
 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 5. marca 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2014 

                      1 x Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcich   

                            následných finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce Liešťany 

                       1 x Návrh VZN č. 1/2015 

                       1 x VZN č. 1/2015 

                       4 x Plán prác komisií pri OZ na rok 2015 

                       1 x Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k 1. úprave rozpočtu obce Liešťany v rok u 2015 

                       1 x 1. zmena rozpočtu na rok 2015 

                       1 x Žiadosť 

                       

   



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 5. marca 2015 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  Ing. Jozef Krett – hlavný kontrolór obce Liešťany 

                   

Začiatok o 17:33 hod.    

 

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  starosta obce  v zmysle 

ustanovenia § 13 ods. 4  písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice. 

                                             

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Ľubomír Noska, ktorý privítal 

poslancov, Ing. Jozefa Kretta hlavného kontrolóra obce a prítomných  občanov. Konštatoval, 

že zasadnutie OZ je uznášania schopné.  Starosta obce  predniesol  návrh  programu 

rokovania. Uvedený program bol schválený bez pripomienok, jednohlasne. 

 
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2014 

6. Správa o kontrole plnenia opatrení z predchádzajúcich následných finančných kontrol 

vykonaných hlavným kontrolórom obce Liešťany 

7. Návrh VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

8. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre rok 2015 

9. Schválenie plánu prác komisií OZ pre rok 2015 

10. Návrh na schválenie poslaneckých obvodov poslancov OZ 

11. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce Liešťany na rok 2015 

12. Rôzne a diskusia 

13. Uznesenia 

14. Ukončenie zasadnutia. 

 

K bodu 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov Zápisnice 

      

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú – pracovníčku OcÚ. 

Za overovateľov Zápisnice navrhol  p. Mgr. Janu Javorčekovú a p. Rudolfa Vojtku. 

Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

 



 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie  p. PhDr. Moniku Sýkorovú  a p. Štefana Cvíčelu. 

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. 

 

K bodu 5. – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 

2014 

 

Správu o kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.  

     V zmysle § 18f, ods. 1 pís. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz ročne, a to 

do 60 dní od skončenia kalendárneho roka, predložiť  obecnému zastupiteľstvu správu 

o kontrolnej činnosti za predchádzajúci rok.  

     V roku 2014 sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí OZ, vo svojej správe skonštatoval, že pri 

zvolávaní zasadnutí OZ nebol ani raz porušený § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n .z. d. Bolo prijatých 131 uznesení. Z roku 2013 zostalo nesplnené uznesenie č. 

67/2013 kde OZ ukladá sociálnej komisii vypracovať návrh komunitného plánu obce do 

31.12.2013. Termín plnenia tohto uznesenia bol uznesením č. 144/2014 predĺžený do 

30.06.2014. Hlavný kontrolór skonštatoval, že uvedené uznesenia neboli splnené. Odporučil 

uvedené uznesenia zrušiť a nahradiť iným uznesením. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra 

pozostávala hlavne z plnenia schválených plánov prác na rok 2014 na základe, ktorých 

vykonával  kontrolnú činnosť. Požiadal predsedu finančnej komisie p. Štefana Cvíčelu, aby 

ako hlavný kontrolór bol pozývaný na zasadnutia finančnej komisie. Uvedená správa tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 6. – Správa o kontrole plnenia opatrení z predchádzajúcich následných 

finančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce Liešťany 

 

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcich 

následných finančných kontrol predložil hlavný kontrolór obce.  

    Na základe schváleného plánu práce na druhý polrok 2014 hlavný kontrolór vykonal 

v dňoch od 20.12.2014 až 27.02.2015 následnú finančnú kontrolu plnenia opatrení 

z predchádzajúcich následných finančných kontrol. Predmetom následnej finančnej kontroly 

bolo dodržiavanie a uplatňovanie vybraných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole.“)  

Následná finančná kontrola bola vykonaná v ZŠ s MŠ Liešťany na úseku hospodárenia 

s pridelenými finančnými prostriedkami, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má ZŠ 

s MŠ v správe a účelnosť ich využitia. V kontrolovanom období si ZŠ s MŠ nesplnila 

povinnosti v zmysle v § 14, písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole nakoľko 

v termíne stanovenom v zápisnici o prerokovaní správy z následnej finančnej kontroly 

nepredložila prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Tieto boli predložené až po stanovenom termíne. 



Kontrolný orgán však musel vrátiť tieto opatrenia na prepracovanie nakoľko ich považoval za 

nedostatočné. Celá správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu  7. – Návrh VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb 

 

     P. starosta informoval prítomných, že návrh VZN č. 1/2015 bol zverejnený v zákonom 

stanovenej  lehote na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Počas 

stanovenej lehoty neboli doručené pripomienky k tomuto návrhu. P. Mazániková predložila 

pozmeňujúci návrh a to v § 3 ods. 1 písm. c) a to upraviť čas predaja a prevádzky z 22:00 hod. 

na 23:00 hod. P. starosta dal za tento pozmeňujúci návrh hlasovať za prijatie  hlasovalo 6 

poslancov p. Krpelan  bol proti prijatiu návrhu. Návrh bol prijatý a zapracovaný do návrh 

VZN č. 1/2015. Starosta obce dal hlasovať za prijatie návrhu VZN č. 1/2015 za prijatie 

hlasovalo 6 poslancov p. Krpelan bol proti prijatiu tohto nariadenia. 

 

K bodu 8. – Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre rok 

2015 

 

     P. starosta obce informoval prítomných o potrebe predĺženia platnosti Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liešťany, nakoľko tento dokument bol na 

programové obdobie rokov 2007-2013. Požiadal o predlženie platnosti do 31.12.2015. 

Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 9. – Schválenie plánu prác komisií OZ pre rok 2015 

 

     P. starosta požiadal predsedov komisií o predloženie plánov prác komisií na rok 2015. 

P. Mazániková predložila plán prác komisie ochrany verejného poriadku – prijatý 

jednohlasne. 

P. Sýkorová predložila plán prác sociálnej komisie – prijatý jednohlasne. 

P. Cvíčela predložil plán prác finančnej komisie - prijatý jednohlasne. 

P. Lukáčová predložila plán prác komisie kultúry športu a mládeže – prijatý jednohlasne. 

Plány prác tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 10. – Návrh na schválenie poslaneckých obvodov poslancov OZ 

 

     Po dohode poslancov OZ sa tento bod prekladá na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

K bodu 11 - Návrh na schválenie zmeny rozpočtu obce Liešťany na rok 2015 

 

    Prvú zmenu rozpočtu predložil predseda finančnej komisie p. Cvíčela. Svoje odborné 

stanovisko predložil aj hlavný kontrolór obce p. Krett. Pôvodný rozpočet obce na rok 2015 

bol schválený ako vyrovnaný. Celkové príjmy boli naplánované vo výške 423 053 € a celkové 

výdavky boli naplánované taktiež vo výške 423 053 €. Na základe vykonaných zmien dôjde 

k zvýšenie príjmových položiek o sumu 20 162 € a taktiež k zvýšenie výdavkových položiek 

o sumu 20 162 €. Celkový rozpočet obce Liešťany by po tejto zmene mal zostať naďalej 

vyrovnaný, keď celkový príjmy, ako aj výdavky rozpočtu budú vo výške 443 215 €. Hlavný 

kontrolór odporúča OZ schváliť prvú zmenu rozpočtu. Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra k 1. úprave rozpočtu obce Liešťany v roku 2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Návrh prijatý jednohlasne. 

 



K bodu 12 - Rôzne a diskusia 

 

Pán starosta predložil nasledovné žiadosti: 

- P. Emílie Jurenkovej o jednorázovú finančnú výpomoc – po dohode sa táto žiadosť 

prekladá na  ďalšie zasadnutie OZ. 

- P. Jany Matieskovej, bytom Temeš 96 – o zníženie alebo odpustenie príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD a MŠ Liešťany rodičom, ktorí sú poberateľmi 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona               

č. 599/2003 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. P. Mazániková sa informovala či pri tejto žiadosti 

nemôže byť súčinná aj obec Temeš. 

Za odpustenie hlasovalo 5 poslancov p. Mazániková a p. Javorčeková boli proti.   

- P. Jána Vrecku o prerokovanie prerozdelenia pozemku p .č. 675 v k. ú. Liešťany. OZ 

sa dohodlo na novom stretnutí. 

- občana obce Liešťany o riešenie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré sa 

nachádzajú v areáli futbalového ihriska. Nakoľko tento problém pretrváva už niekoľko 

rokov, starosta obce požiadal poslancov OZ, aby sa k uvedenej veci vyjadrili. Názory 

poslancov OZ boli rôzne, p. Mazániková navrhuje riešenie cestou súdneho konania.     

P. Sýkorová navrhuje zvolať vlastníkov pozemkov a pokúsiť sa o uzavretie dohody.  

P. Krpelan navrhol osloviť právneho zástupcu a poveriť ho touto úlohou. OZ poveruje 

starostu obce k vykonaniu potrebných právnych krokov k vyriešenie vlastníctva 

k pozemkom kde sa nachádza futbalový štadión. Prijaté jednohlasne. 

 

Diskusia 

P. starosta informoval prítomných, že poveril p. Rudolfa Vojtku – poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Liešťanoch výkonom kompetencií pre zástupcu starostu obce Liešťany a to 

dňa 7.2.2015 na celé funkčné obdobie rokov 2014-2018, resp. do jeho odvolania. OZ berie na 

vedomie toto poverenie. 

P. Mazániková požiadala o rozšírenie členstva komisie ochrany verejného poriadku zo 

štyroch na päť členov. Tento návrh bol prijatý jednohlasne. Ďalej navrhla nového člena a to  

p. Radovana Sedláčka. Tento návrh bol prijatý jednohlasne.  

P. Krpelan informoval prítomných, že komisia na ochranu verejného záujmu nemá 

vypracovaný plán prác na  rok 2015. Zároveň sa vzdal predsedníctva v tejto komisii no ako 

člen naďalej zostáva. Za nového predsedu navrhol p. Jozefínu Mazánikovú. OZ berie na 

vedomie vzdanie sa funkcie predsedu uvedenej komisie a jednohlasne schvaľuje nového 

predsedu a to p. Mazánikovú. 

P. Mazániková požiadala starostu obce o uzavretie nájomnej zmluvy s LPS Dobročná na 

prenájom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli futbalového ihriska a to do 31.3.2015.       

P. starosta upozornil, že nájomnú zmluvu musí odsúhlasiť valné zhromaždenie a to sa bude 

konať až v apríli.   

P. Krpelan požiadal starostu obce o vypracovanie harmonogramu zasadnutí OZ.  

 

P. Ing. Jozef Vážny oznámil prítomným, že bude aktívnym občanom našej obce, bude sa 

dožadovať informácií ako napr. informácií o plánovanej  kanalizácii, odporúča vybudovanie 

centrálneho kompostoviska. Dal na zváženie možnosť prenosu zasadnutí OZ cez webkameru. 



Ďalej sa informoval aká odmena bola vyplatená za spracovanie kroniky, nakoľko podľa jeho 

názoru do kroniky nepatria prepísané uznesenia zo zasadnutí OZ.  

P. Sýkorová upozornila na sťažnosti niektorých občanom, že parkovisko na Lomnici pri 

cintoríne slúži ako súkromné parkovisko.  

P. Vladimír Lukáň požiadal o vysvetlenie prečo deti, ktoré navštevujú  Súkromnú základnú 

umeleckú školu platia rôzne sumy. P. Krpelan odporučil p. Lukáňovi, aby požiadal                 

p. riaditeľku o vysvetlenie prečo všetky deti neplatia jednotnú sumu. 

P. Ľudovít Mazánik sa informoval či za pohostinské zariadenie sa považujú aj šatne na 

futbalovom ihrisku, nakoľko sa tam konajú rôzne stretnutia a nedodržuje sa nočný kľud. 

P. Miklašová upozornila na zanesený potok v blízkosti jej domu. 

 

K bodu 13 - Uznesenia 

 

P. starosta požiadal p. Sýkorovú, aby prečítala prijaté uznesenia. Prijaté uznesenia, ako aj 

prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice. 

 

K bodu 14 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce  

 

 

Overovatelia: 

 

 

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

   

                                   

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia bez pripomienok. 
 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

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

boli určení: p. Mgr. Jana Javorčeková a p. Rudolf Vojtko, 

za zapisovateľku: p. Beáta Holenková 

. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 

 



Uznesenie č. 3/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu:  

p. PhDr. Moniku Sýkorovú a p. Štefana Cvíčelu. 
 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 4/2015 
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení.    

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 5/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce Liešťany v roku 2014. 
 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 6/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

opatrení z predchádzajúcich následných finančných kontrol vykonaných hlavným 

kontrolórom obce Liešťany. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 7/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie návrh VZN č. 1/2015 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 
 

                                

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu návrhu VZN č. 1/2015 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb v § 3 ods. 1, písm. c) nasledovne: pre druh 

prevádzky: pohostinské služby 

pondelok – nedeľa  7:00 hod. – 23:00 hod. 

dni sviatkov   7:00 hod. – 23:00 hod. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 9/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb. 

 
 

                                

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje predĺženie platnosti Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre rok 2015. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 11/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plány činností komisií na rok 2015 

zriadených pri OZ v Liešťanoch. 

 

 
 

                                

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k prvej zmene rozpočtu na rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 13/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie stanovisko finančnej komisie 

k prvej zmene rozpočtu na rok 2015. 

 
 

                                

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 14/2014  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch prijíma rozpočtové opatrenie č. 1/2015 a schvaľuje 

prvú zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 15/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  vyhovuje žiadosti p. Jany Matieskovej, bytom Temeš 

96 o zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu vo výške 6,00 € mesačne na dcéru Klaudiu Alžbetu narodenú 5.9.2007. Príspevok sa 

odpúšťa do 31.12.2015. V prípade, že sa niektorý z rodičov zamestná v priebehu doby kedy je 

príspevok odpustený, tak tento súhlas stratí platnosť. 
 

                                

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje starostu obce  k vykonaniu právnych 

krokov k vyriešeniu vlastníctva k pozemkom kde sa nachádza futbalový štadión. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

    starosta obce 

 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



 

Uznesenie č. 17/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 
      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   berie na vedomie   informáciu, že starosta obce v súlade s § 

13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poveril  

dňom 7.2.2015 poslanca p. Rudolfa Vojtku za zástupcu starostu obce . 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

    starosta obce 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 

 

 

Uznesenie č. 18/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje zvýšenie počtu členov komisie ochrany 

verejného poriadku a životného prostredia zo štyroch členov na päť členov. 
 

                             

 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                              starosta obce 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 



 

Uznesenie č. 19/2015  
 

z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje nového člena komisie ochrany verejného 

poriadku a životného prostredia a to p. Radovana Sedláčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ľubomír Noska 

    starosta obce 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 

 
 

Uznesenie č. 20/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

 
     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozhodnutie p. Branislava Krpelana,  

ktorým sa vzdáva  funkcie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu . 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

    starosta obce 

V Liešťanoch 5. marca 2015 

=================================================================== 



Uznesenie č. 21/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  p. Jozefínu Mazánikovú ako predsedu 

komisie na ochranu verejného záujmu. 
 

                                

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 

Uznesenie č. 22/2015 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 5.marca 2015 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  poveruje starostu obce vypracovaním zmluvy 

(dohody) s LPS Dobročná o prenájom pôdy, ktorá sa nachádza v areáli futbalového ihriska 

a to do 31.3.2015. 
 

                                

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  5. marca 2015 

 

 

 


