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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo  21. júna 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania  

                      1 x  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok roku 2022 

                      1 x  Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách 

                      1 x  Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2021 

                      1 x  Návrh VZN obce č. 1/2022 

                      1 x  VZN obce č. 1/2022 

                      1 x  Návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 21. júna 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: PhDr. Dušan Lukáč, Jozefína Mazániková. 

 

Začiatok o 18,30 hod.   

  

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  starosta obce  v zmysle ustanovenia 

§ 13 ods. 4  písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.                          

 

K bodu 1. Otvorenie 

 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal 

prítomných. Skonštatoval, že  OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom 

rokovania. Program bol jednohlasne prijatý. 

 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý polrok 

roku 2022 

6. Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách 

7. Prerokovanie dokumentu  „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2021“ 

8. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2022 o záväzných častiach Územného 

plánu obce Liešťany, Zmeny a doplnky č. 3 

9. Komunálne voľby 2022 

10. Žiadosti 

11. Rôzne 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Mgr. Janu 

Javorčekovú. Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p.  Ing. Lenku Zaťkovú a p. 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 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na druhý 

polrok roku 2022 

 

    Hlavný kontrolór obce Liešťany Ing. Krett predniesol „Návrh plánu kontrolnej činnosti na 

druhý polrok 2022.“  Návrh tvorí prílohu zápisnice. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 6 - Správa hlavného kontrolóra obce o ukončených kontrolách 

 

     P. starosta požiadal hlavného kontrolóra obce o predloženie „Správy o ukončených 

kontrolách“. Kontrola bola zameraná na stav a vývoj dlhu obce Liešťany v zmysle zákona           

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. K 31.12.2021 obec evidovala celkovú výšku dlhu voči 

SZRB, a.s. vo výške 32.652,77 €. Zadlženosť obce ku koncu roka 2021 bola vo výške 5,21 %. 

Suma ročných splátok úverov vrátane úhrady výnosov za rok 2021 bola vo výške 6.759,85 €. 

Predpokladaná suma ročných splátok úverov vrátane úhrady výnosov za rok 2022 bude vo 

výške 6.760,00 €. Hlavný kontrolór konštatoval, že obec v roku 2021 a ani v prvej polovici 

roku 2022  neporušila podmienky pri prijímaní návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 

zákona č. 583/2004 Z. z. a preto nie je potrebné prijať žiadne nápravné opatrenia. OZ berie na 

vedomie. 

 

K bodu 7 – Prerokovanie dokumentu  „Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2021“ 

 

     P. starosta informoval, že Záverečný účet obce bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený 

na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. 

Stanovisko k Záverečnému účtu obce predniesol hlavný kontrolór obce.  

     Celkový rozpočet obce Liešťany bol plánovaný ako vyrovnaný vo výške 659.611,00 €. 

Schodok v kapitálovom rozpočte bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a FO, čo je v súlade 

s rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy. Hospodárenie obce sa začiatkom roku riadilo 

podľa takto schváleného rozpočtu na rok 2021. V priebehu roku 2021 bol pôvodný rozpočet  

zmenený rozpočtovými opatreniami celkom deväťkrát. Na základe uvedených zmien bol 

konečný platný rozpočet obce Liešťany na rok 2021 nasledovný: bežné príjmy obce spolu so 

ZŠ boli plánované vo výške 784.928,00 €. Bežné výdavky obce a ZŠ boli plánované vo výške 

747.794,00 €. Kapitálové príjmy boli naplánované vo výške 125.387,00 €. Kapitálové výdavky 

boli naplánované vo výške 352.254,00 €. Finančné operácie v príjmovej časti spolu s RO boli 

naplánované vo výške 196.165,00 € a vo výdavkovej časti boli naplánované vo výške         

6.432,00 €. Celkový rozpočet obce tak bol plánovaný naďalej ako vyrovnaný, keď celkové 

príjmy boli rozpočtované vo výške 1.106.480,00 € a celkové výdavky boli rozpočtované taktiež 

vo výške 1.106.480,00 €. Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia obce Liešťany za rok 

2021 predstavuje spolu čiastku -28.716,99 €. Schodok rozpočtu vo výške -28.716,99 € bol 

v priebehu roka vysporiadaný z príjmových finančných operácií obce. OZ súhlasí 

s vysporiadaním schodku rozpočtu vo výške 28.716,99 € - prijaté jednohlasne. 

Čiastku 94.025,14 € je potrebné vrátiť do rezervného fondu obce, uvedená čiastka je vlastne 

zostatok nepoužitých peňažných prostriedkov z príjmových finančných operácií. Z uvedenej 

čiastky však bude potrebné odpočítať 1.564,20 €, ktoré boli použité v ZŠ s MŠ Liešťany. 



Prevod do rezervného fondu tak bude predstavovať čiastku 92.460,94 €. Hlavný kontrolór obce 

odporúča schváliť celoročné hospodárenie obce Liešťany za rok 2021 bez výhrad. 

OZ berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2021 a stanovisko 

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021.  

     Stanovisko k záverečnému účtu predložila aj  predsedníčka finančnej komisie p. Mg. Ivana 

Ivanišová. Finančná komisia na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022 prerokovala záverečný účet 

obce a odporúča OZ schváliť hospodárenie obce Liešťany za rok 2021 bez výhrad, ďalej 

odporúča schváliť použitie prebytku FO spolu s upraveným výsledkom rozpočtového 

hospodárenia obce Liešťany za rok 2021 vo výške 92.460,94 € na tvorbu rezervného fondu.  

OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2021, Záverečný účet za rok 2021 

a nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 92.460,94 € - prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2022 o záväzných častiach 

Územného plánu obce Liešťany, Zmeny a doplnky č. 3 

 

     P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 1/2022 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. 1/2022 ako aj schválené VZN č. 1/202 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne.  

  

K bodu 9 – Komunálne voľby 2022 

     P. starosta informoval prítomných, že dňa 29. októbra 2022 sa budú konať voľby do orgánov 

samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.  

     V zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov je potrebné schváliť počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie. OZ schvaľuje 

počet – sedem poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 – prijaté jednohlasne. 

     V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je potrebné schváliť  rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné 

obdobie 2022-2026. OZ určuje výkon funkcie starostu obce Liešťany v rozsahu 100 % - prijaté 

jednohlasne. 

     V zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. OZ schvaľuje jeden volebný 

obvod pre celú obec Liešťany – prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 10 – Žiadosti 

    P. starosta informoval, že na obecný úrad bolo doručených sedem žiadosti o prevod 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce (kúpou alebo zámenou). Po dohode s poslancami 

OZ z dôvodu, že končí volebné obdobie a zároveň je potrebné prepracovať  Zásady  

hospodárenia s obecným majetkom, ktoré neboli aktualizované 10 rokov, budú žiadosti 

o prevod obecného majetku riešiť  poslanci zvolení v októbrových voľbách 2022.  

 

K bodu 11 – Rôzne 

     Predsedníčka finančnej komisie p. Mg. Ivana Ivanišová  informovala prítomných, že na 

zasadnutí FK, ktoré sa konalo 16.6.2022 bola prerokovaná výška odmien poslancom OZ 

a členom komisií pri OZ v Liešťanoch za 1. polrok 2022 vo výške 1.291,56 €.  

OZ schvaľuje vyplatenie odmien vo výške 1.291,56 € - prijaté jednohlasne. 

 

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



 

K bodu 12 – Ukončenie zasadnutia 

 

      

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,30 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 23/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

 

Uznesenie č. 24/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

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

určení p. Mgr. Ivana Ivanišová a p. Mgr. Jana Javorčeková                                                                                                                                                         

a za zapisovateľku p. Beáta Holenková. 
 

                               

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 



Uznesenie č. 25/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:                                          

p. Ing. Lenka Zaťková a p. Miroslav Baláž. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

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

 

    

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 



Uznesenie č. 27/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na druhý polrok 2022. 
 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

Uznesenie č. 28/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o ukončených kontrolách. 
 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 



Uznesenie č. 29/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie 

 

a) Správu o čerpaní rozpočtu obce Liešťany k 31.12.2021 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2021 
 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

Uznesenie č. 30/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  

 

a) Čerpanie rozpočtu obce Liešťany 31.12.2021 

b) Záverečný účet za rok 2021 s výrokom: Celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

c) Nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške zostatku finančných prostriedkov 92 460,94 € 

 
 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 



Uznesenie č. 31/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu vo výške 

28 716,99 € z nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov a čerpania rezervného 

fondu. 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

Uznesenie č. 32/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo  :  

I. berie na vedomie  

1. „Zmeny a doplnky č. 3, Územného plánu obce Liešťany“, v zmysle zákona  č. 50/1976 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“), ktoré vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, 

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0044AA, s kolektívom 

spolupracovníkov v  roku 2021. 

2. Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, zo dňa 

20.04.2022, vydaného pod číslom OU-TN-OVBP1-2022/0031172-011 o preskúmaní návrhu 

územného plánu obce pred schválením podľa § 25 stavebného zákona, t.j. súladu so záväznou 

časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, s príslušnými právnymi 

predpismi, so zadaním, rozsahom územného plánu a záväznej časti územného plánu 

navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s § 13 zákona. 

 

3. Správu o procese obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Liešťany zo dňa 

16.03.2022, ktorú vypracoval Ing. arch. Milan Chmura, odborne spôsobilá osoba pre 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, registračné číslo 397 MDV SR.         



II. schvaľuje : 

1. Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z "Vyhodnotenia stanovísk orgánov        

a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania 

„Zmien a doplnkov č. 3, územného plánu obce “, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.  

2. „Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce “ v zmysle stavebného zákona, ktoré 

vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný 

architekt, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2021 a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá 

bude schválená všeobecne záväzným nariadením obce Liešťany, č. 1/2022 o záväzných 

častiach zmien a doplnkov č. 3. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien                   

a doplnkov č. 3  Územného plánu obce  “ ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Liešťany              

č. 10/2010 schválené uznesením OZ č. 6/2010, pod bodom b, dňa 29.12.2010. 

 

III. ukladá : 

Obecnému úradu zabezpečiť : 

1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 

Územného plánu obce  a jej doručenie dotknutým orgánom. 

2. V súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schválených „Zmien a doplnkov 

č. 3 územného plánu obce Liešťany“ t. j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu 

schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom úrade v Liešťanoch, Okresnom úrade Trenčín, 

odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, do troch 

mesiacov od jeho schválenia. 

3. V súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a spolu s kópiou 

uznesenia o schválení jeho doručenie na príslušné ministerstvo, MDV SR. 

  

 

 

 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 



Uznesenie č. 33/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Liešťany takto: 

v rozsahu 100%. 

 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

Uznesenie č. 34/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé 

nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Liešťany: sedem. 

  

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 



Uznesenie č. 35/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí          

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jeden volebný obvod pre celú obec 

Liešťany. 

  

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 

 

Uznesenie č. 36/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 21. júna 2022 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom 

komisií Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch za 1. polrok roku 2022 vo výške 1 291,56 EUR. 
 

 

 

 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 21. júna 2022 


