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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo  25. októbra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 pre OcZ o ukončených kontrolách 

                      1 x  Individuálna a Konsolidovaná výročná správa  za rok 2021 

                      1 x  Návrh VZN obce č. 3/2022 

                      1 x  VZN obce č. 3/2022 

                      2 x  Správa nezávislého audítora  

                       



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 25. októbra 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

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

 

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. Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách.  

6. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecné  

    záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 3/2004 o zriadení školského obvodu  

    základnej školy v obci Liešťany.  

7. Individuálna a Konsolidovaná výročná správa za rok 2021.  

8. Žiadosti.  

9. Rôzne.  

10. Ukončenie zasadnutia.  

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

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

Za zapisovateľku  starosta určil p. Ing. Lenku Zaťkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Janu Javorčekovú 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 č. 5 – Správa hlavného kontrolóra o ukončených kontrolách 

 

Hlavný kontrolór obce predložil Správu pre OcZ o ukončených kontrolách v zmysle § 18f,         

ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,  ktorá bola 

zameraná na kontrolu plnenie uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom 

období. Kontrolované obdobie – prvý polrok 2022. 

Správu berie OZ na vedomie. Správa je prílohou zápisnice.   

 

K bodu 6 -Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecné 

záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 3/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy 

v obci Liešťany.  

 

    P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 3/2022 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.  

Ing. Lenka Zaťková  ešte pred hlasovaním požiadala do návrhu VZN č. 3/2022 doplniť rozšírenie  

spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Liešťany  o obec Temeš              

na základe prijatého uznesenia OZ v Temeši, ktoré súhlasí so spoločným školským obvodom.    

Návrh VZN č. 3/2022 ako aj schválené VZN č. 3/2022 tvoria prílohu tejto zápisnice. Schválené 

jednohlasne. 

  

K bodu 7 – Individuálna a Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 

 

     P. starosta oboznámil  prítomných o vypracovanej  Individuálnej a Konsolidovanej výročnej 

správe obce Liešťany za rok 2021 s ktorou boli poslanci OZ oboznámení pred zasadnutím OZ. 

Poslanci  OZ boli oboznámení aj so Správou nezávislého  audítora z auditu účtovnej závierky 

za rok 2021, ktorý vykonal Ing. Marián Faško PhD. OZ uvedené dokumenty berie na vedomie.  

 

K bodu 8 – Žiadosti 

 

 Pán starosta informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Tibora Kocúra a manželky 

Alžbety Kocúrovej  o zriadenie vecného bremena k právu prechodu a prejazdu k parcele KNC 

par. č. 338/1 po vybudovanom moste na pozemku vo vlastníctve obce Liešťany. K žiadosti 

nebol priložený GP z tohto dôvodu poslanci OZ neprijali k žiadosti  žiadne uznesenie. Žiadosť 

je potrebné doplniť.    

 

K rokovaniu OZ predložil p. starosta žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite p.č. CKN 

1466/2, 1062/72 a 1026/21 v k. ú. Liešťany z dôvodu zosúladenia ÚP s existujúcim stavom, 

ktorú na obecný úrad doručila Ing. Gabriela Šimková  na základe splnomocnenia investora.    

Na uvedených parcelách je zrealizovaná výstavba drevostavby a prístupovej cesty. K uvedenej 

skutočnosti hlavný kontrolór pripomenul, že poslanci OZ musia k územnému plánu prijať 

uznesenie minimálne jeden krát za 4 roky obyčajne  na základe zosumarizovaných viacerých 

žiadosti. Posledné Zmeny  a doplnky č. 3 boli schválené v mesiaci jún 2022 s účinnosťou               

od 22.7.2022. Za zmenu územného plánu nehlasoval ani jeden poslanec OZ. P. Mgr. 

Javorčeková bola proti, ostatní poslanci sa zdržali hlasovania, preto k uvedenej žiadosti nebolo 

prijaté uznesenie.  



 

      

 

K bodu 9 - Rôzne 

 

     P. starosta informoval, že z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy pri Základnej 

škole s materskou školou Liešťany je potrebné do tohto samosprávneho orgánu navrhnúť 

a schváliť za zriaďovateľa troch delegovaných členov.  

    Navrhnutých členov: p. Mgr. Janu Javorčekovú, p. Jozefínu Mazánikovú a p. Barboru 

Bartovú poslanci schválili  jednohlasne. 

    V diskusii vystúpil p. Tibor Kocúr, ktorý sa v zastúpení svojho syna informoval o žiadosti, 

ktorú na obecný úrad doručil jeho syn. Pán Tibor Kocúr ml. žiada  zámenu pozemkov v jeho 

vlastníctve za pozemok vo vlastníctve obce Liešťany. Starosta obce mu odpovedal, že všetky 

prevody obecného majetku z dôvodu ukončenia volebného obdobia OZ zastavilo. Doručené 

žiadosti bude prerokovávať obecné zastupiteľstvo  zvolené vo voľbách dňa 29.10.2022. Pán 

Tibor Kocúr ml. bol o dočasnom zastavení prevodov obecného majetku písomne informovaný.  

 

K bodu 10 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,15 hod. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Zaťková  

 

     

 

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 47/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia.  

 

                              

         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 48/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

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

určení:  Mgr. Ivana Ivanišová  a p. Rudolf Vojtko                                                                                                                                                       

a za zapisovateľku Ing. Lenka Zaťková. 
                               

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

Uznesenie č. 49/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

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

Javorčeková  a p. Miroslav Baláž. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 



Uznesenie č. 50/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

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

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

Uznesenie č. 51/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce 

Liešťany o ukončených kontrolách. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 52/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

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

Liešťany č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 3/2004 

o zriadení školského obvodu základnej školy v obci Liešťany.  

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

 Liešťanoch 25. októbra 2022 



Uznesenie č. 53/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  Obce 

Liešťany č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 4/2004 

o zriadení školského obvodu základnej školy v obci Liešťany. 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 54/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky za rok 2021. 

 
 

  Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 55/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Individuálnu a Konsolidovanú 

výročnú správu obce za rok 2021. 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 



Uznesenie č. 56/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 25. októbra 2022 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  delegovanie zástupcu zriaďovateľa školy 

do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Liešťanoc:  p. Mgr. Janu Javorčekovú, 

p. Jozefínu Mazánikovú a p. Barboru Bartovú. 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                       starosta obce 

 

V Liešťanoch 25. októbra 2022 

 


