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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo  28. októbra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania 

                      1 x  Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 30.9.2022 

                      1 x  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, programové obdobie 2021 – 2027  

                             s platnosťou do roku 2030 

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

  



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 28. 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. Návrh na zmenu rozpočtu.  

5. Rôzne a diskusia.  

6. Ukončenie volebného obdobia 2018 - 2022.  

7. Ukončenie zasadnutia.  

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Miroslava 

Baláža. Za zapisovateľku  starosta určil p. Ing. Lenku Zaťkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Rudolfa Vojtku  

Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

K bodu 4. – Návrh na zmenu rozpočtu 

 

     Zmena rozpočtu k 30.9.2022 v časti cudzích zdrojov pre základnú školu, pri ktorej sa  

nevyžaduje súhlas OZ. Zmenu berie OZ na vedomie. 

 

 

  

 



K bodu č. 5 – Rôzne a diskusia 

 

Starosta obce predložil na rokovanie vypracovaný Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce, programové obdobie 2021 – 2027 s platnosťou do roku 2030, ktorý 

bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný elektronicky na pripomienkovanie pred 

rokovaním OZ. Poslanci predmetný návrh schválili jednohlasne.   

 

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

zasadnutí FK, ktoré sa konalo 28.10.2022 bola prerokovaná výška odmien poslancom OZ                    

a členom komisií pri OZ v Liešťanoch pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2018 -2022 

v zmysle Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Liešťanoch          

a za prácu vykonanú v 2. polroku 2022 v celkovej výške 4 150,75 €.  

OZ schvaľuje vyplatenie odmien vo výške 4 150,75 € - prijaté jednohlasne.  

 

Poslanci OZ prerokovali preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce nakoľko v zmysle 

§ 13 zákona o obecnom zriadení funkčné obdobie starostu zaniká zložením sľubu 

novozvoleného starostu. Dovolenku za kalendárny rok 2022 si už starosta nemôže vyčerpať     

do konca nasledujúceho kalendárneho roka. K tomuto sa vyjadril aj hlavný kontrolór obce,          

a upozornil na to, že dovolenka starostovi obce môže byť preplatená len so súhlasom OZ. 

Z dôvodu, že si starosta obce nevyčerpal dovolenku zástupca starostu p. Vojtko navrhol 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce v počte 30 dní. Tento návrh bol 

jednohlasne schválený. 

 

Ďalej pán poslanec Rudolf Vojtko predniesol v mene poslancov OZ návrh na priznanie odmeny 

hlavnému kontrolórovi obce Liešťany za jeho celoročnú činnosť vo výške 22,34 % mesačného 

platu, ktorá mu bude vyplatená za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. Uznesenie bolo prijaté 

jednohlasne.   

 

K bodu 6 – Ukončenie volebného obdobia 2018 - 2022.  

 

Starosta obce pri príležitosti ukončenia volebného obdobia poďakoval poslancom obecného 

zastupiteľstva a členom komisií pri OZ za aktívnu spoluprácu v odchádzajúcom volebnom 

období. Zhodnotil vykonané práce v období, ktoré bolo ovplyvnené pandémiou COVID 19. 

Skonštatoval, že spolu s poslancami zvládli veľa ťažkých problémov a dokázali riešiť doteraz 

nepoznané úlohy. Na záver odovzdal poslancom OZ ďakovné listy a spomienkové predmety.      

 

K bodu 7 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,30 hod. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Zaťková  

    

Ľubomír Noska 

                                                starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

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



 

Uznesenie č. 57/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje  program zasadnutia.  

 

                              

         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 58/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 

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

určení  p. Mgr. Jana Javorčeková  a p. Miroslav Baláž                                                                                                                                                       

a za zapisovateľku p. Ing. Lenka Zaťková. 
                               

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 59/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 

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

Ivanišová  a p. Rudolf Vojtko. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 



Uznesenie č. 60/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4 zo dňa 

30.09.2022, ktoré bolo 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 28. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 61/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

    

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce, programové obdobie 2021 – 2027 s platnosťou do roku 2030. 

  

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 62/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom a členom 

komisií Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch pri ukončení volebného obdobia 2018 – 2022   

a za práce v 2. polroku roku 2022  vo výške 4 150,75 EUR. 
 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 



Uznesenie č. 63/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí  s preplatením 30 dní nevyčerpanej dovolenky 

starostovi obce. 

 

 

 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 

 

Uznesenie č. 64/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 28. októbra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.                

o obecnom zriadení v platnom znení, schvaľuje hlavnému kontrolórovi obce za jeho celoročnú 

činnosť mesačnú odmenu vo výške 22,34 % z mesačného platu vypočítaného podľa odseku        

1 a 2 vyššie citovaného paragrafu, ktorá mu bude vyplatená za obdobie od 1.1.2022 do 

31.12.2022 vo výplatnom termíne za  mesiac november 2022. 

 
 
 

 
  Ľubomír Noska 

                                                                                                           starosta obce 

V Liešťanoch 28. októbra 2022 

 


