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Identifikačné údaje: 

 
Názov:                Obec Liešťany 

                            Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 972 27 Liešťany 1 

Telefón a fax:     046/54 57 010 – starosta obce 

                            046/54 57 126 – správa daní a poplatkov 

                            046/54 57 009 – ekonómka 

                            046/54 57 009 – fax 

 e-mail:               oculiestany@stonline.sk    

web:                    www.liestany.eu 

Okres:                 Prievidza 

Kraj:                   Trenčiansky  

IČO:                   318230  

DIČ:                   2021211731 

Právna forma:    právnická osoba 

Deň vzniku:       Obec ako samostatný samosprávny celok sa riadi zákonom č.369/1990 Zb.   

                            o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR 

Rozloha obce:    1 642 ha 

Počet obyvateľov k 31.12.2010: 1 235 

 

 

 

Kategória Spolu Muži Ženy 

Vek 0d 0-3 rokov 44 21 23 

Vek od 4-6 rokov 24 19 8 

Vek od 7-14 rokov 129 70 59 

Vek od 15-17 rokov 41 21 20 

Vek od 18-60 rokov 765 380 385 

Vek nad 60 rokov 229 99 130 

Spolu 1 235 610 625 

 

 

mailto:oculiestany@stonline.sk
http://www.liestany.eu
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Z histórie obce: 
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. 
Hornonitrianska obec Liešťany vznikla zlúčením samostatných obcí Liešťany, Dobročná  a 
Lomnica síce až roku 1943, ale ich dejinný vývoj je písomne dokladovaný už od začiatku 14. 
storočia. Možno však predpokladať, že tieto lokality boli osídlené už skôr a prirodzená 
kontinuita menších sídiel sa udržala aj v ďalšom období. Podiel na osídľovaní mali 
príslušníci rodu Diviackovcov, pričom deľba ich dedičného majetku dokladovaná v 
archiváliách dokumentuje najstaršie písané dejiny troch lokalít tvoriacich súčasnú obec 
Liešťany. Vznik Liešťan ako sídla sa prepokladá už v 11. – 12. storočí a Dobročnej a 
Lomnice v polovici 13. storočia. Popri iných majetkoch Diviackovcov sa už roku 1332 
uvádzajú aj Lyssen (Liešťany) a Dobrochna (Dobročná). Prameň z roku 1332 zaznamenáva 
majetkovú deľbu medzi potomkami Kozmu a Bána. Vtedy sa Dobročná stala majetkom 
potomkov Kozmu I., syna Folkmara. Pri ďalšej deľbe majetkov rodu Diviackovcov roku 
1348 sa uvádzajú medzi majetkami na pravom brehu Nitrice aj Lomnica (Lomnycha) a opäť 
Liešťany. Na ďalšom osídľovaní sa podieľali aj hospites (hostia), ktorí si od zemepána k  
upovali usadlosti. Už roku 1337 požiadali potomkovia Kozmu I. panovníka  o udelenie 
banskej slobody. Kráľ Karol Róbert im toto právo potvrdil a in villa Diuek (v Diviackej 
doline) sa začali hľadať a ťažiť drahé kovy. V Dobročnej vznikla baňa na ťažbu zlata. Početní 
potomkovia jednotlivých rodín si vzájomne opakovane rozdeľovali svoje majetky po oboch 
brehoch Nitrice a tak sa ich majetkové pomery v jednotlivých sídlach menili. V druhej 
polovici 15. storočia k sídlam strednej veľkosti prináležali aj Dobročná, ktorá mala 11 domov 
a Lomnica s 10 domami. Liešťany v tom čase mali 8 domov.  
    Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a podľa daňových súpisov sa dá predpokladať, 
že pestovali ovocie, ktoré aj predávali, chovali ovce, včelárili a na okolí zberali rascu, hríby a 
lieskovce. Počas panovania Márie Terézie sa v Liešťanoch uvádzajú ako zemepáni 
Ujfalušiovci, František Beréni a Bačkádyovci, v Lomnici usadlosti patrili Ujfalušiovcom, 
Rudnayovcom a Bačkádyovcom. Dobročná prináležala pravdepodobne k majetkom 
Rudnayovcov. V 18. storočí obec Liešťany mala svoj mlyn, krčmu a slobodnú horu. Poddaní, 
ktorí patrili Rudnayovcom, neplatili cenzus, ale museli šenkovať panské pivo. V dedinke 
Lomnica sa uvádza výroba dreveného riadu a tiež prenajímanie pasienkov pre obyvateľov 
susednej Dobročnej.  
    Zmeny spoločenského diania sa výraznejšie neodrazili v spôsobe života obyvateľov týchto 
troch obcí na hornom toku Nitrice. Prevažne poľnohospodárska výroba nedokázala vytvárať 
priaznivejšie podmienky pre ich rozvoj. Vznik parnej píly patriacej firme Tonet, ktorá 
vyrábala ohýbaný nábytok v neďalekých Veľkých Uherciach, nedokázal vyriešiť 
nezamestnanosť obyvateľstva z okolia. Tak mnohí museli odchádzať na sezónne práce do 
Čiech, Rakúska a Francúzska.  
    Od zlúčenia roku 1943 sa obec územne nezmenila. Budovanie i jej rozvoj podmieňovali 
celospoločenské podmienky v druhej polovici 20. storočia, ktoré sa odrazili vo všetkých 
sférach života. K rozmachu obce prispelo nielen vybudovanie infraštruktúry, zdokonalenie 
dopravných komunikácií, ale aj rozsiahlejšia výstavba. Nové moderné domy spolu s 
objektamin a zariadeniami kultúrneho, školského, športového a obchodného charakteru 
dotvárajú ráz tejto obce.  
    Dávnu históriu síce nedokladujú väčšie kultúrnohistorické pamätihodnosti s výnimkou 
miestnych kaplniek z 20. storočia, ale odtlačky pečatidiel na archívnych dokumentoch. Podľa 
nich sa dá predpokladať, že v dávnych dobách v lokalite jestvoval farský kostol zasvätený sv. 
Jurajovi a v Dobročnej kostol, ktorý bol zasvätený sv. Floriánovi. 
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Symboly obce:  
1. erb obce 
Erb obce tvorí zelený štít, v ktorom  zo striebornej (bielej) pažite vyrastá strieborný (biely) 
strom – symbol Lomnice. Po pravej strane kmeňa na pažiti leží zlatá (žltá) krava – symbol 
Liešťan, po ľavej strane kmeňa na pažiti stojí strieborny (biely) vták – symbol Dobročnej. 
2. vlajka obce Liešťany 
Vlajka pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách  bielej, zelenej, žltej, zelenej, 
bielej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je  tromi cípmi - dvomi zástrihmi, 
siahajúcimi do tretiny jej listu. 
3. pečať obce Liešťany 
Pečať obce tvorí erb obce Liešťany s hrubopisom  „OBEC LIEŠŤANY“ . 
Symboly obce boli schválené a sú zapísané v Heraldickom registri SR. 
 
 

Základné orgány obce: 
1. Obecné zastupiteľstvo 

2. Starosta obce 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych  
voľbách, ktoré sa konali 27.11.2010 na obdobie štyroch rokov. Od tohto obdobia má 
poslanecký zbor 7 poslancov. Do zloženia sľubu poslancov, ktorý sa konal 17.12.2010 
pracovalo obecné zastupiteľstvo v počte 9 poslancov od roku 2006. 
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: 
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie 
úkony týkajúce sa  tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet 
obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, rozhodovať 
o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovať územný plán obce, rozhodovať o zavedení 
a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku a určovať ich náležitosti, vyhlasovať 
hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších  otázkach života a rozvoja obce, uznášať sa na 
nariadeniach , určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra, schvaľovať základné 
predpisy obce. Obecnému zastupiteľstvo je vyhradené tiež právo zriaďovať, zrušovať 
a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, schvaľovať združovanie obecných 
prostriedkov, udeľovať čestné občianstvo. Obecné zastupiteľstvo sa schádza najmenej raz za 
tri mesiace a jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. 
Poslanci  obecného zastupiteľstva do 17.12.2010: 

- Milan Kupček, 65 r., Liešťany 31, zástupca starostu 
- Eva Balážová, 55 r., Liešťany 63 
- Mária Fialková, 61 r., Liešťany 32 
- Ján Ivaniš, 52 r., Liešťany 5 
- Jana Juríčková, 43 r., Liešťany 228 
- Ján Mišovic,  45 r., Liešťany 178 
- Vlasta Raždíková, 53 r., Liešťany 400 
- Ivan Vrecko, 42 r., Liešťany 480 
- Ing. Lenka Zaťková,  32 r., Liešťany 426 

Počas volebného obdobia 2006-2010 abdikovali na funkciu poslanca: Marian Dolinaj,  
Ing. Jozef Vážny, Jozef Javorček a  Jozef Vážny. V roku 2009 zomrel Jaroslav Janček.  
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Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života 
obce. Zasadnutia sa konali 22. 2.,14. 5.,17. 8.,16.11. 
Poslanci obecného zastupiteľstva od 17.12.2010: 

- Ján Ivaniš, 52 r., Liešťany 5, zástupca starostu 
- Vladimír Duchoň, 47 r., Liešťany 430 
- Jana Juríčková, 43 r., Liešťany 228 
- Branislav Krpelan, 33 r., Liešťany 155 
- Jozefína Mazániková, 44 r., Liešťany 429 
- Peter Mišovic, 33 r., Liešťany 148 
- Milan Šagát, 60 r.,  Liešťany 340 

Novozvolení poslanci rokovali v dňoch 17.12  a 29.12. 
Každé zasadnutie sa konalo v sále kultúrneho domu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená 
na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia, bolo aj vyhlasované v miestnom 
rozhlase. Každé zasadnutie bolo verejné. 
Počas roka 2010 prijali poslanci obecného zastupiteľstva  66 uznesení. 
Zoznam základných všeobecných noriem a predpisov v roku 2010: 

- VZN obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  
- VZN o povinnej školskej dochádzke a jej plnení 
- Plán prác a akcií obce na rok 2010 
- Plán činností komisií OZ na rok 2010 
- Rokovací poriadok OZ 
- Štatút obce 
- Výročnú správu za rok 2009 
- Záverečný účet za rok 2009 
- Zásady odmeňovania poslancov  
- VZN o spoločnom stravovaní – sociálna služba 
- Organizačný poriadok obce 
- VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 

na rok 2010 ako aj pre rok 2011 
- VZN o výške príspevk zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
- Podmienky čerpania Fondu údržba a obnovy obce Liešťany 
- VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Liešťany 
- Rozpočet na rok 2011 
- Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie zimy 2010/2011 
- VZN o Územnom pláne Obce Liešťany a záväzných častiach ÚPO 

Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom rokovaní pravidelne preberali plnenie rozpočtu. 
Rozpočet na rok 2010 bol prijatý dňa 10.12.2009 uznesením číslo 8/2009 b). 
Zmeny rozpočtu boli prijaté počas roku 2010 štyri a to  nasledovne: 
1. zmena rozpočtu bola schválená 14. 5.2010 uznesením 2/2010  c) 8. 
2. zmena rozpočtu bola schválená 17. 8.2010 uznesením 3/2010 c) 
3. zmena rozpočtu bola schválená  16.11.2010 uznesením číslo 4/2010 b) 
Poslancom obecného zastupiteľstva boli zaslané aj správy hlavného kontrolóra aj audítora 
k záverečnému účtu a výročnej správe za rok 2009. 
Poslanci na svojich rokovaniach riešili i žiadosti občanov a organizácii, ktoré podliehali 
schvaľovaciemu procesu obecným zastupiteľstvom. 
Taktiež poslanci obecného zastupiteľstva schvaľovali plán činnosti hlavnej kontrolórky obce. 
Následne sa poslanci obecného zastupiteľstva oboznámili so správami hlavného kontrolóra 
o výsledkoch kontroly, vykonaných v obci. 
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Starosta obce: Starostom obce Liešťany je pán Vladimír Šopoň, ktorý na jej čele stojí od 
roku 1986.  V komunálnych voľbách 27.11.2010 bol opätovne zvolený občanmi. 
Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Vykonáva obecnú 
správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy 
obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu a je 
štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch 
zamestnancov obce. 
Vo vzťahu k uzneseniam obecného zastupiteľstva má starosta obce sistačnú právomoc, to 
znamená, že ak sa domnieva, že uznesenie odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 
nevýhodné, uznesenie nepodpíše v určenej zákonnej lehote. 
 
Hlavný kontrolór obce: Obecné zastupiteľstvo dňa 11.apríla 2007 uznesením č. 6/2007 
b)  
zvolilo za hlavného kontrolóra obce – pani Ing. Ivanu Ondrejičkovú na obdobie šiestich 
rokov, pričom  funkčné obdobie začalo 16.04.2007. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce 
a za svoju činnosť je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.  
Hlavná kontrolórka v roku 2010 pracovala v zmysle plánu práce schváleného obecným 
zastupiteľstvom. 
V roku 2010 zamerala hlavná kontrolórka svoju činnosť najmä: 

- kontrola zúčtovania dotácií za rok 2009 
- kontrola verejného obstarávania okien ZŠ 
- kontrola akcie – zriadenie práčovne 
- kontrola výberu poplatkov za vyhlasovanie v MR 
- kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu 
- kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami 
- kontrola plnenia rozpočtu za 1-3 Q2010 

Kontrolór obce, nad rámec svojich pracovných povinností, sa aktívne zapája na tvorbe 
základných obecných noriem a predpisov. 
 
Obecný úrad: je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje 
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. 
Zamestnanci obecného úradu v roku 2010: 
Iveta Bartová - opatrovateľka 
Mária Duchoňová – opatrovateľka pracovný pomer ukončený k 31.2.2010 
Dušan Hlinka – vodič  
Beata Holenková – správa daní a poplatkov, evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov 
a listín 
Darina Ivanišová – opatrovateľka 
Janka Kotulová – účtovníctvo, spracovanie miezd, evidencia majetku, vedenie pokladne 
Emília Pánisová – zriadenkyňa, upratovačka 
Eva Sobotová – opatrovateľka, pracovný pomer ukončený k 27.04.2010 
 
Služby v obci: 
 
COOP Jednota – predaj potravín, mäsa a mäsových  výrobkov, rozličného tovaru 
KORUNA -  predaj potravín, mäsa a mäsových  výrobkov, rozličného tovaru 
Predajňa potravín Anna Hlinková - predaj potravín, mäsa a mäsových  výrobkov, rozličného  
                                                         Tovaru 
JADRANKA – výroba a predaj zmrzliny 
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Alena Mociková – kvetinárstvo 
ROYAL BAR -  pohostinské služby 
Branislav Krpelan – pohostinské služby, výroba a predaj pizze 
LAMA Mavle s.r.o. – pohostinské služby 
Vršková – drogéria, textil, chovateľsrké a záhradnícke potreby 
LATEKO strechy s.r.o -  oprava a montáž striech, ubytovacie služby 
LOMNIČKA – textil, drogéria, galantéria – činnosť v roku 2010 ukončili 
SLOVENSKÁ POŠTA  
 
Zdravotníctvo: Zdravotnícke služby sú občanom poskytované v obci Nitrianske Rudno cca 
5 km od našej obce. V zdravotnom stredisku sa nachádzajú tri ambulancie praktických 
lekárov pre dospelých, dve ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast, dve 
stomatologické ambulancie, gynekologická ambulancia, lekáreň. 
 
Inštitúcie v obci: 
 
Rozpočtové organizácie 
Obec je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie: ZŠ s MŠ Liešťany 
Riaditeľka: Mgr. Marta Mazániková 
Adresa:  Liešťany 192 
Počet žiakov k 15. 9.2010:  ZŠ – 55 
                                             MŠ –  28 
               
Jej súčasťou je aj Školský klub detí ( 23 detí), a stravovacie zariadenie. 
Základná škola s materskou školou Liešťany hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami 
a je napojená na rozpočet obce. 
PRÍJMY: 

- dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie                              100 960 EUR 
- z rozpočtu obce na originálne kompetencie                             88 367 EUR 
- vlastné príjmy                                                                             7 658 EUR 
- zostatok fin. prostr. z roku 2009                                                 2 579 EUR 

     Spolu:                                                                                            199 564 EUR 
VÝDAVKY: 
-  ZŠ s MŠ  z prenesených kompetencií                                                94 765 EUR 
-. MŠ, ŠKD, ŠJ z originálnych kompetencií a vl. príjmov                    96 648 EUR                                           
   Spolu:                                                                                                191 413 EUR 
     V roku 2010 zriaďovateľ RO uhradil z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
rozpočtu časť faktúr za výmenu okien na ZŠ  - vo výške  1 786 EUR. Ostatok bol uhradený 
z rozpočtu obce. 
 
Na činnosti obce sa aktívne zapájajú spoločenské organizácie ako sú:  
TJ Športklub Liešťany, Turistický oddiel TJ Liešťany, Jednota dôchodcov Slovenska, 
FS Lieska. V roku 2010 vyvíjalo aktívnu činnosť i občianske združenie PRIESEKA. 
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Financovanie obce: 
 
Rozpočet Obce Liešťany k 31.12.2010 
 
 
Sumy sú uvádzané v EUR 

Schválený     Upravený     Upravený    Upravený      Skutočnosť 
rozpočet         1.zmena         2. zmena       3.zmena          k 31.12.2010 

Bežný rozpočet 
Bežné príjmy obce  366 960          380 681          369 966        363 368                374 532 
Bežné príjmy ZŠ s MŠ     6  705              5 000              5 000            7 658                    7 658 
Bežné príjmy spolu                   373 665         385 681           374 966        371 026                382 190 
Bežné výdavky obce                   181 962         184 866           191 892        181 294               165 035  
Bežné výdavky ZŠ s MŠ            191 849          204 345           196 940        198 417                191 413 
Bežné výdavky spolu                373 811          389 211           388 832        379 711               356 448 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové príjmy obce                      150                 150              8 560            8 560                   8 410 
Kapitálové príjmy ZŠ s MŠ                   0                     0                     0                   0                          0     
Kapitálové výdavky obce                      0                     0             11 804          13 488                 18 555    
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ                0                     0                     0                   0                          0 
Kapitálové výdavky spolu                     0                     0              11 804          13 488                18 555          
Finančné operácie 
Fin. operácie – príjmy                            0            10 354             10 354          10 354                 10 354  
Fin. operácie – výdavky                         0                     0                      0                   0                         0 
Rozpočet celkom príjmy      373 815         396 185        388 880       389 940            400 954 
Rozpočet celkom výdavky   373 811         389 211        388 832       393 199            375 003 
  
 
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 
       
AKTÍVA 
   
Neobežný majetok Obec 
                                 ZŠ s MŠ 

1 063 370 
0 

775 0930 
0 

Dlhodobý hmotný majetok obec 
                                 ZŠ s MŠ 

23 16923 
0 

23 169 
0 

Dlhodobý fin. majetok  Obec 
                                 ZŠ s MŠ     

235 960 
0 

235 960 
0 

Obežný majetok spolu Obec 
                                 ZŠ s MŠ 

82 884 
4 079 

82 792 
4 079 

Zásoby Obec 
             ZŠ s MŠ               

348 
2 228 

348 
2 228 

Zúčtovanie medzi VS Obec 
             ZŠ  s MŠ 

330 
0 

330 
0 

Dlhodobé pohľadávky Obec 
             ZŠ s MŠ 

0 
0 

0  
0 

Krátkodobé pohľadávky Obec 
             ZŠ s MŠ 

837 
0 

745 
0 

Finančné účty Obec 
             ZŠ s MŠ 

80 906 
2 776 

81 369 
1 851 

Poskytnutie návr. fin., 
výpomoci   Obec 
              ZŠ s MŠ 

 
0 
0 

 
0 
0 

Časové rozlíšenie Obec 3 939 2 938 
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              ZŠ s MŠ 50 60 
 
 
 
 
PASÍVA 

Názov ZS k 01.01.2010 KS k 31.12.2010 
Vlastné imanie Obec 
                 ZŠ s MŠ 

824 344 
-4 124 

860823 
-3 390 

Oceňovacie rozdiely Obec 
                 ZŠ s MŠ  

0 
0 

0 
0 

Fondy Obec 
                 ZŠ s MŠ 

0 
0 

6 709 
0 

Výsledok hospodárenia  Obec 
                  ZŠ s MŠ 

791 010 
- 4 124 

830 201 
-3 390 

Záväzky Obec 
                  ZŠ s MŠ 

13 966 
8 050 

23 913 
7 483 

Rezervy Obec 
                 ZŠ s MŠ  

4 482 
3 809 

5 869 
3 404 

Zúčtovanie medzi VS Obec 
                 ZŠ s MŠ 

0 
0 

7 022 
0 

Dlhodobé záväzky Obec 
                 ZŠ s MŠ  

1 342 
243 

1 083 
158 

Krátkodobé záväzky Obec 
                 ZŠ s MŠ 

8 142 
9 939 

9 939 
3 921 

Bank. úvery a výpomoci Obec 
                 ZŠ s MŠ  

0 
0 

0 
0 

Časové rozlíšenie Obec 
                 ZŠ s MŠ 

19 368 
360 

0 
46 

 
Záväzky obce k 31.12.2010 
- voči dodávateľom                                                                                          1 168,63 EUR  
- ostané záväzky (SOU,RTVS)                                                                           657,75 EUR 
- nevyfaktúrované dodávky (EE)                                                                     1 737,71 EUR 
- voči zamestnancom                                                                                        3 623,46 EUR 
- voči ZP a SP                                                                                                   1 927,08 EUR 
- daň z príjmov                                                                                                    589,75 EUR 
- voči ŠR (transfer – vratka zo ZŠ)                                                                  7 021,93 EUR 
- na poistnom majetku                                                                                         278,19 EUR 
- voči sociálnemu fondu                                                                                   1 082,71 EUR 
 
Podrobný prehľad o hospodárení obce je uverejnený v Záverečnom účte obce za rok 2010. 
 
Z hľadiska budúcich cieľov  Obec Liešťany bude aj naďalej , prostredníctvom svojich 
orgánov, plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená ako i prenesené úlohy 
štátnej správy, tak ako je to stanovené v zákonných predpisoch o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. 
 
   Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010. ´ 
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Prievidzi 
v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom. Po ukončení účtovného 
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obdobia nenastali žiadne udalosti osobného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto 
výročnej správe. 
 
 
 
 
V Liešťanoch 01. júna 2011 
 
 
                                                                                                     Vladimír   Š o p o ň 
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 
 
 
Spracovala: Kotulová Janka 
 
 
 
Táto výročná správa bola prerokovaná v Obecnom zastupiteľstve v Liešťanoch dňa ......... 


