
 

      Obecné zastupiteľstvo v  L i e š ť a n o c h 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo  17. augusta 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania  

                      1 x  Návrh VZN obce č. 2/2022 

                      1 x  VZN obce č. 2/2022 

                       



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 17. augusta 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomný: PhDr. Dušan Lukáč. 

 

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 na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec 

Liešťany 

6. Návrh na zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2022 

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

cintorína Dobročná 

8. Rôzne 

9. 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.  Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Mgr. Janu 

Javorčekovú.  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 na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec 

Liešťany 

 

    P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 2/2022 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. 2/2022 ako aj schválené VZN č. 2/2022 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 6 - Návrh na zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2022 

 

     P. starosta predložil navrhovanú zmenu rozpočtu obce, informoval prítomných o potrebe 

zapojenia rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov. Hlavný kontrolór upozornilo, že 

o použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo a odporučil prijať samostatné 

uznesenie. OZ schvaľuje použite rezervného fondu vo výške 92.000,00 € na krytie kapitálových 

výdavkov. Prijaté jednohlasne. OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1/2022 zo dňa 

30.3.2022, č. 2/2022 zo dňa 31.3.2022 a č. 3/2022 zo dňa 30.6.2022. OZ schvaľuje zmenu 

rozpočtu a 4. rozpočtové opatrenie nasledovne: 

 

Obec: 

Bežné príjmy       717 718 

Bežné výdavky      337 240 

Kapitálové príjmy                 0 

Kapitálové výdavky      371 500 

Príjmy finančných operácií     334 265 

Výdavky finančných operácií         6 432 

ZŠ: 

Bežné príjmy         46 500 

Bežné výdavky      383 311 

Príjmy finančných operácií                0 

Obec+ZŠ spolu: 

Celkové príjmy   1 098 483 

Celkové výdavky   1 098 483 

 

K bodu 7 – Kúpa pozemkov do vlastníctva obce, majetkoprávne usporiadanie pozemkov 

v areáli cintorína Dobročná 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje kúpu pozemkov podľa  Zásad hospodárenia 

s obecným majetkom:  

 E KN parc. č. 480/1 o výmere 1 795 m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku ¼, LV 

1418, k. ú. Dobročná,  



 E KN parc. č. 480/102 o výmere 1 134 m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 5/20,  

LV 1563 , k. ú.  Dobročná, 

 E KN parc. č. 480/202 o výmere  700  m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 5/20,  LV 

1563, k. ú. Dobročná  

vedené Okresným úradom v Prievidzi, katastrálny odbor, vo vlastníctve neznámeho vlastníka 

zapísaných na príslušných LV, v správe Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdková 

36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345    

za kúpnu  cenu 8 709, 60 €. Prijaté jednohlasne. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje kúpu novovytvorených  pozemkov podľa  Zásad 

hospodárenia s obecným majetkom: 

 C KN parc. č. 415/16 o výmere  111  m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 1/4,  LV 

1547, k. ú. Dobročná 

 C KN parc. č. 415/34 o výmere  555  m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 1/4,  LV 

1547, k. ú. Dobročná, 

ktoré  boli odčlenené od pôvodného pozemku E KN par. č. 482, orná pôda, o výmere 3284 m2 

vedený Okresným úradom v Prievidzi, katastrálny odbor, vo vlastníctve neznámeho vlastníka 

zapísaný na príslušnom LV pod por. č. B11 v podiele 1/4 v správe Slovenského pozemkového 

fondu, so  sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 za kúpnu cenu 1 598,40 €. 

Novovytvorené pozemky boli vyhotovené na základe Geometrického plánu č. 308/2020 úradne 

overeného pod č. 1456/2020. Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8 - Rôzne 

 

     P. starosta informoval prítomných o podanej žiadosti p. MUDr. Zuzany Jánošíkovej, 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zriadenie  ambulancie všeobecného lekára v obci 

Nitrianske Rudno. Hlavný kontrolór neodporúča OZ poskytnutie dotácie na zriadenie 

ambulancie, navrhuje formu združených prostriedkov – zapojenie sa viacerých obcí. OZ sa 

zdržalo hlasovania – uznesenie nebolo prijaté. 

    P. starosta ďalej informoval o plánovaných akciách, ktoré by sa mali realizovať na jeseň.  

    P. Mazániková upozornila na neudržiavaný pozemok vo vlastníctve TSK, p. Mgr. 

Javorčeková taktiež upozornila na zarastený pozemok v okolí rodinného domu č. 89. p. Ing. 

Zaťková požiadala o zmenu otváracích hodín na zbernom dvore, ak by bolo možné aspoň raz 

do mesiaca otvoriť aj v sobotu. P. starosta sa bude zaoberať podnetmi poslancov.  

 

K bodu 9 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,15 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

Overovatelia: 

 

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

 

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



Uznesenie č. 37/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 

 

 

Uznesenie č. 38/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

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

určení  Ing. Lenka Zaťková  a p. Miroslav Baláž                                                                                                                                                       

a za zapisovateľku Beáta Holenková. 
                               

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 



Uznesenie č. 39/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana 

Ivanišová  a Mgr. Jana Javorčeková. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 

 

 

Uznesenie č. 40/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

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

 

    

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 



Uznesenie č. 41/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh na schválenie VZN  Obce 

Liešťany č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 1/2019 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Liešťany. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 

 

Uznesenie č. 42/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  Obce 

Liešťany č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 1/2019 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Liešťany. 

 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 



Uznesenie č. 43/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

 

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

z 30.3.2022, č. 2 z 31.3.2022, č. 3 zo dňa 30.06.2022, ktoré 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 17. augusta 2022 

 

Uznesenie č. 44/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zapojenie rezervného fondu obce na krytie 

kapitálových výdavkov vo výške 92.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 



Uznesenie č. 45/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu rozpočtu obce a prijatie 4. 

rozpočtového opatrenia obce nasledovne: 

 

Obec:  

Bežné príjmy 717 718 

Bežné výdavky 337 240 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 371 500 

Príjmy finančných operácií 334 265 

Výdavky finančných operácií 6 432 

ZŠ:  

Bežné príjmy 46 500 

Bežné výdavky 383 311 

Príjmy finančných operácií 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 098 483 

Celkové výdavky 1 098 483 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 



Uznesenie č. 46/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  

kúpu pozemkov podľa  Zásad hospodárenia s obecným majetkom:  

 E KN parc. č. 480/1 o výmere 1 795 m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku ¼, LV 1418, k. ú. 

Dobročná,  

 E KN parc. č. 480/102 o výmere 1 134 m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 5/20,  LV 1563 , 

k. ú.  Dobročná, 

 E KN parc. č. 480/202 o výmere  700  m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 5/20,  LV 1563, 

k. ú. Dobročná  

vedené Okresným úradom v Prievidzi, katastrálny odbor, vo vlastníctve neznámeho vlastníka 

zapísaných na príslušných LV, v správe Slovenského pozemkového fondu, so sídlom Búdkova 36, 817 

15 Bratislava, IČO: 17335345    

za kúpnu  cenu 8 709, 60 €. 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                       starosta obce 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 

 

Uznesenie č. 47/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 17. augusta 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  

kúpu novovytvorených  pozemkov podľa  Zásad hospodárenia s obecným majetkom: 

 C KN parc. č. 415/16 o výmere  111  m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 1/4,  LV 1547, k. 

ú. Dobročná 

 C KN parc. č. 415/34 o výmere  555  m2, druh pozemku orná pôda, podiel k celku 1/4,  LV 1547, k. 

ú. Dobročná, 

ktoré  boli odčlenené od pôvodného pozemku E KN par. č. 482, orná pôda, o výmere 3284 m2 vedený 

Okresným úradom v Prievidzi, katastrálny odbor, vo vlastníctve neznámeho vlastníka zapísaný na 

príslušnom LV pod por. č. B11 v podiele 1/4 v správe Slovenského pozemkového fondu, so  sídlom 

Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 za kúpnu cenu 1 598,40 €. Novovytvorené pozemky 

boli vyhotovené na základe Geometrického plánu č. 308/2020 úradne overeného pod č. 1456/2020. 

 
 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch 17. augusta 2022 


