN č.1/2021, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020         

                             o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej   

                             pôsobnosti  obce Liešťany 

                      1 x  VZN č.1/2021, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020         

                             o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej    

                             pôsobnosti  obce Liešťany 

                      1 x  Stanovisko HK k rozpočtu obce na  za roky 2022 - 2024 

                      1 x  Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 

                      1 x  Podklady na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ 
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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 14. decembra 2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  

neprítomní: p. Mgr. Jana Javorčeková a p. Jozefína Mazániková - ospravedlnení. 

  

Začiatok o 18,00 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 

2022.  

6. Zmena rozpočtu obce Liešťany na rok 2021. 

7. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 

v Novákoch zo dňa 31.12.2012.  

8. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2021  o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany. 

9. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany. 

10. Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet obce na roky 2023-2024.  

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.  

b) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2022 

11. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce Liešťany z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

12.  Žiadosti. 

13.  Rôzne a diskusia.  

14.  Uznesenia. 

15.  Ukončenie zasadnutia. 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol pána poslanca Rudolfa Vojtku a pána 

poslanca Miroslava Baláža. Za zapisovateľku  starosta určil pani poslankyňu Ing. Lenku 

Zaťkovú. 

 

 



K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie pani Mgr. Ivanu Ivanišovú a pána PhDr. Dušana 

Lukáča. 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   prvý polrok 2022 

 

Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra na predloženie plánu práce hlavného kontrolóra 

obce na I. polrok 2022.  

Ing. Jozef Krett – prečítal plán práce na I. polrok 2022, ktorý v zmysle zákona č.369/1990       

o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obce Liešťany a má 7 bodov. Okrem 

uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné 

zastupiteľstvo alebo starosta obce Liešťany  a kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti, 

vykonané na základe vlastného rozhodnutia hlavného kontrolóra obce, predovšetkým              

z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly. Návrh je 

súčasťou tejto zápisnice.  

Starosta obce vyzval poslancov pripomienkovaniu alebo doplneniu návrhu. Bez pripomienok. 

Plán bol zverejnený zákonom stanovenej lehote na úradnej tabuli, webovom sídle obce 

Liešťany a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh bol 

jednohlasne prijatý. 

 

K bodu 6 – Zmena rozpočtu obce Liešťany na rok 2021 
 

    Starosta obce predložil návrh zmeny rozpočtu, ktorý vypracovala Ing. Hýblová hlavne 

z dôvodu úpravy príjmovej časti rozpočtu. Príjmy boli vyššie o čiastku 51 535,00 EUR, táto 

položka bolo zvýšená z dôvodu  vyššieho príjmu v položke podielové dane, kde sa rozpočet  

upravil o čiastku +42 600,00 EUR. Na základe schválenej žiadosti o finančnú podporu 

z Environmentálneho fondu formou dotácie na čistiace vozidlo pre potreby obce Liešťany sa 

navýšili kapitálové výdaje o spoluúčasť obce v tomto projekte o 5 000,00 EUR. Kapitálové 

výdaje boli upravené aj v položke Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Liešťany 

a spoluúčasť obce v projekte: Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci 

Liešťany. Zmena rozpočtu bola prerokovaná na zasadnutí Finančnej komisie pri OZ 

v Liešťanoch. Návrh zmeny rozpočtu bol jednohlasne prijatý.  

 

K bodu 7 – Návrh na schválenie Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení Spoločného 

obecného úradu v Novákoch zo dňa 31.12.2012 
 

 Starosta obce informoval o návrhu na schválenie Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení 

Spoločného obecného úradu v Novákoch ktorá sa predkladá z dôvodu nedostatočného krytia 

výdavkov na SOÚ. Obec Liešťany spolu s ďalšími obcami od Valaskej Belej až po Dolné 

Vestenice a od Lehoty pod Vtáčnikom až po Hornú Ves  je združená v Spoločnom obecnom 

úrade v Novákoch, ktorý zabezpečuje pre tieto obce prenesený výkon štátnej správy na úseku 

školského  a stavebného úradu a opatrovateľskej služby. Obce mesačne finančne prispievajú 

na činnosť SOÚ čiastkou 0,242 eur na jedného obyvateľa krátenou počtom obyvateľov. 

Z dôvodu zníženia dotácie od štátu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, 

zníženie počtu obyvateľov v združených obciach, zvýšenie ceny energií a poštovného, 

odchodné na jedného pracovníka, zvýšenie počtu zamestnancov o jedného na stavebnom 

úrade  a iné zvýšené náklady  predložilo mesto Nováky  návrh na úpravu výšky príspevku     

na jedného obyvateľa zo sumy 0,242 eur na 0,35 eur na mesiac. Toto zvýšenie je upravené 

v Dodatku č.3 k návrhu na schválenie a bude platné po podpise všetkých združených obcí. 

Návrh bol všetkými prítomnými poslancami schválený.  



 

K bodu 8 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2021  o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Liešťany. 

 

  P. starosta informoval prítomných, že Návrh  VZN č. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecné 

záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany bol v zákonom stanovenej 

lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, ako aj na centrálnej 

elektronickej úradnej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne 

pozmeňujúce návrhy. Návrh VZN č. 1/2021 ako aj schválené VZN č. 1/2021 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 9 – Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany. 

 

Starosta obce predložil k schváleniu žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu obce Liešťany    

na rok 2022, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenom termíne. Žiadosti boli 

prerokované na zasadnutí FK a pracovnej porade OZ.  

 

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

na rok 2022. Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2022 vo výške 500,00 EUR pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v 

Liešťanoch. Prijaté jednohlasne.  

 

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

2022. Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce     

na rok 2022 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 600,00 €. Prijaté jednohlasne. 

 

Žiadosť Telovýchovnej Jednoty Športklub Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce Liešťany       

na rok 2022. Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2022 vo výške 4.500,00 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany. Prijaté jednohlasne. 

 

Žiadosť Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce 

Liešťany      na rok 2022. Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu 

obce na rok 2022 vo výške 300,00 EUR v prospech Miestneho spolku Slovenského červeného 

kríža Liešťany. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu č. 10 – Rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet obce na roky 2023-2024. 

 

                   a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.                                               

                   b) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2022. 

 

Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett sa vyslovil, že pozitívne hodnotí, že bežný rozpočet 

obce spolu s rozpočtom ZŠ a MŠ bol v predchádzajúcom období uzavretý ako prebytkový a aj 

v roku 2021 obec predpokladá prebytok + 59 745 €. 

V roku 2022 obec plánuje po relatívne vysokých investíciách v predchádzajúcom období, 

v tomto trende pokračovať a kapitálové výdavky má naplánované vo výške 183 080 €. Ide 

hlavne o tieto investičné akcie: výstavba detského ihriska za 50 400 €, kúpa technického 

zhodnotenia pozemku od  COOP Jednota spotrebné družstvo vo výške 50 000 €, čo budú 

nové chodníky pre chodcov pred predajňou a autobusová zastávka, vybudovanie chodníka   

pre chodcov s oporným múrom a lávkou  popri ceste II/574 vo výške 75 000 €, nákup 

pozemkov pod cintorínom vo výške 5 000 € a projektovú dokumentáciu na oporný múr 

a parkovisko za obecným úradom vo výške 2 680 €. Vo finančných operáciách pribudne 

príjem 79 192 € , ktoré budú poskytnuté z MŽP SR z Environmentálneho fondu spolu           

so spoluúčasťou obce Liešťany vo výške minimálne 4 168 €. Tieto prostriedky sú určené      

na nákup čistiaceho vozidla pre potreby obce Liešťany. Návrh Rozpočtu bol zostavený 



s náležitou opatrnosťou v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti, z dôvodu prebiehajúcej 

pandémie ochorenia COVID 19.  

Na základe vyššie uvedeného hlavný kontrolór odporučil Obecnému zastupiteľstvu obce 

Liešťany schváliť rozpočet obce na rok 2022.  

 

Starosta obce – predložil návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2022, informoval               

o príjmoch a výdavkoch rozpočtu na úrovni hlavných kategórií. Rozpočet obce na rok 2022   

je predkladaný na schválenie ako vyrovnaný. 

Návrh rozpočtu ako aj stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu tejto zápisnice. OZ berie 

na vedomie Stanovisko HK obce. OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2023-

2024. OZ schvaľuje  rozpočet na rok 2022 – prijaté jednohlasne. 

 

K bodu č. 11 - Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce Liešťany 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

   

Starosta obce predložil na schválenie zámery, ktorých znenie Obecné zastupiteľstvo             

na svojom zasadnutí dňa 28. septembra 2021 schválilo zverejniť v zmysle zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí. Zámery boli zverejnené počas plynutia doby trvania najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli Obce Liešťany, na internetovej 

stránke obce Liešťany www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na portáli 

www.slovensko.sk. 

 

Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena oko prípad hodný 

osobitného zreteľa 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.  

Obecné zastupiteľstvo 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  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov“ schválilo jednohlasne. 

    

Predaj majetku 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 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. 

Obecné zastupiteľstvo predaj majetku obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa     

na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schválilo jednohlasne. 

 

http://www.liestany.sk/
http://www.slovensko.sk/


Prevod  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa          

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, záujemcom  o prevod: 

Ivan Kováč, Liešťany č.439, 972 27 Liešťany 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.  

Obecné zastupiteľstvo prevod majetku obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa    

na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schválilo jednohlasne. 

 

K bodu 12 – Žiadosti 

 

Starosta obce predložil na schválenie nasledovné žiadosti: 

 

pána Marka Sobotu, bytom Liešťany, časť Dobročná č. 210 o odkúpenie spoluvlastníckeho 

podielu obce v ½ na pozemku KNC par. č. 179/1- orná pôda v k.ú. Dobročná. Obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje zverejniť zámer: 

odpredať majetok obce Liešťany: 

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

so spoluvlastníckym podielom obce Liešťany v 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 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 4/2012g vo výške 4,- € za 1 m2. 

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 predaja majetku 



obce obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce:  

www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na portáli www.slovensko.sk. 

Prijaté jednohlasne. 

 

 

pani MUDr. Márie Ondrejovej, bytom Námestie J. Francisciho 737/24, 981 01 Hnúšťa            

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. 

Obecné zastupiteľstvo na pracovnej porade prerokovalo žiadosť MUDr. Márie Ondrejovej. 

Podľa doručenej situácie  z projektu s názvom: Pripojovací plynovod OZ nesúhlasí 

s umiestnením domového regulačného zariadenia na pozemku KNE par. č. 69, k.ú. Lomnica 

z dôvodu, že pozemok má slúžiť ako komunikácia, jeho šírka je v mieste, kde žiadateľka 

požaduje osadenie DRZ iba 4 metre, čo môže mať vplyv na bezpečnosť osôb, majetku 

a prevádzkovania jednotlivých technologických zariadení tvoriacich Distribučnú sieť. 

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 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, 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. 67/2 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. 

O schválení  zriadenia vecného bremena 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 predaja majetku 

obce obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce:  

www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na portáli www.slovensko.sk. 

Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 13 -  Rôzne 

 

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

polrok 2021, ktorý vypracoval finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 23.11.2021. OZ 

schvaľuje odmeny vo výške 1 287,89 €. Prijaté jednohlasne. 

 

P. Vojtko predložil návrh na zvýšenie platu starostu obce a to z 30 % na 40% s účinnosťou od 

15.12.2021. Svoj návrh odôvodnil, tým, že p. starosta sa pravidelne zapája do rôznych výziev  

či už financovaných zo štátneho rozpočtu  alebo do výziev  financovaných z európskych 

prostriedkov. V roku 2021 obec Liešťany získala finančné prostriedky na vybudovanie 

detského ihriska vo výška 40 400,00 € a finančné prostriedky vo výške 79 192 € na nákup 

čistiaceho vozidla pre potreby obce. Tak isto začiatkom roka vyše  3 mesiacov organizoval 

testovanie obyvateľov na ochorenie COVID 19 s čistým ziskom v prospech obce Liešťany  

vyše 25 000 €. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

 

http://www.liestany.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.liestany.sk/
http://www.slovensko.sk/


 

K bodu 14 -  Uznesenia 

 

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

 

K bodu 15 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:15 hod. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Zaťková  

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 51/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    program zasadnutia.              

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

Uznesenie č. 52/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

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

boli určení pán  poslanec Rudolf Vojtko a pán poslanec Miroslav Baláž a za zapisovateľku 

Ing. Lenka Zaťková. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 53/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Mgr. Ivana Ivanišová a pán  poslanec  PhDr. Dušan Lukáč. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 



 

Uznesenie č. 54/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 55/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na prvý polrok 2022. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 56/2020 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1 z 30.3.2021, 

č. 2 z 31.3.2021, č. 3 zo dňa 30.06.2021, č. 4 z 28.09.2021 schválené Uznesením č. 47/2021   

a č. 5 zo dňa 30.9.2021, pričom RO č. 1,2,3 a 5 boli 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  14. decembra 2021 



 

Uznesenie č. 57/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu rozpočtu obce  a prijatie                      

6. rozpočtového opatrenia obce nasledovne. 

Obec:  

Bežné príjmy 720 586 

Bežné výdavky 385 961 

Kapitálové príjmy 41 715 

Kapitálové výdavky 228 182 

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 1 004 966 

Celkové výdavky 964 566 
 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 58/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie Návrh VZN Obce Liešťany č. 1/2021 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce 

Liešťany.  

 

 
 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 



Uznesenie č. 59/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje VZN Obce Liešťany č. 1/2021  ktorým          

sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie              

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany. 

 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 60/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  

 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 21. 10. 2021 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 01. 2022 na sumu 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného 

obyvateľa obce. 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 

0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 
Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 
- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet 

vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný 
symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 



Uznesenie č. 61/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje Dodatok č. 3 ku Zmluve o zriadení 

Spoločného obecného úradu v Novákoch zo dňa 31.12.2012 uzatvorenej medzi účastníckymi 

obcami v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo výške 

0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 
Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 
- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci na účet 

vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný 
symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 62/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje poskytnutie finančnej  dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2022 vo výške  500 EUR  v prospech  Základnej  organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Liešťanoch. 

 

 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 



 

Uznesenie č. 63/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2022 vo výške 600 EUR v prospech  Klubu slovenských turistov Liešťany. 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 64/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2022 vo výške 4 500 EUR v prospech Telovýchovnej jednoty Športklub Liešťany. 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 65/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2022 vo výške 300  EUR v prospech Miestneho spolku Slovenského červeného kríža 

Liešťany. 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 



Uznesenie č. 66/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie Stanovisko HK obce k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2022. 

 

       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 67/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  výhľadový rozpočet obce Liešťany  

na roky 2023 -2024. 

 

  

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 68/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje rozpočet obce Liešťany na rok 2022            

na úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia programov nasledovne: 

 

Obec:  

Bežné príjmy 665 935 

Bežné výdavky 311 520 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 188 080 

Príjmy finančných operácií 147 000 

Výdavky finančných operácií 6 432 



ZŠ:  

Bežné príjmy 46 500 

Bežné výdavky 353 403 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 859 435 

Celkové výdavky 859 435 

 

       

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 69/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  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 

uzatvorenie zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

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.  
 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 



 

 

Uznesenie č. 70/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

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 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. 

      

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 71/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  

prevod  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, 

        záujemcom  o prevod: 

Ivan Kováč, Liešťany č.439 , 972 27 Liešťany 

         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. 

    

    

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 72/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zverejnenie zámeru: 

odpredať majetok obce Liešťany: 

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

so spoluvlastníckym podielom obce Liešťany v 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 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. 



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 predaja majetku 

obce obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce:  

www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli  na portáli www.slovensko.sk. 
 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 73/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  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 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 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. 67/2 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. 

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

schvaľovaním zriadenia vecného bremena obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce, 

na internetovej stránke obce:  www.liestany.sk a na  centrálnej úradnej elektronickej tabuli   

na portáli www.slovensko.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  14. decembra 2021 

http://www.liestany.sk/
http://www.slovensko.sk/
http://www.liestany.sk/
http://www.slovensko.sk/


 

Uznesenie č. 74/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom 

komisií Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch za 2. polrok roku 2021vo výške 1 287,89 

EUR. 

 

 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 

Uznesenie č. 75/2021 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšenie platu starostu obce 

ustanoveného podľa § 3 ods. 1 zákona z 30 %  na 40 % s účinnosťou od 15.12.2021. 
 

 
       

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2021 

 


