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Z á p i s n i c a 
 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 24. novembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania    

                      1 x  Správa o výsledku volieb 

                      1 x  Sľub starostu obce Liešťany 

                      1 x  Sľub poslancov OZ v Liešťanoch 

                      8 x Čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcie 



Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 24. novembra 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny   

               

Začiatok o 17,30 hod.   

 

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  a viedol 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. Úvodné náležitosti 

 

 

a) Otvorenie 

      Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa začalo hymnou Slovenskej republiky 

a celé rokovanie prebiehalo v slávnostnej atmosfére. Starosta obce p. Ľubomír Noska privítal 

všetkých prítomných, osobitne privítal p. Ing. Jozefa Kretta – hlavného kontrolóra obce          

a p. Máriu Vojtkovú – predsedníčku Miestnej volebnej komisie v Liešťanoch. Oboznámil 

prítomných s priebehom rokovania, ktoré sa bude skladať z dvoch častí a to slávnostnej 

a pracovnej. 

 

b)  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a p. Ing. Lenku 

Zaťkovú. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

     P. starosta požiadal p. Máriu Vojtkovú predsedníčku Miestnej volebnej komisie 

v Liešťanoch o predloženie „Správy o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, 

konaných dňa 29.10.2022“  Pani Vojtková prečítala správu a po podpise sľubu odovzdala 

novozvolenému starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom Osvedčenia o zvolení 

a zaželala všetkým veľa úspechov a síl do nového volebného obdobia. Správa tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

 

Novozvolený starosta obce p. Ľubomír Noska  prečítal text sľubu starostu obce: 



„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Opätovne zvolený starosta obce p. Ľubomír Noska, zložil zákonom predpísaný sľub,  slovom 

„SĽUBUJEM“ a podpísaním textu sľubu. 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Následne p. Ľubomír Noska, starosta obce, pristúpil k aktu zloženia sľubu novozvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva. Prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva.  

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

 

Novozvolení poslanci postupne zložili zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce                    

p. Ľubomíra Nosku, ktorý potvrdili svojim podpisom. 

Podpísaný sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

f) Vystúpenie starostu 

 

Starosta obce p. Ľubomír Noska sa prihovoril prítomným: 

Vážení hostia, vážené poslankyne, vážení poslanci dovoľte mi, aby som na úvod poďakoval 

všetkým občanom za prejavenú dôveru. Ďalej chcem poďakovať poslancom obecného 

zastupiteľstva s ktorými sme spolu strávili posledné štyri roky, za Vašu prácu, za Vašu 

obetavosť a aj za to, že sme obec previedli veľmi ťažkým obdobím. Zároveň z tohto miesta 

chcem poďakovať zamestnancom obce, HK a aj zamestnancom ZŠ s MŠ v Liešťanoch. 

Strávili sme vzácne chvíle v ťažkom čase, máme za sebou ťažké štyri roky, hlavne máme za 

sebou niečo čo z nás nikto na začiatku štvorročného volebného obdobia nevedel predvídať a to 

celosvetovú pandémiu COVID 19. Nevedeli sme, čo máme robiť, po väčšinou sme 

improvizovali. Veľkou pomocou bolo, že sme si navzájom pomáhali. Verím, že ten pandemický 

čas je za nami,  a pred nami budeme spoločne čakať na  ďalšie výzvy. 

Čo sa týka budúcnosti, máme pred sebou zložité obdobie. Pravda je taká, že stojíme pred veľmi 

ťažkými rozhodnutiami, nebudú jednoduché ani príjemné a nebudú sa ani všetkým páčiť. Tieto 

rozhodnutia sú vždy v prospech obyvateľov tejto obce, sú preto, aby sme našu obec posunuli 

dopredu, aby sme dokázali, že naše poslanie a naša úloha, ktorú máme je vzácnosťou a istým 

spôsobom darom a zároveň obetou. Byť starostom alebo poslancom nie je zamestnanie, je to 

služba. Na starostu, poslanca alebo politika sa neštuduje, neexistuje na to škola. Je to o súboji 

myšlienok a o tom, či dostaneme dôveru od občanov. Následne im slúžime, lebo sa navzájom 

potrebujeme. Táto služba je o obetí pre občanov, je to vzácnosť lebo v nepríjemných situáciách 

sa neocitávame nie len mi, ktorí sme na piedestály, lebo nás je vidieť, ale aj naši najbližší, 

manželky, manželia, deti, blízki, priatelia. Nie je to jednoduché, často krát aj oni sú 

konfrontovaní z našimi rozhodnutiami. Preto Vám, ktorí ste kandidovali ďakujem za to, že máte 

chuť robiť túto službu pre občanov, a že máte chuť sa preto obetovať. Držím Vám pani 

poslankyne a poslanci palce, chcem Vám povedať, že to nebudete mať jednoduché, často krát 

budete musieť obetovať svoj čas na úkor svojich rodín. Prosím Vás, aby ste to robili s vierou, 

že to má zmysel. Ja budem robiť všetko preto, aby som s Vami spolupracoval a aby sme to, čo 

si spolu naplánujeme dotiahli do úspešného konca tak, aby sme sa na poslednom zastupiteľstve 



o štyri roky mohli dôstojne pozrieť obyvateľom našej obce do očí a povedať si, že sme splnili 

všetko, čo sme splniť mali.  

Naša práca bude o vzájomnej úcte a rešpekte, tak aby sa nám tu všetkým bez rozdielu dobré 

žilo, lebo vzájomná úcta a rešpekt je to najdôležitejšie, čo v našej krajine potrebujeme. Chcem 

Vám povedať, že od prvých chvíľ sa budem snažiť hovoriť s Vami o všetkom úprimne, veľmi 

otvorene a jasne. Nikdy to nebolo bez konfliktov a ani teraz to nebude prechádzka po 

rozkvitnutej lúke. Za seba hovorím, že urobím všetko, aby som sa od všetkých sporov vnútorne 

odosobnil, aby spory, ktoré vzniknú neboli spormi  osobnými, ale aby to boli spory myšlienok 

a argumentov, ktoré nás privedú k nejakým cieľom, ktoré si naplánujeme. Zachovajme k sebe 

rešpekt, úctu a láskavosť. Možno sa aj mne stalo v predchádzajúcom období, že som skĺzol do 

osobných vecí. Možno som nebol taký aký som mal byť. Je to pre mňa ponaučenie. Začínam 

tretie volebné obdobie. Je toho dosť, cítim sa trochu unavený no zároveň odhodlaný previesť 

našu obec spolu s Vami poslancami OZ a našimi zamestnancami budúcimi štyrmi rokmi, ktoré 

budú znamenať rozvoj a dobrý život pre ľudí, ktorí tu v našej obci žijú. V tom nech nám Pán 

Boh pomáha. Ďakujem za pozornosť.  

 

K bodu 2. – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 

   Starosta obce prečítal program zasadnutia, nakoľko žiadny poslanec nemal doplňujúci návrh 

do programu, program bol jednohlasne schválený.   

 

Program rokovania:  

 

1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej  komisie 

4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

zriadení 

5. Zrušenie komisií 

6. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, voľby predsedu komisie a členov 

7. Rôzne  

8. Diskusia 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 3. – Voľby mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

     Starosta obce požiadal novozvolených poslancov o podpísanie čestného vyhlásenia 

o nezlučiteľnosti funkcie v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Novozvolení poslanci postupne podpísali uvedené vyhlásenia.  



Vyhlásenie v zmysle § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení podpísal aj starosta obce. 

Vyhlásenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Starosta obce navrhol do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie p. Miroslava Baláža          

a p. Jozefínu Mazánikovú. Prijaté jednohlasne. 

Uvedená komisia vykonala overenie zloženia sľubu starostu obce Liešťany a overenie zloženia 

sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch. Tak isto vykonala aj 

overenie čestného vyhlásenia zvoleného starostu a zvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu a s funkciou 

poslanca obecného zastupiteľstva. Mandátová, návrhová a volebná komisia konštatuje, že 

novozvolený starosta ako aj  poslanci zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

a ich mandát nie je nezlučiteľný s inou funkciou podľa § 11 ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona 

o obecnom zriadení. 

 

K bodu 4 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Janu Javorčekovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 

tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení 

v znení neskorších predpisov. Návrh prijatý jednohlasne. 

 

K bodu 5 – Zrušenie komisií 

 

     Obecné zastupiteľstvo ruší komisie zvolené vo volebnom období rokov 2018-2022. Prijaté 

jednohlasne. 

 

K bodu 6 - Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, voľby predsedu komisie a členov 

 

     P. starosta informoval prítomných o povinnosti zriadenia komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

V súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po 

jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v OZ. Ak sú v OZ aj nezávislí 

kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu. 

     V OZ pre volebné obdobie rokov 2022-2026 máme zástupcov dvoch politických strán a to 

p. Jozefínu Mazánikovú – Smer –SD a p. Ing. Lenku Zaťkovú – SNS, za nezávislých 

kandidátov starosta navrhol p. Miroslava Baláža.  

OZ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v hore uvedenom zložení. Prijaté jednohlasne. OZ volí predsedu: Ing Lenku Zaťkovú, a členov 

komisie: p. Jozefínu Mazánikovú a Miroslava Baláža. Prijaté jednohlasne. 

K bodu 7 – Rôzne 

 

     Pán starosta požiadal p. Jozefínu Mazánikovú, aby prečítala prijaté uznesenia. 



K bodu 8 – Diskusia 

 

       Do diskusie sa neprihlásil žiadny poslanec ani občan. 

 

K bodu 9 -  Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:00 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková   

 

   

  

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 65/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

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

určení  Mgr. Ivana Ivanišová a Ing. Lenka Zaťková 

a za zapisovateľku pani Beáta Holenková. 

                                 

 

 

                               

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 

 

 

Uznesenie č. 66/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

  Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie: 

1. Výsledky volieb v obci Liešťany na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 29.10.2022 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

                          

 

        

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 



Uznesenie č. 67/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  konštatuje, že: 

1. Novozvolený starosta obce p. Ľubomír Noska zložil predpísaný sľub starostu obce. 

2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Miroslav Baláž, Mgr. Ivana Ivanišová, 

Branislav Krpelan, Jozefína Mazániková, Martin Mihál, Ing. Lenka Zaťková zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 

 

Uznesenie č. 68/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje program zasadnutia. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 



Uznesenie č. 69/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu 

v zložení: p. Jozefína Mazániková a p. Miroslav Baláž. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 

 

Uznesenie č. 70/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie správu mandátovej, návrhovej 

a volebnej komisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 



Uznesenie č. 71/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Mgr. Janu Javorčekovú zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch uvedených podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3 

tretia veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 

 

Uznesenie č. 72/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch odvoláva členov  komisií zvolených vo volebnom 

období rokov 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 



Uznesenie č. 73/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 24. novembra 2022 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  

A) Zriaďuje:  komisiu na ochranu verejného záujmu 

B) Volí: 

1) Predsedu komisie: Ing. Lenku Zaťkovú 

2) Členov komisie: p. Jozefínu Mazánikovú a p. Miroslava Baláža 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 

 

 


