
Kronika obce Liešťany ( roky 2006 – 2010) 

 

Úvod 

 
Písať o dôležitých veciach, spred piatich rokov je ťažké. Myslím tým bez priebežnej prípravy. 

Stalo sa kvantum vecí, ale spomenúť si, či priradiť k udalosti nestranný komentár, je po 

piatich rokoch dosť náročné. Prirodzene, zarezonujú hlavne katastrofy a nešťastia, tie určite 

utkveli v pamäti najhlbšie. Snažila som sa písať z nestranného uhla pohľadu, fakticky 

a objektívne, v prípade spochybnenia názoru môžem uviesť  dôveryhodný zdroj informácií, 

z ktorého som čerpala. 

 

-Rok 2006  bol rokom volieb 

17. júna 2006 boli predčasné parlamentné voľby, ktoré trvali iba jeden deň a zúčastnilo  sa ich 

54,67% voličov. Na Slovensku bola po 150 rokoch zrušená povinná vojenská služba 

 

-Rok 2007: Výbuch delaboračného skladu v Novákoch nastal v piatok 2. marca 2007. išlo 

o jednu z najzávažnejších priemyselných havárií v dejinách krajiny. Potvrdené boli 4 obete na 

životoch 4 nezvestní, mnoho ranených 

 

-Rok 2008: Svetová finančná kríza sa prejavila na celom svete a neobišla ani Slovensko. 

Denne sme sa stretávali s negatívnymi správami o poklese výroby, prepúšťaní nadbytočných 

zamestnancov, znižovaní cien nehnuteľností, páde burzy... trvá to podnes 

 

-Rok 2009 – začiatkom roka s a k finančnej kríze, ktorá pretrvávala, pridala aj kríza plynová. 

Rusko nám najskôr dodávku znížilo a 7.1.2009 úplne zastavilo. Spor medzi Ruskom 

a Ukrajinou zasiahol celú Európu. Po tom, čo na nový rok Gazprom priškrtil Ukrajine 

kohútiky, začala táto krajina kradnúť chýbajúci plyn pre vlastnú potrebu. Koncom apríla sa 

začala svetom šíriť prasacia chrípka – nový vírus H1 N1. Prenáša sa prostredníctvom kašľa 

a kýchania. Proti chrípke neexistuje vakcína! 

2009 – euro na Slovensku 

Slovenská republika zaviedla od 1.1.2009 jednotné platidlo v rámci EÚ (Európskej Únie). 

Členským štátom sme sa stali v máji 2004. jedno euro má konverzný kurz 30,126 slovenských 

korún. 

-10.augusta došlo ráno k výbuchu v bani Handlová . Bilancia 20 mŕtvych: 11 banských 

záchranárov a 9 baníkov 

Posledné väčšie banské nešťastie sa stalo 16 nov. 2006 v Novákoch a zahynuli pri ňom 4. 

baníci. 

 

-Rok 2010  bol rokom volieb a povodní. Zrážky narobili starosti a problémy mnohým ľuďom. 

Voda  si vzala majetky aj ľudské životy. Intenzívne  zrážky majú za následok aj zosuvy pôdy, 

prepadnuté a zničené cesty, zaplavené pivnice rodinných domov, zablokované či neprejazdné 

úseky ciest. 15.08.2010 sa vodný živel podpísal pod viaceré tragédia v Prievidzi, Handlovej, 

Chrenovci či Hradci. 
 

 

 

 
 



 

Info o obci Liešťany 
 

Región Horná Nitra. 

Rozloha katastra obce je 1659 ha. 

Počet obyvateľov k 31.12.2010 bol 1235 obyvateľov. 

Priemerný vek: 38,25 

 

Geografia 
Liešťany ležia v juhovýchodnej časti Strážovských vrchov, v trenčianskom kraji v okrese 

Prievidza. Nadmorská výška v strede obce je 333 metrov nad morom, v chotári 322-1025 m 

n.m. 

Liešťany nájdete v nitrickom výbežku Hornonitrianskej kotliny pri úpätí Strážovskej 

hornatiny na nive Nitrice. 

 

História 
 

Obec v geografii znamená osídlené územie s jednoznačným menom. Prvá zmienka o obci je 

z roku 1332 ako Lyssen. Dobročná sa v záznamoch spomína tiež od roku 1332, v roku 1943 

bola pripojená k obci Liešťany. Lomnica – vyvinutá obec sa spomína v roku 1348. 

K Liešťanom bola pripojená v roku 1943. 

 

Obecný úrad Liešťany 
 

Úradné hodiny obecného úradu Liešťany 

Pondelok   7.30 -12.30          13.00-16.00 

Utorok       7.30 - 9.30           od 9.30 nestránkový deň 

Streda        7.30 - 12.30         13.00 - 16.00 

Štvrtok      7.30 - 12.30          13.00 - 16.00 

Piatok        7.30 - 13.00           - 

 

Vladimír Šopoň – starosta obce 

Telefón 046 5457 126      046 5457 010 

e-mail: oculiestnay@stonline.sk 

fax: 046 5457 009 

 

Janka Kotulová – samostatná odborná referentka – ekonóm, úsek účtovníctva, miezd 

a majetku obce.  

 

Beáta Holenková – samostatná odborná referentka, správa miestnych daní a poplatkov, 

overovanie a osvedčovanie listín, evidencia obyvateľstva 

 

Ing. Ivana Ondrejičková – hlavný kontrolór obce 

 

Emília Pánisová – upratovačka 

 

Darina Ivanišová  - opatrovateľská služba 

Iveta Bartová  - opatrovateľská služba 

Anna Javorčeková - opatrovateľská služba 

 

 

mailto:oculiestnay@stonline.sk


Jazyk a nárečie v obci Liešťany 
 

Nárečia v obci sú nejednotné, príčinou čoho sú hospodárske rozdelenia a historické udalosti. 

Podľa Rudolfa Krajčoviča, odborníka dejín slovenského jazyka, hornonitrianske nárečie je 

nárečím stredoslovenským. Liešťanské nárečie je mäkké ako väčšina nárečia dedín 

rudnianskej doliny, ktoré spadajú do stredoslovenského nárečového celku. V súčasnosti 

nárečím hovoria len najstarší obyvatelia, ale aj ich v ich reči nájdeme veľa spisovných 

prvkov. U strednej generácie sa z charakteristických znakov zachovala najčastejšie len 

miestami neopodstatnená mäkká výslovnosť na nepatričných miestach a výrazová 

nejednotnosť. 

 

 

Liešťanský kroj 
 

V dejinách slovenského národa patrí významné miesto ľudovej kultúre ako nositeľke 

najvýraznejších etnických špecifík. Spomedzi javov ľudovej kultúry osobitné postavenie má 

tradičný odev – kroj, ktorý púta pozorovateľov, laikov  i umelcov. Najčastejšou otázkou je, čo 

bolo príčinou vzniku toľkej pestrosti a rôznorodosti lokálnych foriem tradičného odevu. 

Predpokladá sa, že odev mužov i žien mal pôvodne košeľový charakter. 

Široké použitie našla vzorovaná modrotlač. Významnou mierov do formovania krojov 

zasiahol nerovnomerný hospodársky vývoj jednotlivých krajov Slovenska a tiež prehlbujúce 

sa sociálne rozdiely v spoločnosti. Hospodárska prosperita kraja  a bohatstvo ľudí našli svoj  

odraz  i v kroji. Sviatočný odev sa od pracovného odlišoval drahším materiálom 

a rozsiahlejšou a náročnejšou výzdobou. 

Základ odevu mužov tvorili plátenné gate a košeľa. Vrchný odev obsahoval kabanice a rôzne 

formy kožuchov. 

U žien rukávce v podobe krátkej košele, sukňa a zástera. U vydatých žien patril na hlavu 

čepiec a naň šatka. Slobodné dievčatá chodili prostovlasé alebo v šatke. Muži, slobodní 

i ženatí, vždy nosili klobúk, v zime kožušinovú čiapku. 

Letnou obuvou boli krpce, najrozšírenejšou sviatočnou obuvou boli čižmy. 

 

 

Životopis kronikára 
 

Volám sa Daniela Čičmancová rodená Cigáňová. 

Narodila som sa 8.7.1968 v Bojniciach, pochádzam z Valaskej Belej. Mám päť súrodencov. 

Po skončení základnej školy som študovala v Trenčíne na Strednej priemyselnej škole 

odevnej, zmaturovala som v roku 1986. 

V roku 1986 som sa zamestnala v Zornici Nitrianske Rudno. Od roku 1992 pracujem ako 

SZČO až dodnes. 

V roku 1990 som sa vydala za Jaroslava Čičmanca. Deti nemám. Žijem v Liešťanoch č. 320, 

v rodinnom dome, ktorý sme s manželom zrekonštruovali. K mojim záľubám patrí turistika, 

šport, čítanie, maľovanie. 

Prácu kronikárky som vykonávala 6 rokov v predchádzajúcom zamestnaní. 

Budem sa snažiť o objektívny a presný záznam udalostí v našej obci, na prospech budúcim 

generáciám. 

 

 

 

 

 

 



Verejný a politický život obce 
 

V rokoch 2006 až 2010 mali občania možnosť zavítať k volebným urnám celkovo až 8 krát. 

Za toto obdobie sa dvakrát konali Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, dvakrát 

voľby do orgánov samospráv obcí, volili prezidenta republiky, poslancov Európskeho 

parlamentu, predsedu a poslancov samosprávnych krajov a zúčastnili sa aj referenda. 

 

2006 

Voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky 

Uskutočnili sa 17.júna 2006. 

Obec Liešťany tvoril, ako tradične 1 volebný okrsok. Volebnou miestnosťou bol  kultúrny 

dom. 

 

V našej obci boli zistené tieto volebné výsledky : 

 

Počet zapísaných voličov                                                                    973 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                   671 

Počet voličov, ktorí zaslali obálku zo zahraničia                                4 

Počet voličov, ktorí hlasovali osobne                                                 667 

Počet platných hlasov                                                                         658 

 

Počet platných hlasov odovzdaných koalícii alebo politickej strane : 

 

Ľavicový blok ĽB 1 

Strana občianskej solidarity S.O.S. 3 

Misia 21 - Nová kresťanská demokracia Misia 21 0 

Strana demokratickej ľavice SDĽ 1 

Združenie robotníkov Slovenska ZRS 5 

Kresťanskodemokratické hnutie KDH 13 

Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť SLNKO 3 

Aliancia nového občana ANO 4 

Hnutie za demokraciu HZD 2 

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 3 

Slobodné fórum SF 10 

Občianska konzervatívna strana OKS 0 

Prosperita Slovenska PS 0 

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS-HZDS 140 

Agrárna strana vidieka ASV 2 

Komunistická strana Slovenska KSS 38 

Sľovenská ľudová strana SĽS 1 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 
strana SDKÚ-DS 34 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 

Konali sa ľ. Decembra 2006. 

 

Počet zapísaných voličov                                                                                       969 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                                            698 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálky                                                                   697 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva           673 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce                                 691 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva : 



 

Ing. Jozef Vážny nezávislý 341 

Milan Kupček nezávislý 305 

Marián Dolinaj SMER-SD, SNS 272 

Jozef Vážny ĽS-HZDS 250 

Vlasta Raždíková SMER-SD, SNS 243 

Ján Mišovic nezávislý 236 

Jozef Javorček nezávislý 215 

Mária Fialková SMER-SD, SNS 212 

Eva Balážová SMER-SD, SNS 206 

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva : 

 

Jaroslav Janček nezávislý 203 

Jana Juríčková nezávislý 189 

Ján Ivaniš nezávislý 187 

Ing. Lenka Zaťková SMER-SD, SNS 169 

Ivan Vrecko nezávislý 168 

Ivana Ivanišová nezávislý 164 

Miroslav Kocúr SMER-SD, SNS 163 

Pavel Červenák ĽS - HZDS 159 

Dušan Hlinka ĽS - HZDS 156 

Miroslav Vojtko ĽS - HZDS 151 

Miroslava Rendeková nezávislý 150 

Ján Vrecko ĽS - HZDS 123 

Dušan Hlinka SMER-SD, SNS 122 

Ľudovít Javorček ĽS - HZDS 119 

Peter Štrbák SMER-SD, SNS 94 

Mária Vojtková SMER-SD, SNS 92 

Mgr. Žaneta Lazová nezávislý 71 

Kandidáti na starostu obce Liešťany : 

 

Ing. Ivana Ondrejíčková nezávislý 122 

JUDr. Miroslav Rendek nezávislý 188 

Vladimír Šopoň nezávislý 381 

 

Za starostu obce bol zvolený Vladimír Šopoň. 

 

2009 

Voľba prezidenta Slovenskej republiky 

 

1.kolo sa konalo dňa 21.marca 2009. Bol vytvorený jeden volebný obvod a zistené tieto 

výsledky : 

 

Počet zapísaných voličov :                                                                            969 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :                                                 516 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálky :                                                        516 

Počet platných hlasov :                                                                                 514 

 

 

 

 

 



Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov : 

 

Dagmara Bollová 11 

Ivan Gašparovič 384 

Zuzana Martináková 28 

Milan Melník 18 

František Mikloško 9 

Iveta Radičová 60 

Milan Sidor 4 

 

 

2. kolo sa konalo dňa  4. apríla 2009. Bol vytvorený jeden volebný obvod a zistené tieto 

výsledky : 

 

Počet zapísaných voličov :                                                                            974 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :                                                 590 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálky :                                                        590 

Počet platných hlasov :                                                                                 588 

 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov : 

 

Ivan Gašparovič 527 

Iveta Radičová 61 

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu : 

 

Uskutočnili sa 6.júna 2009. V našej obci bol vytvorený jeden volebný obvod a boli zistené 

tieto výsledky : 

 

 

 

Počet zapísaných voličov :                                                                            977 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :                                                 187 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálky :                                                        187 

Počet platných hlasov :                                                                                 179 

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov  

 

Konali sa 14. novembra 2009. Vo voľbách nebol v 1.kole zvolený ani jeden z kandidátov na 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V druhom kole konanom 28. novembra 2009 

bol za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja zvolený Pavol Sedláček. V našej obci 

získal 124 z celkovo 142 odovzdaných platných hlasov. 

 

 

2010 

Voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky 

 

Uskutočnili sa dňa 12. júna 2010. Bol vytvorený jeden volebný okrsok. V našej obci boli 

zistené tieto volebné výsledky : 

 

 



Počet zapísaných voličov :                                                                            955 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :                                           731 

Počet voličov, ktorí zaslali obálku zo zahraničia :                                        2 

Počet voličov, ktorí hlasovali osobne :                                                         728 

Počet platných hlasov :                                                                                 718 

 

Počet platných hlasov odovzdaných politickej strane, hnutiu alebo koalícii : 

 

SMER 440 

ĽS - HZDS 76 

SNS 52 

SDKÚ - DS 43 

SaS 38 

KDH 19 

SDĽ 17 

KSS 8 

ĽSNS 7 

MOST - HÍD 6 

Únia 4 

Paliho Kapurková 4 

EDS 2 

ZRS 2 

SRK 0 

SMK - MKP 0 

ND 0 

AZEN 0 

  

 

Voľby do orgánov samosprávy a obcí 

 

Konali sa 27. novembra 2010 

 

Počet zapísaných voličov :                                                                              993 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :                                                   778 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálky :                                                          778 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu do obecného zastupiteľstva : 764 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce :                        772 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva : 

 

Jozefína Mazániková SNS 365 

Branislav Krpelan ĽS - HZDS 293 

Ján Ivaniš SMER - SD 283 

Peter Mišovic ĽS - HZDS 278 

Jana Juríčková SMER - SD 250 

Vladimír Duchoň SMER - SD 248 

Milan Šagát SMER - SD 247 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 



Náhradníci – kandidáti, ktorí nebol zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 

 

Ivana Ivanišová SMER - SD 240 

Ján Mišovic ĽS - HZDS 237 

Vratislav Sobota SNS 223 

Ing. Lenka Zaťková SNS 219 

Jozef Vážny ĽS - HZDS 215 

Ľudovít Mazánik nezávislý 214 

Milan Kupček SMER - SD 189 

Miroslav Vojtko SMER - SD 187 

Ján Raždík SNS 151 

Peter Kotula ĽS - HZDS 134 

Alena Kocúrová nezávislý 132 

Mgr. Žaneta Lazová ĽS - HZDS 116 

Miroslav Turčan ĽS - HZDS 106 

 

Kandidáti na starostu obce Liešťany : 

 

Vladimír Šopoň SMER - SD 491 

Ing. Jozef Vážny nazávislý 281 

 

Za starostu obce bol zvolený Vladimír Šopoň. 

 

 

Referendum 

 

Dňa 18. septembra 2010 sa konalo na Slovensku referendum. Občania mali možnosť vyjadriť 

svoj názor odpoveďou na 6 otázok, ktoré sa týkali platenia poplatkov za rozhlas a televíziu, 

zrušenia priestupkovej imunity poslancov, zníženia počtu poslancov zo 150 na 100, 

finančného stropu na nákup štátnych limuzín, možnosť voľby do Národnej Rady cez internet 

a právo na odpoveď politikov v médiách. Referendum však bolo neplatné, pretože sa ho 

nezúčastnil dostatočný počet voličov. Volebnou miestnosťou bola netradične jedáleň 

v budove základnej školy. Referenda sa v našej obci zúčastnilo 31,19 % oprávnených voličov. 

Zaujímavosťou bolo, že v snahe prilákať ľudí vyjadriť svoj názor občianske združenie 

Prieseka zorganizovalo  pre všetkých účastníkov referenda žrebovanie o hodnotné ceny ako 

napríklad mikrovlnná rúra, odšťavovač, domáca pekárnička a iné, celkovo 12 cien. 

 

Zamestnanci obce   

 

Vladimír Šopoň -  starosta obce. Obec vedie nepretržite od roku 1986, vo voľbách 27. 

novembra 2010 bol zvolený za starostu už siedme volebné obdobie, čím sa stal jedným 

z najdlhšie pôsobiacich starostov na Hornej Nitre. 

Jana Kotulová – samostatná odborná referentka – úsek účtovníctva, miezd, majetku obce. Vo 

funkcii v roku 2010 nahradila pani Oľgu Plachú, ktorá odišla na zaslúžený dôchodok. Na 

obecnom úrade, predtým na Miestnom národnom výbore pôsobila od roku 1974. 

Beata Holenková – samostatná odborná referentka – správa miestnych daní  a poplatkov, 

overovanie a osvedčovanie listín, evidencia obyvateľstva. Na obecnom úrade pracuje od roku 

1995. 

Ing.Ivana Ondrejičková – hlavný kontrolór obce. Funkciu vykonáva od roku 2007. 

Ďalší zamestnanci obecného úradu : Dušan Hlinka – vodič, robotník; Emília Pánisová – 

upratovačka; Iveta Bartová, Mária Duchoňová, Darina Ivanišová – opatrovateľská služba. 

 

 



Činnosť Obecného zastupiteľstva  

 

Po komunálnych voľbách v roku 2006 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva boli 

vytvorené tieto komisie : 

 

Finančná komisia 

Predseda : Eva Balážová 

Členovia : Jozef Vážny, Marián Dolinaj, Milan Kupček, Janka Kotulová 

 

Sociálna komisia 

Predseda : Mária Filaková 

Členovia : Vlasta Raždíková, Ján Mišovic, Monika Sýkorová, Ing. Lenka Zaťková 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

Predseda : Ing. Jozef Vážny 

Členovia : Ing. Ján Matis, Ing. Róbert Hlinka 

 

Kultúrna komisia  

Predseda : Vlasta Raždíková 

Členovia : Božena Besedová, Otília Lukáčová, Ivana Mišovicová 

 

Komisia športu a mládeže 

Predseda : Jozef Vážny 

Členovia : Ján Mišovic, Ján Vrecko, Dušan Hlinka, Miroslav Vojtko 

 

Počas volebného obdobia sa poslanci Marián Dolinaj, Ing. Jozef Vážny, Jozef Javorček 

a Jozef Vážny vzdali mandátu, nahradili ich Jaroslav Janček ( zomrel dňa 22.2.2009), Jana 

Juríčková, Ján Ivaniš, Ing. Lenka Zaťková a Ivan Vrecko. 

 

V rokoch 2006 – 2010 prijalo obecné zastupiteľstvo tieto Všeobecné záväzné nariadenia : 

 

2007 

VZN o miestnych daniach 

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

2008 

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby, úhrady za túto službu a o spoločnom stravovaní 

VZN trhový poriadok 

VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Liešťany 

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa resp. žiaka na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Liešťany 

VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Liešťany 

 

2009 

VZN o určení miest na vylepovanie plagátov v obci Liešťany 

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

VZN o určení výšky mesačného  príspevku na čiastkovú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec a o určení výšky príspevku za pobyt 

dieťaťa v škôlke 

VZN o daní z nehnuteľnosti 



VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách 

 

2010 

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

VZN o spoločnom stravovaní – sociálnej službe 

VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

VZN o spoločnom stravovaní – sociálna služba, ktorým sa mení VZN č. 3/2010 o spoločnom 

stravovaní – sociálnej službe 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení v roku 2011 

VZN o územnom pláne obce Liešťany a o záväzných častiach územného plánu obce Liešťany 

 

Po komunálnych voľbách v roku 2010 na základe Obecného zastupiteľstva boli vytvorené 

tieto komisie : 

 

Sociálna komisia 

Predseda : Jana Juríčková 

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia 

Predseda : Jozefína Mazániková 

 

 

Komisia kultúry, športu a mládeže 

Predseda : Peter Mišovic  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu 

Predseda : Peter Mišovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad o aktivitách obce – vykonané práce v obci Liešťany 

 

2006: 

-rekonštrukcia ústredného kúrenia v kult. dome a budove OcÚ, rekonštrukcia soc. miestnosť 

(WC), výmena okien a obklady schodišťa v budove OcÚ 

-dokončenie parkoviska pod cintorínom na Lomnici 

-skrášlenie plôch pri autobusových zastávkach na Lomnici a v Dobročnej a farského pozemku 

v Dobročnej 

-nátery strechy, okien a drevených konštrukcií, oprava obkladov a zhotovenie lavíc v dome 

smútku 

-vyasfaltovanie miestnej komunikácie horné Lány (ulica za pekárňou) 

 

 

 

V roku 2007, prvom roku volebného obdobia sa pokračovalo budovaním chodníkov zo 

zámkovej dlažby pre peších pozdĺž št. cesty II/574, a to pri ZŠ aj so zábradlím, kde sa značne 

zvýšila  bezpečnosť  žiakov ZŠ a detí MŠ. Zhotovené boli rôzne detské zariadenia na detské 

ihrisko. Taktiež sa začalo s budovaním chodníka od pekárne po cintorín. Vyasfaltovaná bola 

miestna komunikácia k rodinným domom na horných Lánoch v dĺžke 60 m, zhotovená 

kanalizácia vody v dĺžke 60 m na Chotári v časti Dobročná, oprava fasády domu smútku. 

V budove obecného úradu bola prevedená rekonštrukcia sociálnych zariadení pre 

zamestnancov, položená nová dlažba a obklady stien, kancelárie boli vybavené novým 

nábytkom. V častiach obce boli osadené oznamovacie tabule obce, sprevádzkovaná bola 

internetová stránka obce (www.liestny.eu). Najväčšou akciou bolo splynofikovanie oboch 

kotolní v budove ZŠ a MŠ s nákladom 1.000.000,00 Sk z vlastných prostriedkov obce. 

 

V roku 2008 bol dokončený chodník od pekárne po cintorín a v časti Lomnica na konci obce, 

vyasfaltovaná bola miestna komunikácia od futbalového ihriska ku kaplnke v dolných  

Liešťanoch a od cintorína v dolných Liešťanoch, opravené boli miestne komunikácie v časti  

Lomnica, zokruhovaná bola miestna komunikácia spájajúca Liešťany s Lomnicou. Najväčšou 

akciou bolo vybudovanie parkoviska, oporného múru s oplotením s vyasfaltovaním 

prístupovej cesty k domu smútku, kde bola osadená aj nová vchodová brána. V kultúrnom 

dome boli zabrúsené a nalakované parkety. Zakúpené boli tapacírované stoličky. 

Zrekonštruovaný bol bývalý sklad paliva v budove MŠ, táto novovybudovaná miestnosť slúži 

od roku 2008 ako obecná knižnica. Začalo sa aj s rekonštrukciou bývalého skladu paliva v ZŠ  

s prístavbou na FITNES, povodie hornej Nitry previedlo vyčistenie koryta Nitrice pri moste, 

ktorý spája Lomnicu s Dobročnou. Bola vybudovaná skládka triedeného odpadu, zakúpený 

drvič konárov a kosačka na futbalové ihrisko. 

 

Rok  2009 bol rokom hospodárskej krízy, čo sa prejavilo tým, že pre nedostatok finančných 

prostriedkov sa v obci menej budovalo. Bola opravená fasáda požiarnej zbrojnice. Dokončené 

fitnes, v areáli cintorína v Dobročnej bolo vysadených 120 ks tují, osadené boli nové 

vchodové brány na cintorínoch v dolných Liešťanoch a v časti Lomnica boli opravené schody 

do kaplnky na ktoré bola položená dlažba. Zrekonštruované bolo oplotenie detského ihriska. 

Bol položený nový živičný koberec ns št. ceste III/574 v časti Dobročná až po Nevidzany, 

náklady boli hradené z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na budove ZŠ bola 

vymenená väčšia časť starých okien za plastové.  

 

V roku 2010 hospodárska kríza stále pretrvávala, čo sa odzrkadlilo na nedostatku finančných 

prostriedkov. Vybudovala sa práčovňa v suteréne OcÚ, boli zhotovené mreže pri vstupe do 

OcÚ kvôli bezpečnosti. Knižnica v priestoroch OcÚ bola  prebudovaná na zasadaciu 

miestnosť, ktorá je využívaná najmä Klubom dôchodcov, kresťanskou mládežou, na rôzne 

zasadnutia a pod. Začiatkom roka bola dokončená výmen okien na budove ZŠ. Plánované 

http://www.liestny.eu/


akcie, ako vybudovanie chodníka pri št. ceste II/574 od buniek k zokruhovanej ulici na 

Lomnici, položenie dlažby na cintorínoch, rekonštrukcia strechy na požiarnej zbrojnici sa pre 

nedostatok finančných prostriedkov z podielových daní v rozpočte obce nepodarilo 

zrealizovať.  

 

 

ZO ZASADNUTÍ OZ 2006 -2010 

Rozpočet obce – roky 2006 -2010 
 

 

Uznesenie  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, konaného dňa 10.2.2006 

Uznesenie č. 1/06 

OZ v Liešťanoch neschvaľuje dotovanie Školského klubu a Školskej jedálne pri ZŠ a MŠ 

v Liešťanoch na mzdové prostriedky pre rok 2006 a poveruje poslancov OZ vykonať  

v priestoroch ŠJ obhliadku a preveriť potrebu zakúpenia nového riadu, či prístrojov do ŠJ. 

Uznesenie č. 2/06 

OZ v Liešťanoch berie na vedomie Rozbor hospodárenia obce Liešťany za rok 2005 a správu 

o činnosti OcÚ a vykonaných prácach a akciách za rok 2005. 

Uznesenie č. 3/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje prémie pre starostu obce pre rok 2006 vo výške 35%. 

Uznesenie č. 4/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje plán práce a akcií OcÚ Liešťany a rozpočet obce Liešťany pre rok 

2006. 

Uznesenie č. 5/06 

OZ schvaľuje asanáciu a následné vyradenie z majetku obce budovy býv. detskej poradne 

v Dobročnej, postavenej na parcele č. 166. 

Uznesenie č. 6/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje p. Janku Kotulovú, trvale bytom Liešťany č. 401 ako prísediacu 

na Okresnom súde v Prievidzi pre vol. Obdobie rokov 2006-2010. 

Uznesenie č. 7/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje p. Janku Kotulovú, trvale bytom Liešťany č. 401 za kronikárku 

obce Liešťany. 

Uznesenie č. 8/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje predaj mäsa a mäsových výrobkov pre pojazdnú predajňu firmy 

FABUŠ Borčice v obci Liešťany. 

 

 

 

Uznesenie  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, konaného dňa 12.4.2006 

Uznesenie č. 9/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje odpredaj časti pozemku v k.ú. Dobročná – novovytvorené parc. 

Č. 684ú17 vo výmere 4m2 a parc. Č. 669/3 vo výmere 61m2 pre p. Ing. Ivanu Ondrejičkovú, 

Liešťany č. 352 podľa vyhotoveného geometr. Plánu v cene 50,– Sk m2. 

Uznesenie č. 10/06 

OZ v Liešťanoch nesúhlasí s tým, aby počas materskej dovolenky učiteľky ZŠ p. Mgr. 

Sobotovej túto zastupovala riaditeľka ZŠ a MŠ p. Mgr. Klopanová. OZ nariaďuje p. riaditeľke 

prijať na zastupovanie počas MD novú pracovnú silu z dôvodu, aby v budúcnosti ZŠ neprišla 

o pracovné miesto učiteľky. 

Uznesenie č. 11/06 

OZ v Liešťanoch berie na vedomie správu o vykonaných prácach OcÚ za I. Q 2006. 



Uznesenie č. 12/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje Požiarny poriadok Obce Liešťany. 

 

 

Uznesenie  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, konaného dňa 16.6.2006 

Uznesenie č. 13/06 

OZ v Liešťanoch nevyhovuje žiadosti p. Heleny Škrípovej a manž. Milana Sabu, Liešťany 

č.d. 172 o poskytnutí jednorázovej soc. Výpomoci. 

Uznesenie č. 14/06 

OZ v Liešťanoch nevyhovuje žiadosti p. Jany Priečkovej, Liešťany č. 448 až do doriešenia 

skutkovej podstaty (dedičské konanie), nakoľko predložený doklad o vlastníctve je 

nevyhovujúci - odkúpenie, resp. zámena pozemkov. 

Uznesenie č. 15/06 

OZ v Liešťanoch súhlasí s pristúpením Obce Nitr. Sučany do Školského úradu v Nitr. Rudne 

od 1.7.2006. 

Uznesenie č. 16/06 

OZ v Liešťanoch poveruje starostu obce zvolať opätovné jednanie s OO PZ – DI Prievidza 

ohľadom dopr. značenia cesty II/574 pri ZŠ a MŠ v Liešťanoch. 

Uznesenie č. 17/06 

OZ v Liešťanoch súhlasí s poskytnutím soc. výpomoci vo výške 5.000,-- Sk pri náhlom úmrtí 

manžela pre p. Janu Kutlišovú, Liešťany č. 336. 

Uznesenie č. 18/06 

OZ v Liešťanoch poveruje starostu obce upozorniť spoluvlastníkov rod. Domu (rod. 

Mikulášová) v Dobročnej na asanáciu súboru schátralých budov. 

 

 

Uznesenie  

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, konaného dňa 28.8.2006 

Uznesenie č. 19/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje za riaditeľku Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch p. 

Mgr. Martu Mazánikovú a plat podľa zákona od 1.9.2006. 

Uznesenie č. 20/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obce, ktoré budú dňa 

2.12.2006: 

-1 volebný okrsok 

-9 poslancov do OZ. 

Uznesenie č. 21/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje odpredaj časti pozemku parc. Č. 164/1 v k.ú. Dobročná pre p. 

Ľubu Mištunovú, Liešany č. 338 podľa vyhotoveného geometr. Plánu v cene 50,-Skúm2 za 

podmienky zabezpečenia prístupu cez uvedený pozemok (zriadenie vecného bremena) pre p. 

Vladimíra Mikuláša k jeho rod. Domu. 

Uznesenie č. 22/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje zmenu rozpočtu. 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, konaného dňa 27.10.2006 

Uznesenie č. 23/06 

OZ schvaľuje odkúpenie časti pozemku parc. Č. 337 v k.ú. Liešťany vo výmere 32 m2 pre p. 

Vieru Výškrabkovú, rod. Koreňová, trvale bytom Temeš č. 91 a p. Annu Pálovú, rod. 

Koreňovú, trvale bytom Litoměřice, ul. Nezvalova č. 25 na základe vyhotoveného 

gemetrického plánu č. 161/2002 zo dňa 14.10,2002 v cene 50,– Sk m2. 

 



Uznesenie č. 24/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje finančný príspevok vo výške 60 000,– Sk pre ZŠ s MŠ Liešťany 

(Školská jedáleň) na zakúpenie technologického zariadenie – kuchynský robot na strúhanie 

zeleniny a mletie mäsa a škrabka na čistenie zemiakov. 

Uznesenie č. 25/06 

OZ v Liešťanoch berie na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu ZŠ s MŠ Liešťany za šk. rok 

2005/2006 (tvorí prílohu Zápisnice) 

Uznesenie č. 26/06 

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu. 

Uznesenie č. 27/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje Povodňový plán obce Liešťany. 

Uznesenie č. 28/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje pozemky na náhradnú výsadbu, a to parcely, ktoré sú vo 

vlastníctve obce. 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, konaného dňa 24.11.2006 

Uznesenie č. 29/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné materiály pre rok 2007 č. 1/2006. 

Uznesenie č. 30/06 

OZ  v Liešťanoch žiada starostu obce upozorniť p. Emila Krpelana, Liešťany č. 166 na 

vypúšťanie jeho koní na verejné priestranstvá a MK, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov, 

najmä detí. 

Uznesenie č. 31/06 

OZ v Liešťanoch schvaľuje finančnú čiastku 38 000,– Sk na zakúpenie 2 kompletných sád 

futbalových dresov pre miestny futbalový klub TJ ŠK Liešťany za podmienky označenia 

logom erbu našej obce. 

Uznesenie č. 32/06 

OZ  v Liešťanoch schvaľuje odmenu starostovi vo výške zákl. mesačného platu  a poslancom 

OZ na základe schválenej výšky v rozpočte pre rok 2006. 

 

Uznesenie 

č. 1 z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Liešťanoch, konaného dňa 29.decembra 2006 

a)OZ v Liešťanoch berie na vedomie výsledky volieb v obci Liešťany na funkciu starostu 

obce  a na funkciu poslancov OZ, ktoré sa konali dňa 2. decembra 2006. 

b) OZ v Liešťanoch konštatuje, že: 

1. novozvolený starosta obce p. Vladimír Špopoň zložil predpísaný sľub starostu obce. 

2. Novozvolený poslanci OZ.Balážová Eva, Dolinaj Marián, Fialková Mária, Javorček Jozef, 

Kupček Milan, Mišovic Ján, Raždíková Vlasta, Vážny Jozef a Ing. Vážny Jozef zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

c) OZ v Liešťanoch zriaďuje: 

1. komisie obecného zastupiteľstva: finančnú, sociálnu, verejného poriadku a životného 

prostredia 

d) OZ v Liešťanoch volí: 

1. Zástupcu starostu obce p. Kupčeka Milana 

2. Predsedov komisií OZ: 

a)finančná: Balážová Eva 

b) sociálny: Fialková Mária 

c) VP ŽP: Ing. Vážny Jozef. 

e) OZ v Liešťanoch schvaľuje plat starostu obce v zmysle platného zákona a právnej úpravy 

a mesačné prémie vo výške – 0%. 



f) OZ v Liešťanoch odsúhlasilo konanie ďalšieho zasadnutia OZ na posledný piatok v mesiaci 

január. 

g) OZ v Liešťanoch súhlasí, aby každé zastupiteľstvo bolo zdokumentované kamerou. 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 

konaného dňa 2.2.2007 
 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Riadne zasadnutie OZ viedol starosta p. Vladimír Šopoň, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom. 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľom zápisnice 

3. Návrh na schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesenia zo zasadnutia OZ v Liešťanoch zo dňa 29.1.2007 

5. Návrh rokovacieho poriadku OZ v Liešťanoch. 

6. Rozbor hospodárenia obce za rok 2006 

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2007 

8. Schválenie odmien poslancov OZ pre poslancov OU 

9. Voľba orgánov 

10. Určenie poslaneckých obvodov pre poslancov OZ 

11. Návrh na hlavného kontrolóra obce 

12. Schválenie člena školskej rady 

13. Návrh na zriadenie Rady obecného zastupiteľstva 

14. Územný plán obce 

15. Plán zimnej údržby 

16. Vystúpenie starostu obce k diskusným príspevkom zo zasadnutia OZ 29.12.2007 

17.  Poriadok odmeňovania zamestnancov obce 

18. Návrh na uznesenie 

19. Ukončenie riadneho zasadnutia 

20. Diskusia občanov – interpretácia starostu a poslancov OZ. 

 

p. Starosta dal hlasovať poslancom za uvedený program. Po niektorých úpravách a posunutí 

určitých bodov s pripomienkou Ing. Vážneho  bol program jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie  

č. 3 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 2.februára 2007 
a) OZ – nezriaďuje radu OZ 

b) odkladá niektoré body dnešného programu zasadnutia OZ na najbližšie pracovné 

zasadnutie OZ 

c) OZ schvaľuje pred každým konaním riadneho zasadnutia OZ konanie pracovného 

zasadnutia OZ 

d) OZ schvaľuje určenie poslaneckých obvodov pre poslancov OZ 

e) OZ – schvaľuje p. Mariána Dolinaja za člena školskej rady pri ZŠ s MŠ 

f) OZ – poveruje starostu obce pripraviť na najbližšie pracovné stretnutie OZ Plán zimnej 

údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. 

g) OZ – schvaľuje prebytok hospodárenia r. 2006 na tvorbu rezervného fondu r. 2007 v sume 

2.545.269,69 Sk. 

h) OZ – ukladá sociálnej komisii pri OZ prejednať na zasadnutí komisie žiadosti. 

i) OZ – odstupuje spis OO PZ Nitr. Rudno vo veci sťažnosti p. Vladimíra Duchoňa, Liešťany 

č. 430 na p. Jozefínu Mazánikovú, Liešťany č. 429 komisi VP a ŽP a ukladá tejto komisii 

prejednať tento spis na zasadnutí komisie. 

 



 

Uznesenie  

č. 4 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 2.marca 2007 
 

a)OZ v Liešťanoch schvaľuje Rokovací poriadok OZ na vol. obdobie r. 2006-2010,Slová 

„obecná rada“ sa nahrádzajú slovami „pracovné zasadnutie OZ“. 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje Správu o výsledku hospodárenia obce (Rozbor hospodárenia) 

na rok 2006. 

c) OZ v Liešťanoch vyhlasuje voľby hlavého kontrolóra obce na deň 11.4.2007. 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje doplnenie členov do komisií. 

e) OZ v Liešťanoch zriaďuje komisie pri OZ… 

1. Kultúrna komisia  

2. Komisia športu a mládeže 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje  Pracovný poriadok zamestnancov obce s tým, že predložený 

návrh Prac. poriadku zamestnancov obce: 

-čl. 3, bod 2 odst. 3 sa mení na: c) hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo, 

-čl. 3, bod 6 a) funkcia: hlavný kontrolór obce – minimálne úplné stredné vzdelanie. 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje Doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

o opatrovateľskej službe o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby. 

h) OZ v Liešťanoch schvaľuje vyradenie osobného motorového vozidla Š120L, ŠP PD800BS 

z evidencie. 

i) OZ v Liešťanoch schvaľuje, aby verejné osvetlenie v obci svietilo nepretržite po celú noc 

bez regulovania vypínania. 

 

Uznesenie  

č. 5 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 30. marca 2007 
 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje  Rozpočet obce a ZŠ s MŠ pre rok 2007 a predbežné 

(výhľadové) rozpočty pre roky 2008-09 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia „Prevádzkový 

poriadok pohrebiska obce Liešťany“ 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje Plán akcií obecného úradu na rok 2007 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje odmeny poslancom a členom komisií OZ: 

1. pracovné zasadnutie OZ  - 500,– Sk 

2. riadne zasadnutie OZ   - 100,– Sk 

3. mimoriadne zasadnutie OZ – 100,– Sk 

4. za zasadnutie komisie: predseda  - 200,– Sk 

                                         členovia – 100,– Sk 

e) OZ v Liešťanoch schvaľuje doplácanie na stravu vo výške 12,– Sk na 1 stravný lístok 

starobným a invalidným dôchodcom a so zlým zdravotným stavom: 

Anton Kotula, Liešťany č. 176 

Anna Duchoňová, Liešťany č. 337 

Ján Briatka a manž. Mária Briatková, Liešťany č. 138 

Martin Pánis, Liešťany č. 101 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje Plán pracovných a riadnych zasadnutí OZ „ na rok 2007… 

 

1. pracovné – 23.3., 20.4., 18.5., 22.6. 

2. riadne – 30.3., 27.4., 25.5., 29.6. 

 

 

Uznesenie  

č. 6 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 30. marca 2007 



 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje: 

1. Program rokovania mimoriadneho zasadnutia OZ 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Vážny, Ing. Jozef Vážny 

3. Volebnú komisiu v zložení: predseda: Jozef Javorček 

                                                   Členovia: Marián Dolinaj 

                                                                    Vlasta Raždíková 

b) OZ v Liešťanoch zvolilo: 

c) 1. Za hlavného kontrolóra obce Liešťany p. Ing. Ivanu Ondrejičkovú, bytom Liešťany 

č. 352 na 6 rokov. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom nástupu do 

práce, t.j. 16.4.2007. 

 

 

Uznesenie  

č. 7 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 27. apríla 2007 
 

a) OZ v Liešťanoch odstupuje žiadosť ZŠ Nitrianske Rudno o finančnú výpomoc na 

pracovné zasadnutie OZ 

b) OZ v Liešťanoch doporučuje starostovi obce osloviť listom „Povodie Váhu“, aby sa 

viac začali starať o svoj majetok, konkrétne riečku Nitrica a horské potoky v obci. 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje prevádzkový priadok pohrebiska obce Liešťany 

d) OZ v Liešťanoch doporučuje starostovi obce prepracovať „Pracovný poriadok“, čo sa 

týka pracovnej doby 

e) OZ v Liešťanoch doporučuje starostovi obce premiestniť kontajnery od cintorínov na 

dohodnuté zberné miesto „Pieština“ a zároveň čím skôr tento priestor ohradiť 

f) OZ v Liešťanoch doporučuje pozvať na najbližšie pracovné zasadnutie výbor TJ 

a doriešiť hospodára. 

 

Uznesenie  

č. 8 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 28. mája 2007 
 

a) OZ  prekladá bod č. 5 (návrh na schválenie plánu činností hl. kontrolóra na II. Polrok 

2007) na ďalšie zasadnutie OZ. 

b) OZ berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu p. Dolinaja Mariana. Zároveň 

doporučuje starostovi pozvať ďalšieho kandidáta na poslanca p. Jančeka Jaroslava na 

riadne zasadnutie OZ. 

c) OZ schvaľuje sponzorský príspevok 5.000,– SK pre Základnú školu v Nitrianskom 

Rudne. 

d) OZ súhlasí s pomocou pre p. Štangu (základné práce – základy) 

e) OZ schvaľuje sociálnu výpomoc v čiastke 1.500,– Sk pre p. Euláliu Jurenkovú na 

základe žiadosti. 

f) OZ navrhuje zvolať starostovi mimoriadne pracovné zastupiteľstvo na základe prijatia 

zamestnancov (za akých podmienok, množstvo a zároveň dohodnúť priority prác 

v obci). 

g) OZ schvaľuje zvýšiť pracovný čas z 12 hod. mesačne na 32 hod. mesačne hl. 

kontrolórke. 

 

Uznesenie  

č. 9 z riadneho zasadnutia OZ v Liešťanoch konaného dňa 29. júna 2007 
 

a) OZ v Liešťanoch vyhlasuje p. Jaroslava Jančeka, nar. 19.9.1960, trvale bytom 

Liešťany č. 414 dňom 29.6.2007 za poslanca OZ v Liešťanoch 



b) OZ v Liešťanoch schvaľuje plán činnosti hl. kontrolóra na II. Polrok 2007. 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje plán zasadnutí OZ v Liešťanoch na II. Polrok 2007 

(pracovné a riadne) podľa rozpisu, ktorý tvorí súčasť Zápisnice. 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje pristúpenie nových členov – obcí do RZ Magura – 

Strážov: Kanianka, Kocúrany, Lazany, Poruba, Opatovce n/N., N. Rudno, Košeca 

a mesto Bojnice. 

e) OZ v Liešťanoch súhlasí s vyhotovením GO plánu na zameranie chodníka v dol. 

Liešťanoch od býv. bufetu po zast. SAD a odkúpením časti pozemkov, ktoré obec 

zaberá od vlastníkov v cene podľa dohody. Termín: do 31.7.2007 

f) OZ v Liešťanoch upúšťa od vyberania poplatkov za hrobové miesta na cintorínoch 

v obci Liešťany so spiatočnou platnosťou od nadobudnutia účinnosti Prevádzkového 

poriadku pohrebiska obce Liešťany. 

 

Zápisnica  

o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa 

konalo 26.Októbra 2007 
 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina 

2/ Pracovný poriadok zamestnancov obce Liešťany 

3/ Poriadok odmeňovania obce Liešťany 

4/ Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimu 2007/2008 

5/ Návrh zmeny rozpočtu na r. 2007   

 

 

Zápisnica  

o priebehu „riadneho“ rokovania Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 30.novembra 2007 
 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina 

2/ Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na r. 2008 

3/ Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

4/ Návrh VZN o miestnych daniach 

5/ Návrh rozpočtu na r. 2008 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: p. Raždíková – ospravedlnená 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal starosta obce v zmysle ustanovenia § 

12 ods., 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

s nasledovným programom: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3) Prehodnotenie rokovacieho poriadku OZ (vyhotovenie zápisníc OZ) 

4) Právomoci a povinnosti hlavného kontrolóra (pozícia hlavného kontrolóra voči OZ 

a starostovi obce) 

5) Vysvetlenie pojmu „samostatný právny subjekt“ v súvislosti so ZŠ. 

6) Rôzne 

7) Diskusia 

8) Návrh na uznesenie 

9) Ukončenie, záver 



K bodu 1) Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Liešťanoch otvoril a viedol starosta obce, 

ktorý privítal prítomných pánov poslancov, ako aj občanov. Predložil k schváleniu program 

rokovania. Program bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 2) Starosta obce určil za zapisovateľku p. Kotulovú a za overovateľov zápisnice pani 

Fialkovú a pán Jančeka. Do návrhovej komisie boli zvolení pán Jozef Vážny a p. Balážová. 

O priebehu rokovania je vyhotovený zvukový záznam, ktorý je zachytený na DVD. 

K bodu 8) Z priebehu rokovania boli prijaté nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie  

č. 15 /2007 z 29. decembra 2007 

 
1) OZ v Liešťanoch volí návrhovú komisiu v zložení: p. Balážovú a p. Vážneho st. 

2) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada prehodnotiť návrh rokovacieho poriadku 

3) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch ukladá zavolať na pracovné zasadnutie p. 

Gamanovú za účelom vysvetlenia škola – samostatný právny subjekt. 

4) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada zvolať na pracovné rokovanie pánov farárov 

z farnosti Kostolná Ves, Nitrianske Rudno. 

5) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada na pracovné rokovanie v januári predložiť 

faktúru za plynofikáciu ZŠ s MŠ. 

6) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada predložiť zmluvu o zaobstaraní SÚP obce 

7) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada v roku 2008 ukončiť ulici pri p. Michaleovej 

8) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada podať vysvetlenie koľko stál 1m2 chodníka 

budovaného pri škole 

9) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch poveruje kontrolou plnenia uznesení hlavného 

kontrolóra 

10) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch žiada doložiť, koľko bolo v roku 2007 overených 

podpisov na OÚ v Liešťanoch 

11) OZ v Liešťanoch žiada predložiť prepočet vývozu smetí Brezina Nováky a Dežerice 

12) OZ v Liešťanoch žiada prehodnotiť pracovný poriadok, najmä pracovnú dobu – stredu 

dlhší deň, aj v piatok 

13) OZ v Liešťanoch vykonať snímku pracovného dňa v škole na pracovné miesto ekonóm 

14) OZ v Liešťanoch určuje stravovanie pracovníkov OÚ len v školskej jedálni. 

15) OZ v Liešťanoch schvaľuje zabezpečiť DVD pre každého poslanca – 12 ks 

16) OZ v Liešťanoch ukladá premiestnenie stĺpa pri p. Hanzlíkovi z chodníka 

17) OZ v Liešťanoch ukladá zriadiť kompotovisko pre obec – vysporiadať lokalitu 

18) OZ v Liešťanoch žiada zriadiť Unimobunku na Pieštine. T:január 2008 

19) OZ v Liešťanoch schvaľuje zakúpenie kamery na dokumentovanie rôznych podujatí 

konaných v našej dedine 

20) OZ v Liešťanoch schvaľuje nákup mikrovlnky do kuchyne KD. 

21) OZ v Liešťanoch žiada upozorniť Vincenta Janeje o neoprávnenom vývoze pilín. 

 

Uznesenie  

č. 1 /2008 z 28.januára 2008 
a) OZ v Liešťanoch volí návrhovú komisiu v zložení: 

Vážny Jozef st. a Javorček Jozef 
b) OZ v Liešťanoch schvaľuje zakúpenie konvektomatu do kuchyne ZŠ a zahrnúť do 

rozpočtu. T: 1. Q 2008 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje sumu 20 000,– Sk na zakúpenie inštalačného materiálu 

(osvetlenie a ozvučenie KD). Zahrnúť do rozpočtu. 

d)OZ v Liešťanoch schvaľuje na odmeny sumu 45 000,- Sk namiesto plánovaných 90 000,- 

Sk v rozpočte pre pracovníkov OcÚ. 



e) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN o poskytovaní jednorázových dávok sociálnej pomoci 

obce Liešťany, vypracovanej sociálnou komisiou. 

f) OZ v Liešťanoch navrhuje pozastaviť Zmluvu vypracovanou  firmou AGS p. Ing. 

Szalayom, nakoľko nezodpovedá cene vyjadrenej na spoločnom zasadnutí s poslancami, 

starosta ho pozve na ďalšie jednanie. 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje sumu 1000,- Sk pre žiačku Luciu Hvojníkovú – sponzorovanie 

cien na 12. roč. prestížnej detskej speváckej súťaže HRDLIČKA 2008 v KD vo Veľkej 

Lehôtke. 

h) OZ v Liešťanoch schvaľuje jednorázové soc. Výpomoci pre rodiny po: 

- neb. Romanovi Kováčovi, Liešťany č. 360 – 3000,– Sk 

- neb. Vladimírovi Javorčekovi, Liešťany č. 11 – 3000,- SK 

i) OZ v Liešťanoch schvaľuje odpredaj miestnosti, ktorú má doteraz v prenájme LPS Urbár – 

zab budovou OZ za symbolickú cenu 1,- Sk alebo zámenu. 

j) OZ v Liešťanoch schvaľuje zakúpenie 10 ks stolov s lavicami (skladateľné) pre potreby 

obce na kultúrne podujatia. 

k) OZ v Liešťanoch schvaľuje pre ZŠ s MŠ v Liešťanoch zaslanie žiadosti o pridelenie fin. 

prostr. Z kapitálového transferu na MF alebo MŠ- 

l) OZ v Liešťanoch schvaľuje požiadať NKÚ o kontrolu v obci Liešťany hospodárenia OcÚ, 

ako aj činnosti OZ a starostu obce. 

 

Uznesenie č. 2 /2008  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 

29.2.2008 

1) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Balážová Eva, Vážny Jozef 

st. 

2) OZ v Liešťanoch odkladá rozpočet ZŠ s MŠ Liešťany na rok 2008 na  mimoriadne 

zasadnutie. 

3) OZ v Liešťanoch schvaľuje Zásady vykonávania kontrolnej činnosti v obci Liešťany 

4) OZ v Liešťanoch schvaľuje prevádzkovanie MŠ počas prázdnin nasledovne: 

Letné obdobie: uzatvorenie pri menšom počte ako 10 detí 

Zimné obdobie: uzatvorenie pri menšom počte ako 15 detí 

5) OZ v Liešťanoch súhlasí s prevodom získaných finančných prostriedkov za umiestnenie 

reklamy na oplotení ZŠ s MŠ Liešťany v prospech účtu pre ZRPŠ Liešťany 

6) OZ v Liešťanoch súhlasí s vyplatením príspevku vo výške 600,- Sk na každé zapísané 

dieťa do 1. ročníka v ZŠ  Liešťany šk. r. 2008/2009. 

7) OZ v Liešťanoch schvaľuje plán prác a akcií obce na rok 2008 

8) OZ v Liešťanoch schvaľuje plány prác komisií OZ na rok 2008 

9) OZ v Liešťanoch berie na vedomie správu o vykonaných akciách a plnení  

10) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN o poskytovaní jednorázových dávok soc. Pomoci obce 

Liešťany (bez pripomienok). 

11) OZ v Liešťanoch ukladá určiť pracovníka na doplňovanie web. Stránky obce. 

12) OZ v Liešťanoch ukladá určiť pracovníka na obsluhu drtiča konárov. 

13) OZ v Liešťanoch ukladá pozvať do pracovného zasadania OZ zástupcov jednotlivých 

organizácií (zložiek). P. Raždíková Vlasta 

14) OZ v Liešťanoch opätovne ukladá stravovanie pracovníkov obce v školskej jedálni (8 

poslancov bolo za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania) 

15) OZ v Liešťanoch ukladá hlavnej kontrolórke prezistiť pravdivosť žiadosti p. Kurucovej 

Ivany o odpustenie platieb za nevýherné hracie automaty (biliard ...) 

16) OZ v Liešťanoch ukladá hlavnej kontrolórke urobiť snímku práce v školskej jedálni 

(stačí 1-2 dni). 

 

 



Uznesenie č. 4 /2008  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 

4.4.2008 

 

1) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Vážny str., Jozef 

Javorček 

2) OZ v Liešťanoch schvaľuje rozpočet obce na r. 2008 (je prílohou Zápisnice) 

3) OZ v Liešťanoch schvaľuje zapožičanie drviča pre Obec Nevidzany za úhradu 1000,– 

Sk pri výkone do 6 hod. 

4) OZ v Liešťanoch schvaľuje zníženie poplatku na nevýherné hracie automaty pre p. 

Kurucovú Ivanu, Krčma Rakyty z 3000,– Sk/kus na 1000,- Sk/kus. 

5) OZ v Liešťanoch v Liešťanoch súhlasí v súlade s § 18 ods. 1 zák. 369/90 Z.z. 

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti p. Ing. Ivany Ondrejičkovej hl. kontrolórky 

obce. 

6) OZ v Liešťanoch súhlasí s pokračovaním v spracovávaní ÚPD obce s firmou AGS – 

ateliér – Prievidza na základe Zmluvy o dielo zo dňa 7.11.2007. Zmluva sa môže 

podpísať len za prítomnosti právnika, Ing. Arch. Szalaya, starostu obce a časti 

poslancov – termín – ihneď. 

7) OZ v Liešťanoch súhlasí s prekrytím kanalizácie dažďovej vody v k.ú. Dobročná v dĺ. 

cca 30 m kanalizačnými rúrami pred parc. Č. 655 a 656 (na Chotári) na základe 

žiadosti p. Petra Kluvanca, Liešťany č. 333 a p. Stanislava  Kluvanca, Urbánkova 

916/13, Prievidza z dôvodu výstavby rod. Domov. 

8) OZ v Liešťanoch schvaľuje čiastku 500,– Sk/mes. za umiestnenie reklamnej tabule na 

oplatení ZŠ s MŠ v Liešťanoch (prenájom upraviť zmluvne). 

9) OZ v Liešťanoch schvaľuje príspevok na stravovanie pre dôchodcov z 12,– Sk na 16,– 

Sk z rozpočtu obce. 

10) OZ v Liešťanoch navrhuje novelizovať Štatút obce. 

11) OZ v Liešťanoch navrhuje novelizovať Zásady hospodárenia s majetkom obce. 

12) OZ v Liešťanoch schvaľuje p. Jaroslava Jančeka za člena komisie na ochranu 

verejného záujmu. 

13) OZ v Liešťanoch schvaľuje p. Jaroslava Jančeka ako zástupcu obce v Rade školy 

14) OZ v Liešťanoch schvaľuje zakúpenie 3 ks stolnotenisových stolov z kapitoly 

viacúčelové ihrisko v sume 5000,– Sk. 

15) OZ v Liešťanoch schvaľuje doplnok do Plánu práce na rok 2008  kanalizácia pri 

ihrisku (Petriska), vyčistenie potoka pri cintoríne v dol. Liešťanoch, zachytenie 

dažďovej vody na Lomnici (Latinovce) do potoka cez súkromný pozemok (vl. Ro. 

Domu 241) 

16) OZ v Liešťanoch schvaľuje financovanie osvetlenia kaplnky na Lomnici z rozpočtu 

obce (napojiť na verejné osvetlenie, svietiť do 24.00 hod.) 

17) OZ v Liešťanoch ukladá unimobunku zakúpenú na Pieštinu – (skladové hospodárstvo) 

rozpíliť na dve časti – termín prvý polrok 2008.  

TOTO UZNESENIE NELO PRIJATÉ. 

18) OZ v Liešťanoch schvaľuje doplnok do Plánu práce na rok 2008 zriadenie knižnice 

a fitnescentra v budove školy, oplotenie detského ihriska pri kaplnke. 

19) OZ v Liešťanoch schvaľuje objednanie  u Ing. Součka Miloša spracovanie projektu na 

zastávku pri škole. 

20) OZ v Liešťanoch ukladá vykonať obhliadku cintorína v Dobročnej. 

 

 

p. Mazánik Ľudovít – upozornil na potrebu odpratania zeminy po usadení oznamovej tabule 

pri zast. SAD v dol. Liešťanoch, ďalej o tom, že výstavba viacúčelového šport. Ihriska sa 

plánu už 3. volebné obdobie a stále nie je dokončené, o stravovaní zamestnancov obce. 



 

K bodu 7: 

 

Uznesenie č. 5/2008  
 

a) OZ v Liešťanoch ukladá upraviť VZN obce Liešťany o poskytovaní opatrovateľskej 

služby a úhradu za túto službu. Termín: do 1 mesiaca 

b) OZ v Liešťanoch ukladá poslancom OZ pripomienkovať návrh Štatútu obce a Zásady 

hospodárenia s majetkom obce. Termín: do 1 mesiaca 

c) OZ v Liešťanoch ukladá so započatím likvidácie tzv. nelegálnych skládok v kat. 

územia obce Liešťany. 

d) OZ v Liešťanoch ukladá zvolať verejné zhromaždenie občanov k územnému plánu 

obce a výberu lokalít k bytovej výstavbe. Termín: do 30.6.2008 

 

Uznesenie č. 7/2008  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa 

15.8.2008 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a úhradu za túto službu a o spoločnom stravovaní 

s pripomienkou, odseku III. Bode 2 sa zmení „sa zúčastňuje starosta obce a dvaja 

členovia komisie.“ 

b) OZ v Liešťanoch ukladá zabezpečiť návrh (projektu) a zároveň rozpočet na dostavbu 

fitnes centra. Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ. 

      c) OZ v Liešťanoch berie na vedomie rozbor hospodárenia za I. polrok 2008. 

 

Uznesenie č. 8/2008 

 

a) OZ v Liešťanoch  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Vážny st. a Jozef 

Javorček 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje Zásady hospodárenia s obecným majetkom- opraviť na 

str. 1 z mesta na obec 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa Na doplnenie 

povinnej školskej dochádzky v ZŠ. 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, 

resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v Školskej 

jedálni 

e) OZ v Liešťanoch schvaľuje odpredaj časti pozemku parc. Č. 699 k.ú. Liešťany pre p. 

Janu Ivanišovú, Liešťany č. 5 podľa platnej Vyhlášky v cene 50,- Sk/m2 podľa 

vypracovaného GO plánu č. 257/2008 z 1.8.2008 

f) OZ v Liešťanoch súhlasí s predbežným súhlasom na vypracovanie GO plánu na 

zameranie pozemku parc. Č. 229/5 a 156/1 v k.ú. Lomnica pre p. Dušana Lukáča 

a manž., Liešťany č. 376 a p. Zdenka Štrbáka a manž. Liešťany č. 376 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje jednorázovú sociálnu výpomoc pre p. Ľubicu Slížovú, 

Liešťany č. 434 vo výške 3000,- Sk. 

h) OZ v Liešťanoch schvaľuje odpredaj pozemku pod stavbou na parc. Č. 713/24 v k.ú. 

Liešťany vo výmere 58 m2 v cene 50,-Sk/m2 pre LPS-býv. urbárnikov obce Liešťany 

na základe GO plánu č. 942/08 zo dňa 11.6.2008 v cene 50,-Sk/m2 

i) OZ v Liešťanoch poveruje starostu obce zaslaním žiadostí na TSK a SAD Prievidza 

ohľadom zmeny spoja SAD z Prievidze s odchodom cca 20.05 h až do Obce 

Nevidzany. 

 

 



Uznesenie č. 9/2008 

    z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

    14.11.2008 

 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Jozef  Javorček, p. Jozef 

Vážny st. 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje  zmenu rozpočtu pre rok 2008. 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje Plán zimnej údržby MK v obci Liešťany na zimné 

obdobie r. 2008ú09. 

e) OZ v Liešťanoch súhlasí so zrušením podnikateľskej činnosti odboru MH. 

f) OZ v Liešťanoch berie na vedomie Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu 

účtovnej závierky obce Liešťany za rok 2007. 

 

Uznesenie č. 10/2008 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

15.12.2008 
 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Javorček Jozef, Vážny Jozef 

st. 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje Rozpočet obce Liešťany na rok. 2009 

c) OZ v Liešťanoch berie na vedomie výhľadový rozpočet Obce Liešťany na r. 2010-

2011 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN pre rok 2009: 

- O dani z nehnuteľnosti 

-  O miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné materiály 

-  O miestnych daniach 

e) OZ v Liešťanoch ruší uznesenie č. 9/f/2007 zo dňa 29.6.2007, ktorým upustilo od 

vyberania poplatkov za hrobové miesta 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje Cenník poplatkov za miesto na pohrebisku 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje Cenník krátkodobých prenájmov a poskytovaných služieb 

h) OZ v Liešťanoch ruší uznesenie č. 8/d/2007 zo dňa 28.5.2007, ktorým súhlasilo 

s pomocou pre p. Štangu (základné práce – základy) a nadväzujúce uznesenie č. 12/j/2007 

zo dňa 28.9.2007, ktorým sa trvalo na úprave plnení uznesenia vo veci úpravy miestneho 

potoka v lokalite Lomnica. 

i) OZ v Liešťanoch vyhovuje žiadosti LPS býv. urbárnikov obce Liešťany o rozšírenie 

vstupu na MK v lok. Dol. Lány o šírke cca 4 m 

j) OZ v Liešťanoch  schvaľuje navýšenie rozpočtu obce – kap. 08.1.0-641 001 – transfer 

prísp. Org. O 20 000,– Sk pre KST pri TJ (fin. prostr. účtovne viesť vid samostatnej 

kolonke) 

 

 

Uznesenie č. 1/2009 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

6.3.2009 
 

a) OZ v Liešťanoch  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Eva Balážová, p. Jozef 

Vážny st. 

b) OZ v Liešťanoch   berie na vedomie Rozbor hospodárenia obce za rok 2008. 



c) OZ v Liešťanoch   vyhlasuje p. Janu Juríčkovú, nar. 27.1.1967, trvale bytom Liešťany 

č. 228 dňom 6. marca 2009 za poslankyňu OZ v Liešťanoch. 

d) OZ v Liešťanoch   schvaľuje čiastku 20,-€/žiak na zakúpenie školských pomôcok pre 

žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ v Liešťanoch pre šk. rok 2009/2010. 

e) OZ v Liešťanoch   schvaľuje limit pokladničnej hotovosti vo výške 500,- € 

f) OZ v Liešťanoch   schvaľuje plány práce komisií a to:  sociálnej, kultúrnej, finančnej 

a mládeže a športu. 

g) OZ v Liešťanoch   schvaľuje poskytnutie jednorázovej soc. Výpomoci pre p. Tomáša 

Javorčeka a manželku Annu, Liešťany č. 364 vo výške 65,– €. 

h) OZ v Liešťanoch   schvaľuje poskytnutie jednorázovej soc. Výpomoci pre p. Antona 

Kotulu, bytom Liešťany č. 176 vo výške 100,-€. 

i) OZ v Liešťanoch   neschvaľuje zvýšenie prac. úväzku pre p. Evu Sobotovú, bytom 

Nevidzany č. 91  - opatr. Služba. 

j) OZ v Liešťanoch   schvaľuje nového člena Rady školy p. Jozefa Vážneho st. 

k) OZ v Liešťanoch   berie na vedomie abdikáciu Ing. Jozefa Vážneho z funkcie poslanca 

OZ v Liešťanoch. 

 

Uznesenie č. 4/2009 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

12.6.2009 
 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Eva Balážová, p. Jozef 

Vážny st. 

b) OZ v Liešťanoch   schvaľuje VZN č. 2/2009 o pravidlách času predaja v obchode    

c)-j)  

 

Uznesenie č. 5/2009 

a)-h) 

 

Uznesenie č. 8/2009 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

10.12.2009 
a) OZ v Liešťanoch  schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Eva Balážová, Milan Kupček 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje Rozpočet obce na rok 2010-12 (príloha zápisnice) 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenia Obce Liešťany pre rok 

2010: 

- o dani z nehnuteľnosti 

- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce pre rok 2009 

e) OZ v Liešťanoch schvaľuje „Plán zimnej údržby miestnych komunikácií“ na zimné 

obdobie 2009/10. 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje jednorázovú sociálnu výpomoc pre p. Oľgu Bielikovú, 

Liešťany č.d. 198 v zmysle VZN č. 1/2008/a OZ v Liešťanoch neschvaľuje jednorázovú 

soc. Výpomoc pre Emíliu Jurenkovú, Liešťany 93. 

g) OZ v Liešťanoch berie na vedomie Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej 

akčnej skupiny Magura-Strážov 

h) OZ v Liešťanoch schvaľuje spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov vo výške 0,33 €/obyvateľ, t.j. 1219 obyv = 

402,27 €. 

i) OZ v Liešťanoch schvaľuje: 

-poplatok za použitie nákl. vozidla LIAZ pri jazde do 4 km, a to: 



Pri výkone do 30 min.- 10,00 € 

Pri výkone do 1 h – 20,00 € 

-poplatok za použitie traktora ZETOR: 

Pri výkone do 30 min.-10,00 € 

Pri výkone do 1 h – 20,00 € 

Termín: od 11.12.2009 

j) OZ v Liešťanoch schvaľuje premiestnenie obecnej knižnice do býv. kotolne MŠ 

Liešťany (terajší Klub dôchodcov) Termín: do 31.1.2010 

k) OZ v Liešťanoch schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Liešťany vo 

výške 0,20 fondu prac. času, Termín: od 1.1.2010 

l) OZ v Liešťanoch súhlasí s predĺžením prenájmu reklamnej plochy na oplotení ZŠ 

s MŠ Liešťany do 31.12.2010 

m) OZ v Liešťanoch poveruje starostu obce požiadať žiadosťou SAD Prievidza 

o možnosť zriadenia zastávky SAD „na znamenie“ v časti Dobročná (na Chotári) 

Termín: ihneď 

 

 

Uznesenie č. 9/2009 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

30.12.2009 
 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: 

-Balážová Eva, Kupček Milan 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje zmenu rozpočtu obce na r. 2009 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenia Obce Liešťany 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za túto službu. 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje Stanovenie cien pozemkov za účelom ocenenia majetku 

obce Liešťany (viď príloha) 

e) OZ v Liešťanoch schvaľuje vyradenie DHM a Dhmd k 31.12.2009 (viď príloha) 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje Plán činnosti hl. kontrolóra obce na I. polrok 2010. 

 

Uznesenie č. 1/2010 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Balážová Eva a pán Kupček 

Milan 

b) OZ v Liešťanoch berie na vedomie Plnenie rozpočtu k 31.12.2009 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje VZN obce Liešťany 

- o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

- o povinnej školskej dochádzke a jej plnení 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje: 

1) ročný členský poplatok v obecnej knižnici 

- deti do 15 rokov – 0,50 € 

- nad 15 rokov – 1,00 € 

2) poplatok vo fitnes – 1,50 €/hod. 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje Plány činností komisií OZ pre rok 2010 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje Plán prác a akcií obce Liešťany na rok 2010 

h) OZ v Liešťanoch ruší uznesenie 1/08/1 – požiadať NKU o vykonanie kontroly na OcU 

Liešťany. 

i) OZ v Liešťanoch ruší uznesenie č. 2/08/q – odstúpenie od zmluvy a AGS ateliér 

Prievidza 

 

K bodu 11/Rokovanie OZ v Liešťanoch ukončil starosta obce 

 



 

Záverečný účet obce Liešťany za rok 2009 

 

1. Rozpočet obce na rok 2009 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. Obec 

v roku 2009 zostavila rozpočet podľa ustanovení § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009. Rozpočet bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 15.12.2008. uzn. 10/08 b 

V priebehu roka bol upravovaný štyrikrát a jeho zmeny boli schválené uzneseniami OZ č. 

3/09 e4 zo 16.4.2009, uzn. 7/09 b z 31.08.2009, uzn. 8/09 d z 10.12.2009 a uzn. 9/09 b 

z 30.12.2009 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: 

Upravený rozpočet obce k 31.12.2009 

 

Rozpočet obce v celých eurách: 

Príjmy celkom:  401 220,- 

Výdavky celkom: 193 583,- 

Hospodárenie obce – prebytok: 207 637,- 

 

Z toho: 

Bežné príjmy: 401 050,- 

Bežné výdavky: 175 085,- 

Prebytok bežného rozpočtu: 225 965,- 

 

Kapitálové príjmy: 12 319,- 

Kapitálové výdavky: 18 498,- 

Schodok kapitálového rozpočtu: 6 179,- 

 

Príjmové finančné operácie: 0,- 

Výdavkové finančné operácie: 0,- 

Hospodárenie z fin. operácií: 0,- 

 

 

Uznesenie č. 2/2010 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

14.5.2010 
 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Eva Balážová, p. Milan 

Kupček 

b) OZ v Liešťanoch berie na vedomie: 

1. Správu audítora o účtovnej závierke k 31.12.2009 

2. Správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009 

3. Organizačný poriadok Obecného úradu Liešťany 

 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 

2. Štatút obce Liešťany 

3. Výročnú správu obce Liešťany za rok 2009 

4. Záverečný účet obce Liešťany za rok 2009 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 



5. Zásady pri vybavovaní sťažností v obci Liešťany 

6. Zásady odmeňovania poslancov OZ Liešťany 

7. VZN č. 3/2010 o spoločnom stravovaní – sociálna služba v obci Liešťany 

8. Prvú zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2010 

 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje p. Janku Kotulovú, Liešťany 401 za prísediacu pre 

Okresný súd v Prievidzi 

e) OZ v Liešťanoch poveruje starostu obce dať vypracovať projekty a cenové ponuky na 

opravu strechy budovy MŠ v Liešťanoch do 31.5.2010. 

 

Uznesenie č. 3/2010 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

17.8.2010 

 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:- p. Balážová Eva, p. Kupček 

Milan. 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje „Plán činnosti hl. kontrolórky obce“ na II. Polrok 2010 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje 2.zmenu rozpočtu obce pre r. 2010 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obce dňa 27.11.2010 

pre volebné obdobie r. 2010-2014 7 poslancov. 

e) OZ v Liešťanoch podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje, že vo  volebnom období r. 2010 až 2014 

bude starosta obce Liešťany vykonávať funkciu: v celom rozsahu (plný úväzok) 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce: 

1. č. 4/2010 „ O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských 

zariadení v r. 2010.“ 

2. č. 5/2010 „O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje: 

1. Všeobecné podmienky čerpania peňažného fondu údržby a obnovy obce 

Liešťany 

2. použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % 

prebytku hospodárenia za rok 2009 

3. tvorbu peňažného fondu Údržby a obnovy obce v Liešťanoch vo výške 90 % 

prebytku hospodárenia za rok 2009 

h) OZ v Liešťanoch schvaľuje čiastku  600,00 € + DPH na spracovanie projektu „Zberné 

dvory“ a spolufinancovanie vo výške 5% v prípade schválenia projektu 

i) OZ v Liešťanoch neschvaľuje odpredaj časti pozemku parc. Č. 500 v k.ú. Liešťany vo 

výmere 66 m2 pre p. Igora Vrecku, Liešťany č. 127 a ani inej osobe. 

 

Uznesenie č. 4/2010 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

     16.11.2010 

 

a) OZ v Liešťanoch schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: p. Balážová Eva, Ivaniš Ján 

b) OZ v Liešťanoch schvaľuje  3. zmenu rozpočtu obce na r. 2010 

c) OZ v Liešťanoch schvaľuje rozpočet obce na r. 2011 

d) OZ v Liešťanoch schvaľuje dodatok VZN č. 6/2010, ktorým sa mení VZN č. 5/2001 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Liešťany 



e) OZ v Liešťanoch schvaľuje jednorázovú sociálnu výpomoc pre –Ivan Lacuška, 

Liešťany č. 360 vo výške 250,- €, Ivan Vrecko č. 480 vo výške 250,-€ 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje zámenu pozemkov v k.ú. Dobročná – parc. Č. 5/2 vo 

výmere 13 m2 za parc. Č. 5/5 vo výmere 13m2 medzi Obcou Liešťany a p. Martou 

Vreckovou, Liešťany č. 362 podľa geometrického plánu č. 104/2010, ktorý 

vypracovala Geoslužba Prievidza. 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje „Plán zimnej údržby miestnych komunikácií“ v Obci 

Liešťany na obdobie zimy 2010/2011 

 

Uznesenie č. 5/2010 

     z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zo dňa    

     17.12.2010 

 

a) OZ v Liešťanoch berie na vedomie výsledky volieb v obci Liešťany na funkciu 

starostu obce a na funkciu poslancov OZ, ktoré sa konali 27.11.2010 

b) OZ v Liešťanoch konštatuje, že: 

1. Novozvolený starosta obce p. Vladimír Šopoň zložil predpísaný sľub starostu obce. 

2. Novozvolený  poslanci: Duchoň Vladimír, Ivaniš Ján, Juríčková Jana, Krpelan 

Branislav, Mazániková Jozefína, Mišovic Peter a Šagát Milan zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

c) OZ v Liešťanoch zriaďuje: 

1. Komisie obecného zastupiteľstva 

a) verejného poriadku a životného prostredia, 

b) sociálnu 

c) kultúry, mládeže a športu 

d) komisiu na ochranu verejného záujmu 

 

d) OZ v Liešťanoch  volí: 

1. Zástupcu starostu obce p. Ivaniš Jána 

2. Predsedov komisí: 

a) VP a ŽP – Mazániková Jozefína 

b) sociálna – Juríčková Jana 

c) kultúry, mládeže a športu – Mišovic Peter 

d) na ochranu verejného záujmu – p. Duchoň 

 

e) OZ v Liešťanoch schvaľuje plat starostu v zmysle platného zákona a právnej úpravy 

a mesačné prémie vo výške 0 % 

f) OZ v Liešťanoch schvaľuje všeobecné záväzné nariadenia ovce: 

a) o spoločnom stravovaní – sociálna služba č. 7/2010 

b) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v roku 

2010 č. 8/2010 

c) o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v ť. 

2011 č. 9/2010 

 

g) OZ v Liešťanoch schvaľuje p. Branislava Krpelana poslanca OZ – za člena Rady 

školy pri ZŠ s MŠ 

h) OZ v Liešťanoch schvaľuje zníženie pracovného času hlavnej kontrolórke obce na 12 

h mesačne tak, ako bolo stanovené pri Vyhlásení volieb hl. kontrolóra obce uznesením 

č. 4/07 zo dňa 2.3.2007 v termíne od 1.1.2011 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spoločenské organizácie  

 

Počas rokov 2006-2010 v obci už tradične pôsobili tieto spoločenské organizácie: 

Folklórny súbor Lieska, 

Telovýchovná jednota Športklub Liešťany, 

Dobrovoľný hasičský zbor, 

Jednota – klub dôchodcov, 

COOP Jednota – spotrebné družstvo. Patrí dlhoročne k najaktívnejším a dobre fungujúcim 

organizáciám v Liešťanoch. Jej dlhoročnou predsedníčkou je Etela Drobcová. Členovia 

dozorného výboru: 

Pokladníčka: Mária Vojtková, 

Členovia dozorného výrobu: Mgr. Marta Mazániková, Anna Michalová, Ján Mazán, Stanislav 

Sivák. 

Revízna komisia: Zdenka Kluvancová, Emília Šagátová 

 

Dňa 22.02.2006 došlo k zlúčeniu dvoch susedných členských základní dozorného výboru 

z obcí Liešťany a Nevidzany. Vznikla spoločná členská základňa 199 a 47, spolu 246 členov. 

Organizácia vyvíjala bohatú kultúrno-spoločenskú činnosť. Poriadala výstavu  do Trenčína na 

výstavu kvetov a záhradkárskych  potrieb, do Nitry na Agrokomplex, alebo za zdravím do 

kúpeľov Chalmová a Malé Bielice. Úzko spolupracuje so ZŠ s MŠ Liešťany, kde deti 

pravidelne vystupujú na akciách organizovaných základňou: Deň matiek, „Gulášpárty“ pre 

dôchodcov, Posedenie pod jedličkou a podobne. Kurz kozmetiky, ktorý viedla kozmetička 

Ivana Červenáková bol určený najmä mladším členkám a tešil sa veľkej obľube. V rámci 

okresu v súťaži aktivít členských základní COOP Jednoty sa Liešťany umiestnili vždy na 

popredných miestach. Každý druhý rok získali prvé miesto. Členky dozorného výboru sa 

aktívne zapájali aj do každej činnosti organizovanej v obci. Stavanie májov, pochovávanie 

Basy a podobne. Pri príležitosti 670. výročia vzniku obce členky pripravili občerstvenie 

a zúčastnili sa kultúrneho programu. 

 

Dňa 18. januára 2007 skupina občanov založila organizáciu „Prieseka – združenie aktívnych 

občanov obce Liešťany“. Združenie bolo založené s cieľom zaktivizovať občanov obce 

Liešťany k činnosti smerujúcej k celkovému rozvoju obce. Štatutárnym orgánom je výbor, 

predseda Ing. Jozef Vážny. Zakladajúci členovia: Ing. Jozef Vážny, Beata Valachová, Ing. Ján 

Matis, Ľudovít Mazánik, Jozef Vážny, Marta Bartová. V roku 2010 malo združenie celkovo 

37 členov. 

 

Združenie každoročne organizuje vianočný turnaj v stolnom tenise o pohár Prieseky, vydáva 

občasník Priesečník, ktorý je zameraný na kultúrne a politické dianie v obci. V roku 2010 

zorganizovalo verejnú finančnú zbierku pre ťažko chorú Evu Vreckovú na zabezpečenie 

potrieb rodiny. V septembri bol zbierka ukončená. Na účet prišlo viac ako 160 príspevkov, 

z toho  bolo 86 percent od obyvateľov našej obce susedných Nevidzian a 14 percent od 

občanov mimo našej obce a anonymných darcov. Celkovo sa vyzbieralo 4700 € a celá suma 

bola poukázaná na účet rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hospodárske pomery 

 

Lesné hospodárstvo – LPS – Lesné pozemkové spoločenstvá v obci: 

 

 

LPS – bývalých urbárnikov obce LOMNICA: 

Voľby 20.4.2008 

Štatutárny zástupca: 

Rusnák Ján    Liešťany 261 

Výbor: 

Javorček Jozef Liešťany 65 

Michale Jozef  Liešťany 239 

Ivaniš Ján  Liešťany 5 

Hlinka Ľudovít Liešťany 452 

Dozorná rada: 

JUDr. Miroslav Rendek   Liešťany 195 

Belica Pavol   Liešťany 4 

Javorček Ľuboš  Liešťany 233 

 

 

LPS – bývalých urbárnikov Liešťany: 

Voľby 2.3.2008: 

Štatutárny zástupca: Mäsiarik Koloman 

Tajomník: Javorček Jozef 

Predseda: Vážny Jozef 

Podpredseda: Vojtko Miroslav 

Zapisovateľka:  Mgr. Eulália Čavojčinová 

Členovia výboru: Hlinka Jozef  

                               Mazánik Emil 

Dozorná rada: Mazánik Ľudovít 

                          Róbert Hlinka 

                          Kalfas Štefan 

 

LPS – bývalých urbárnikov HLINKA A SPOL.: 

Voľby 2.3.2008: 

Štatutárny zástupca: Javorček Jozef 

Tajomník: Mäsiarik Koloman 

Predseda: Vážny Jozef 

Podpredseda: Vojtko Miroslav 

Zapisovateľka:  Mgr. Eulália Čavojčinová 

Členovia výboru: Hlinka Jozef  

                               Mazánik Emil 

Dozorná rada: Mazánik Ľudovít 

                          Róbert Hlinka 

                          Kalfas Štefan 

 

LPS – bývalých urbárnikov SOBOTA  A SPOL.: 

Voľby 16.3.2008: 

Štatutárny zástupca: Kováč Pavel 

Člen: Cvíčela Štefan 

Člen: Janček Peter 

Člen: Michal Pavol 

Člen: Vojtko Rudolf 



Člen: Kluvanec Jozef 

          Rendeková Marta 

Dozorná rada: Javorček Jozef 

                          Kollár Milan 

                          Janček Jaroslav 

 

LPS –urbárnikov obce Dobročná.: 

Voľby 16.3.2008: 

Štatutárny zástupca: Cvíčela Štefan 

Člen: Kováč Pavel 

Člen: Janček Peter 

Člen: Michal Pavol 

Člen: Vojtko Rudolf 

Člen: Kluvanec Jozef 

          Rendeková Marta 

Dozorná rada: Javorček Jozef 

                          Kollár Milan 

                          Janček Jaroslav 

 

Voľby 3.5.2009: 
Doplnenie člena DR namiesto zosnulého Jančeka Jaroslava – Janček František 

 

 

 

Obchody, služby, živnosti 

 

V rokoch 2006 až 2010 došlo k viacerým zmenám. Po odchode do starobného dôchodku pani 

Oľgy Noskovej sa predajňa potravín Rozkvet začlenila do maloobchodnej siete potravín 

Koruna. Pohostinstvo  v tomto objekte sa premenovalo na Viki bar. Prevádzkovateľom je 

Branislav Krpelan. Ponuka baru sa rozšírila aj na pizzériu. Organizujú sa tam aj rodinné  

posedenia a menšie stretnutia. V roku 2008 pani Lukáňová ukončila podnikateľskú činnosti 

a z predajne potravín pod cintorínom  v Liešťanoch sa stalo Kvetinárstvo. Prevádzkuje ho 

pani Alena Môciková z Diviak nad Nitricou. Okrem kvetov a dekoračných predmetov je tu 

možné zakúpiť aj krmivá pre zvieratá, záhradkárske potreby. Od roku 2010 je tu možnosť 

výmeny propán-butánových fliaš. Predajňa slúži aj ako zberňa číselných lotérií. Potraviny 

COOP Jednota na „Bunkách“ a predajňa pani Anny Hlinkovej na Lomnici zostali oproti 

predchádzajúcemu obdobiu bez zmeny. 

Pekáreň Lupek zakúpila moderné zariadenie na rozšírenie sortimentu. Okrem  chleba začali 

piecť aj rožky a rôzne druhy slaného aj sladkého pečiva a zákuskov. Každý piatok výrobky 

predávali aj vo vlastnej podnikovej predajni. Finančná kríza a silná konkurencia však 

zdeformovala trh a pekáreň boli majitelia v roku 2009 nútení zatvoriť. 

Z dôvodu odsťahovania sa pani Adriany Beláňovej do Lehoty pod Vtáčnikom bola zrušená aj 

predajňa drogérie a textilu Lomnička. V Dobročnej naďalej funguje predajňa zmiešaného 

tovaru a klampiarskych výrobkov pani Marty Vrškovej. 

V obci stále nájdeme tri pohostinstvá. Okrem spomínaného Viki baru aj Royal bar na 

„Bunkách“. V priebehu posledných rokov viackrát zmenil názov aj prevádzkovateľa. 

V súčastnosti ho prevádzkuje pán Vladimír Škadra z Nitrianskeho Rudna. Okrem baru slúži aj 

ako stávková kancelária. Tretím pohostinstvom je „Majvo“ v Dobročnej. Pani Marta Vojtková 

ho dala do prenájmu p. Mauerovi z Diviak nad Nitricou. 

V obci pôsobí firma LATEKO – strechy, s.r.o. Jej hlavnou činnosťou je realizácia striech 

vrátane oopráv a rekonštrukcií. Zamestnáva viacero obyvateľov z obce. Majiteľmi sú 

Vladimír a Dušan Duchoň. Pán Ján Rusnák a Vlastimil Beláň vlastnia firmu, ktorá sa zaoberá 

nákladnou dopravou. V obci pôsobí aj viacero živnostníkov, ktorí zabezpečujú práce ako: 



Zatepľovanie budov, murárske práce, inštalačné práce, oprava a predaj automobilov 

a podobne. 

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

 

V Liešťanoch sa zdravotnícke zariadenie nenachádza. Občania dochádzajú do zdravotného 

strediska v Nitrianskom Rudne. Nachádzajú sa tu tri ordinácie praktických lekárov pre 

dospelých, 2 ordinácie lekárov pre deti, 2 stomatologické a gynekologická  ambulancia. 

V priestoroch zdravotného strediska je aj lekáreň. Najbližšia nemocnica je v Bojniciach. 

O občanov vyžadujúcich  pomoc sa starajú opatrovateľky: Iveta Bartová, Mária Duchoňová 

a Darina Ivanišová. 

 

Obyvateľstvo 

 

Rok 2006 

 

Narodení: 9 

Zomrelí: 15 

Vysťahovaní: 7 

Prisťahovaní : 19 

Stav k 31.12.2006:  1245 obyvateľov 

 

Rok 2007 

 

Narodení: 12 

Zomrelí: 14 

Vysťahovaní: 29 

Prisťahovaní : 11 

Stav k 31.12.2007:  1225 obyvateľov 

 

Rok 2008 

 

Narodení: 6 

Zomrelí: 10 

Vysťahovaní: 21 

Prisťahovaní : 17 

Stav k 31.12.2008:  1217 obyvateľov 

 

Rok 2009 

 

Narodení: 17 

Zomrelí: 17 

Vysťahovaní: 11 

Prisťahovaní : 25 

Stav k 31.12.2009:  1231 obyvateľov 

 

Rok 2010 

 

Narodení: 10 

Zomrelí: 10 

Vysťahovaní: 14 

Prisťahovaní : 18 

Stav k 31.12.2010:  1235 obyvateľov 



 

 

Od roku  2002 vykonáva svoju činnosť v našej obci aj Jednota – klub dôchodcov. 

V súčasnosti pracuje pod vedením pani Boženy Vojtkovej. Ostatní členovia výboru sú: Anna 

Javorčeková, Zdenka Kluvancová, Emília Javorčeková, Anna Kocúrová. Pravidelne každý 

pondelok sa stretávajú na Posedení pri káve v priestoroch bývalej knižnice v budove 

obecného úradu. Miestnosť na tento účel bola prebudovaná v roku 2008. Chodia na výlety, 

najmä na púte: Staré hory, Trenčín, Skalka. Za liečivou vodou chodievajú do kúpeľov Malé 

Bielice. V letných mesiacoch za priaznivého počasia poriadajú spoločné opekačky. Pravidelne 

sa stretávajú v Deň matiek. Vianoce a pri príležitosti osobných životných jubileí. 

 

Školstvo, kultúra a cirkevný život 

 

Školstvo 

 

V našej obci je vzdelávacou inštitúciou Základná škola s materskou školou Liešťany.  

Navštevujú ju žiaci 1. a 4. ročníka a materskú školu deti od dvoch rokov. Základná škola 

s materskou školou je právnym subjektom. Materská škola, školský klub detí a školská 

jedáleň je financovaná z originálnych kompetencií (z podielových daní obce). Základná škola 

je financovaná z prenesených kompetencií priamo z Ministerstva školstva. 

 

V školskom roku 2005/2006  navštevovalo základnú školu celkovo 71 žiakov, z toho bolo 58 

detí z Liešťan a 13 detí z obce Nevidzany. 

 

Pedagogické pracovníčky pracovali podľa Programu výchovy a vzdelávania. Venovali sa 

samoštúdiu, navštevovali vzdelávacie podujatia, absolvovali počítačový kurz. Počas 

školského roka učiteľky  v spolupráci s OcÚ a rodičmi pripravovali rôzne náučné, športové 

i zábavné akcie. Materská škola sa zapojila aj do súťaže s novinami MY-Prieboj, obsadila 

druhé miesto a vyhrala vymaľovanie triedy v hodnote 10 000 Sk. 

 

Čiastočne boli odstránené závady na streche materskej školy, dokončil sa drevený obklad na 

chodbe, vymenili sa staré dvere na terasách a átriu za nové drevené. Zakúpili sa nové 

návlečky na detské postieľky. Na konci  školského roka boli prekryté vchody – hlavný vchod, 

medzivchod, vchod do šatne staršej triedy a átrium. 

 

 

Školský rok 2006/2007  začal pod vedením novej riaditeľky Mgr. Marty Mazánikovej, ktorá 

na túto funkciu bola po odstúpení Mgr. Anny Klopanovej a následnom výberovom konaní 

vymenovaná k 1.9. 2006. Školu navštevovalo celkovo 62 žiakov, z toho 57 bolo z Liešťan a 9 

z Nevidzian. 

 

V rámci propagácie a zviditeľnenia škola začala vydávať  vlastný časopis Školáčik. Bola 

zriadená aj webová stránka www.zsmsliestany.szm.sk . Ako službu rodičom, ktorí odchádzajú 

skôr do práce bolo rozšírené pôsobené ŠKD už od 6:30. 

 

Žiaci často vystupovali s bohatým kultúrnym programom nielen v škole, materskej škole ale 

zúčastňovali sa aj  kultúrneho života v obci. Pripravili kultúrne programy na posedenie 

s dôchodcami, posedenie s členmi Jednoty, stretnutie s Mikulášom, vianočnú besiedku, 

fašiangy v ZŠ, Deň matiek v KD Liešťany a Nevidzany a mnohé iné. Zapájali sa aj do 

športových, recitačných speváckych a výtvarných súťaží. Pre žiakov  2. a 4. ročníka sa konal 

plavecký výcvik v Lehote pod Vtáčnikom.  

 

http://www.zsmsliestany.szm.sk/


V škole úspešne pracuje Rada rodičov. Všetci jej členovia sa snažia pomáhať škole budovať 

areál, pripraviť pre žiakov a rodičov množstvo zaujímavých podujatí a pomáhať aj finančne. 

Rada rodičov funguje v zložení: predsedníčka – Andrea Trepáčová, členovia – Branislav 

Krpelan, Adriana Beláňová, Helena Hlinková, Ivana Turčanová, Monika Sýkorová, Igor 

Kluvanec. 

 

Počas školského roka sa vybudovalo doskočisko pre sok do diaľky, natreli sa preliezky 

a vymenili vodovodné batérie. Okrem učebných pomôcok bol zakúpený aj počítač. 

 

Počas školského roka sa vymaľovala trieda mladších žiakov (Jozefína Mazániková), upravili 

sa pieskoviská, svojpomocne záhon vedľa chodníka, vymenili sa stoly  a stoličky v triede 

starších detí, zakúpili sa lavičky, rebriny, rohové lavice a mnohé učebné pomôcky, vymenili 

sa platne na sporáku v školskej jedálni, kompletne sa prerobila a vymaľovala umyvárka 

v tiede starších detí. 

 

V školskom roku 2007/2008 navštevovalo základnú školu 67 žiakov, z toho bolo 58 detí 

z Liešťan a 9 detí z obce Nevidzany. 

 

Žiaci vystupovali s bohatým programom na rôznych podujatiach: posedenie s dôchodcami, 

posedenie s JSD, vianočná besiedka, pasovanie prvákov, rozprávkový zápis do 1. ročníka, 

fašiangy v ZŠ, Deň matiek v KD v Liešťanoch a Nevidzanoch. Počas Vianoc 8 žiakov školy 

koledovalo po rodinách v rámci projektu Dobrá novina. Príspevok 12 700,- Sk bol zaslaný na 

účet pre hladujúce deti v Afrike. 

 

Počas celého roka sa žiaci starostlivo pripravovali na rôzne súťaže, ako Šaliansky Maťko, 

Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Rozprávkové vretienko, Výtvarná 

súťaž Dom snov a mnohých iných. V rámci vzbudenia záujmu o život sa  v škole poriadali: 

Týždeň boja proti drogám, Malé arbotérum, Karneval, rôzne turistické aktivity. Športovo – 

zábavný Deň detí, Púšťanie šarkanov, Zber papiera. 

 

Nakoľko je školským zriaďovateľom OcÚ, rozpočet na mzdové a prevádzkové náklady 

schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Na rok 2008 boli na prevádzku ZŠ schválené náklady vo 

výške 575 000,- Sk (po úprave k 1. 9. 2008 567 000,- Sk). Z týchto financií sa zakúpili 

nastaviteľné školské lavice so stoličkami pre 3. a 4. roč., kopírka pre formát A3, multifunkčné 

zariadenie, počítače, nástenné náučné tabule, učebné pomôcky, ako metodické príručky, knihy 

a výučbové CD. Previedlo sa vydláždenie v školskej jedálni a na chodbe. Od septembra  2007 

sa škole vykuruje plynom. Financovanie plynofikácie zabezpečil OcÚ v Liešťanoch 

s celkovými nákladmi 990 000,- Sk (spolu s materskou školou). 

 

V školskom roku 2007/2008 materskú školu navštevovalo 45 detí. 

Počas roka sa v materskej škole vybudovalo plynové kúrenie, kompletne sa prerobila 

umyvárka v triede mladších detí, zakúpili sa nové vankúše pre deti, koberce do oboch tried, 

TV, CD a DVD prehrávač, kreslá, sedačky a stolíky do oboch  tried. Katarína Kohútová ušila 

pre potreby materskej školy kroje, vymenili sa zvody pri šatni starších detí. Do kuchyne sa 

zakúpila plynová stolička na varenie polievky, 2 teplovzdušné rúry, vodovodné batérie, 80l 

plynová panvica, robot a nerezový trojdrez v hodnote 250 000,- Sk z obecného  rozpočtu, 

hrnce v hodnote 25 000,- Sk z réžie jedálne. Počas prázdnin sa vymenila elektroinštalácia 

v kuchyni a vymaľovali sa priestory kuchyne. Vymenili sa okná za plastové. 

 

V školskom roku 2008/2009  navštevovalo základnú školu celkovo 55 žiakov, z toho bolo 46 

detí z Liešťan, 8 detí z Nevidzian a 1 z Kostolnej Vsi. Hodnotilo sa kombináciou klasifikácie 

a slovného hodnotenia. 

 



Žiaci vystupovali s bohatým programom na rôznych podujatiach: posedenie s dôchodcami, 

posedenie s JSD, vianočná besiedka, pasovanie prvákov, rozprávkový zápis do 1. ročníka, 

Deň matiek v KD v Liešťanoch a Nevidzanoch. Jednou z najvydarenejších celoškolských 

kultúrno-spoločenských akcií bola Strašidelná škola. V čase jesenných prázdnin sa škola  

zmenila na strašidelný dom. Žiaci plnili skúšky odvahy a šikovnosti a nakoniec sa v jedálni 

rozprúdila diskotéka. 

 

Počas celého roka sa žiaci starostlivo pripravovali na rôzne súťaže, ako Pytagoriáda, 

Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Rozprávkové vretienko. Vedomostná olympiáda 

v časopise Fifík. V rámci vzbudenia záujmu o život  sa v škole poriadali: Týždeň boja proti 

drogám. Plavecký výcvik. Malé arborétum, Karneval, rôzne turistické aktivity, Športovo – 

zábavný Deň detí. 

 

V tomto školskom roku sa podarilo kompletne zrekonštruovať WC. Zakúpili sa nastaviteľné 

lavice aj s príslušnými stoličkami pre 2. a 3. ročník. Dopĺňa ich učiteľský stôl so stoličkou. 

Taktiež sa zakúpili nové výučbové nosiče CD a DVD, náučné tabule a niektoré knihy na 

mimočítankové čítanie. 

 

Materskú školu navštevovalo 34 detí, z toho 4 deti z Nevidzian. V triede starších bolo 19 detí, 

v triede mladších detí 15. 

 

Do materskej školy sa zakúpili učebné pomôcky, zrekonštruoval sa sklad hračiek a prerobil sa 

na učebňu anglického jazyka, nanovo sa vybetónovalo parkovisko a postavil sa naň altánok. 

Svojpomocne a s pomocou rodičov bol upravený areál školského dvora. Dvor sa vyrovnal 

navážkou hliny a vysiala sa tráva. Do kuchyne bola zakúpená chladnička, svojpomocne 

vymaľovaná kuchyňa a sklady. 

 

V školskom roku 2009/2010 navštevovalo základnú školu celkovo 59 žiakov, z toho bolo 49 

detí z Liešťan, 9 detí z Nevidzian a 1 z Kostolnej Vsi. 

 

Prostredníctvom environmentálnej výchovy sa škola snažila prebúdzať, podnecovať lásku 

a úctu k prírode. V krúžkovej činnosti sa deti zdokonaľovali vo výučbe základov práce 

s počítačom. Okrem troch počítačových krúžkov sa deti mohli realizovať ešte v tanečnom, 

výtvarnom krúžku a krúžku zábavnej angličtiny. Ako služba rodičom, ktorí odchádzajú skôr 

do práce bolo rozšírené pôsobené školského klubu detí od 6:30. 

 

Napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze sa počas školského roka podarilo obci vybaviť 

dotáciu na výmenu okien na budove základnej školy, jedálne  a ŠKD vo výške 15 638 €. 

Výmenu okien za plastové sa podarilo zrealizovať v priebehu zimných mesiacov, prevažne 

počas prázdnin. Z rozpočtu obce bol na tento účel vyčlenený príspevok 4 800 €. Okrem toho 

bola prevedená kompletná výmena lavíc, stoličiek a katedier v zostávajúcich dvoch triedach 

za nastaviteľné, kompletne boli vymenené aj stoly a stoličky v ŠKD. Boli zakúpené nové 

učebné pomôcky, knihy, nástenné náučné tabule, prenosné rádiá s CD, inštalácia WiFi 

pripojenia na internet, z projektu vzdelávania EÚ škola získala 2 ks notebookov 

a dataprojektor. V spolupráci so ZRPŠ bola započatá výstavba viacúčelového ihriska v areáli 

základnej školy. 

 

Do materskej školy nastúpilo 30 detí, z toho 5 z Nevidzian. Triedu starších detí navštevovalo 

17 detí, triedu mladších detí 13 detí. 

 

 

 

 



Kultúra 

 

Cirkevný život 

 

Naša obec Liešťany, ktorá vznikla spojením troch samostatných obcí: Liešťany, Dobročná 

a Lomnica bola rozdelená do dvoch farností. Do farnosti Kostolná Ves patrili Dobročná 

a susedné Nevidzany. Do farnosti Nitrianske Rudno patrili obyvatelia Lomnice a Liešťan. 

Veriaci zo všetkých troch častí obce vyvíjali maximálne úsilie o vytvorenie samostatnej 

farnosti Liešťany, čo ale biskupský úrad v Nitre zamietol. Dňa  1. januára 2009 však došlo 

k pripojeniu Lomnice a Liešťan do farnosti Kostolná Ves. Tým bolo zavŕšené dlhoročné úsilie 

občanov, aby celá obec patrila do jednej farnosti. Po novom teda celá obec Liešťany patrí do 

farnosti Kostolná Ves. 

 

Správca farnosti Nitrianske Rudno bol od 1.7.2005 vdp. Mgr. Cyril Lieskovský.  

Správcom farnosti Kostolná Ves je aj naďalej vdp. Mgr. Jozef Marko. Pochádza z Chynorian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPORT 

 

50. výr. založenia Telovýchovnej jednoty v obci Liešťany 1960-2010 
 

Dňa 18.mája 1960 sa v sále u pán Drobca v časti Lomnica zišlo asi 35 členov a za  

prítomnosti vtedajšieho tajomníka OV ČSZTV v Prievidzi p. Alberta Priehodu bola založená 

TJ Požiarnik Liešťany.  Prvým predsedom TJ sa stal Jozef  Mištuna z Lomnice. 

Z odsúhlasením športov, ako hádzaná, volejbal, stolný tenis, lyžovanie a šach sa uchytil ako 

jediný futbal. 

 

Prvý majstrovský  zápas odohral Požiarnik 3.9.1961 na novom ihrisku na tzv. Trstnatej 

s Hornou Vsou, ktorá zvíťazila 5:3. Medzi prvých hráčov patrili: J. Mištuna (tréner i kapitán), 

E. Hlinka, M. Baláž, J. Duchoň, J. Hlinka, V. Hlinka, T. Javorček, Š. Javorček, M. Mišovic, 

Ľ. Mišovic, E. Slávik, J. Kutliš, J. Rendek, M. Sobora, J. Šagát, J. Blaškovič, V. Belanec, J. 

Vrecko, P. Kováč, O. Mäsiarik, Š. Šošovička a J. Javorček. Ihrisko však zabrali ŠM, a tak sa 

muselo vybudovať nové, v tzv. Rakovci, kde odohralo mužstvo svoj prvý zápas na jeseň 1962 

s Cíglom 1.1. V r. 1968 sa názov TJ premenoval na doterajší ŠPORTKLUB. Mužstvo hralo 

poslednú IV. Tr., no v roč. 1968/69 vybojovalo historický postup do III. Tr. Z 2. miesta, 

pamätný bol najmä zápas s Juventusom Nováky (0:0) pred 400 divákmi! V roku 1968 bolo 

založené hádzanárske družstvo žien, ktoré účinkovalo v majstr. Súťažiach 2 roky. V r. 1969 

bolo založené i žiacke družstvo, ktoré hrá odvtedy neprestajne v majstr. súťažiach. 

 

V roč. 1972/73 dosiahlo mužstvo mužov ďalší historický úspech, keď postúpilo do okresnej 

Malej ligy (II. Tr.), najlepším strelcom bol M. Kupček s 18 gólmi, trénerom bol Dušan 

Hlinka. Za roky účinkovania z nej niekoľkokrát vypadlo a vrátilo sa späť. V súčasnej dobe hrá 

družstvo mužov v II. Tr., podobne i dorast, žiaci hrajú v III. Tr., sk. JUH, do súťaže boli na jar 

r. 2010 po prvýkrát v histórií Liešťanského futbalu prihlásení i mladší žiaci, tzv. prípravka. 

V roč. 1972/73 hrali prvýkrát v majstr. súťaži i dorastenci, ktorí vyhrali III. tr. a suverénne 

postúpili do II tr., trénerom bol Štefan Kalfas. 

Liešťanska telovýchova, najmä futbal, za polstoročie existencie zažila pády i úspechy. 

Najväčším úspechom je postup dorastencov do V. ligy v roč. 1995/96 a následne v roč. 

1996/97 do IV. Tr. Pod vedením trénera p. Rudolfa Vojtku. 

 

V roč. 1983/84 hralo v majstr. Súťaži i „B“ družstvo mužov a v r. 1993 až 1998 „starí páni.“ 

Za éru liešťanského futbalu mal Športklub svojich „kanonierov“, medzi ktorých od jeho zrodu 

patrili v družstve mužov T. Javorček, M. Kupček, D. Šopoň, M. Mäsiarik, M. Hlinka, V. 

Šopoň, M. Javorček, Ľ. Jurík, I. Pánis, Jar. Pôbiš, Mir. Javorček, V. Michal, S. Duchoň, M. 

Javorček ml., Jur. Javorček, Mir. Krpelan a ďalší. 

 

Vo funkcii predsedov TJ sa od r. 1960 vystriedali: J. Mištuna, J. Duchoň, R. Sobota, M. 

Kupček, J. Lukáň, J. Vážny, M. Vojtko, V. Šopoň, , J. Lomnický, M. Sobota, V. Lukáň, V. 

Sobota, D. Hlinka a P. Kotula. Funkciu tajomníka od r. 1975 nepretržite 31 rokov do roku 

2006 vykonával V. Šopoň. Medzi ďalších obetavých funkcionárov patrili najmä Š. Kalfas, J. 

Poliaček, S. Duchoň st., V. Čavojčin, V. Šedík, M. Javorček, Milan Medera, Z. Mazánik. J. 

Baláž, Ľ.Rendek, V. Harag, M. Javorček a ďalší. Prvým rozhodcom TJ bol p. Michal, ďalšími 

T. Javorček, J. Mesíček, Š. Mihál, P. Falat, J. Lomnický, J. Vážny, J. Poliaček, P. Mišovic. 

V r- 1984 bolo do majstrovskej súťaže zapojené i hokejové družstvo, zápasy sa hrali na 

Zimnom štadióne v Prievidzi. 

Okrem futbalu je v súčasnej dobe aktívny Klub slovenských turistov. Počiatky turistických 

aktivít sa datujú na začiatok 80.-tych rokov 20 st., kedy niektorí futbalisti po skončení 

aktívnej činnosti začali chodiť do prírody. V začiatkoch to bolo pár jednotlivcov, ktorých 

počet sa pohyboval okolo 6-8 a ich túry smerovali do okolia obce, ale neskôr aj do  Vysokých 



a Nízkych Tatier, Veľkej a Malej Fatry, či do Slovenského raja. Tak sa malá skupina rozrástla 

do takmer 50 záujemcov o turistiku. To si už vyžadovalo vniesť do náhodilej turistickej 

činnosti nejakú organizáciu. Tak sa zrodil 26.1.2003 odbor KST TJ ŠK Liešťany. 

O propagáciu turistiky a založenie oddielu sa najviac pričinili Milan Šagát, Milan Kupček, 

Jozef Baláž a Miroslav Vojtko, ktorý je predsedom oddielu.  Každoročne aspoň raz za mesiac 

je plánovaná turistická akcia, nielen v tunajšom okolí. Známym sa stal výstup na Suchý vrch, 

tento rok to bol už 8. ročník. Turisti vybudovali dva prístrešky, a to na Chotej hore a vlani na 

Jačmeniskách. Vlani boli taktiež schválené a vyznačené nové turistické chodníky z Liešťan: 

na Maguru a na Suchý vrch. 

 

O r. 1974 do r. 1989 sa v obci poriadal „Beh okolo Liešťan“, víťažom prvého ročníka sa stal 

Milan Mäsiarik, ktorý nás nedávno opustil vo veku 60 rokov. 

Okrem toho TJ organizovala aj inú činnosť. Pred rokom 1990 to bolo najmä organizovanie 

tanečných zábav – hlavný zdroj príjmov na činnosť TJ, organizovanie brigád, futbalových  

turnajov k výr. SNP, od r. 1979 sa hráva miestny futbalový turnaj (od r. 1990 „ O putovný 

pohár starostu obce“), darcovstvo krvi, poriadanie fašiangov, zápasy „ženatí-slobodní“, do 

roku 1990 chodili členovia TJ každý rok na zájazdy, na ktoré si zarobili vlastnou činnosťou. 

Od roku 1989 sa hráva futbal na novovybudovanom futbalovom ihrisku, k nemu boli v r. 

1993 dané do užívania futbalové šatne. 

Od r. 1977 do r. 1987 bol pravidelne vydávaný Futbalový spravodajca pred každým 

futbalovým zápasom na domácom ihrisku, ktorý bol veľmi populárny. Od r. 1998 vychádzal 

obmedzene, teraz raz za čas. 

V súčasnej dobe hrajú všetky futbalové družstvá v najnižších súťažiach. Náklady na ich 

činnosť sú dotované v prevažnej miere z rozpočtu obce. V roč. 2009/2010 dosiahli mužstvá 

tieto umiestnenia: muži – I. tr. 15 mužstiev – 5. miesto (28 15 5 8 55:43 50 b.), dorast: I. tr. – 

12 mužstiev – 11.miesto (22 6 1 15 34:79 19 b.), žiaci: III. Tr. Sk. JUH: 9 mužstiev: 6. miesto 

(16 7 1 8 61:46 22 b.). 

 

Medzi obľúbené podujatia, ktoré poriada FO patrí i futbalový turnaj „O putovný pohár 

starostu obce“. V sobotu 26. januára t.r. sa uskutočnil v poradí už 31.ročník, víťazom sa stala 

Dobročná. Výsledky: Dobročná – Liešťany 2:2 (Juraj Duchoň, Michal Kováč, resp. Mir. 

Krpelan 2) – na 11-ky  7:6, Lomnica – Nevidzany 4:0 (T. Šprlák 2, Juraj a Milan Krpelan 2) – 

na 11-tky 7:6, Lomnica – Nevidzany 4:0 (T.Šprlák 2, Juraj a Milan Javorčekovci), o 3. 

miesto: Liešťany – Nevidzany 4:1 (M. Mäsiarik 2, R. Sedláček a M. Sabo, resp. J. Hrubina), 

finále: Dobročná – Lomnica 1:1 (Juraj Duchoň, resp. B. Vrecko), na 11-ky 4:2. Rozhodli 

Vážny, Poliaček a Lomnický. 

 

Vážení športoví priatelia, to je v krátkosti zhrnutie činnosti telovýchovy v našej obci za 

uplynulých 50 rokov. V budúcom roku oslávime 50. výr. organizovaného futbalu v našej obci. 

O rozvoj športu a pravidelné účinkovanie najmä futbalových mužstiev počas 50.-tych rokov 

sa zaslúžilo niekoľko nadšencov, ktorí tejto činnosti venovali veľa voľného času. V prevažnej 

miere boli ich mená spomenuté v tomto letáčiku, za ich prácu, ktorú všetci robili pre dobré 

meno telovýchovy v našej obci im patrí vrelé poďakovanie, i tým, ktorí sa toho výročia 

nedožili. V súčasnej dobe pracuje nový výbor FO na čele s predsedom Petrom Kotulom, ktorý 

má vytvorené dobré podmienky pre účinkovanie mužstiev v majstrovských futbalových 

súťažiach tak po finančnej, ako aj materiálnej stránke. Je len na samotných hráčoch, najmä 

družstva mužov, aby ich konečne zúročili v postupe do vyššej súťaže. 

 

Prajem všetkým funkcionárom a športovcom veľa športových úspechov do nastávajúcich 

rokov. Nech naša TJ robí i naďalej dobré meno nielen v našej obci. 

 

 



Turistické podujatia, rok 2006 
 

15.1.2006  MAGURA 

19.2.2006 ORAVA, Bielopotcký horizont 

19.3.2006 ROKOŠ, otvorenie Turistickej sezóny 

2.4.2006  ČIERNY VRCH,  Snežienkový výstup 

7.5.2006  SUCHÝ VRCH, Štvrtý ročník 

21.5.2006 VÁPEČ 

9.-11.6.2006 SLOVENSKÝ RAJ, Dedinky-Mlynky 

25.6.2006  CHOČ 

7.-9.7.2006  NÍZKE TATRY, Chopok-Ďumbier 

11.-13.8.2006 VYSOKÉ TATRY, Rysy-Polský hrebeň 

10.9.2006  BYSTRÁ 

8.10.2006  CHOTA HORA 

5.11.2006  STRÁŽOV 

31.12.2006  ROKOŠ, Silvestrovský výstup 

 

Turistické podujatia, rok 2007 
 

7.1.2007 MAGURA 

17.2.2007  ORAVA, Bielopotocký horizont 

24.-25.3.2007  MR KÉKES VISEGRAD 

22.4.2007 SITNO VRCHY, Štiavnické vrchy 

6.5.2007 SUCHÝ VRCH, Piaty ročník 

26.5.2007 PREDNÁ MAGURA, Stretnutie krarsistov 

17.6.2007 SKALKA 

21.22.7.2007 NÍZKE TATRY, Chopok-Ďumbier 

17.-19.8.2007 VYSOKÉ TATRY – Veľká svišťovka 

16.9.2007  CHOTÁ HORA, guláš partia 

21.-22.9.2007 VOLOVSKÉ, Štósska päťdesiatka 

13.-14.10.2007 POĽANA-MURÁŇ 

4.11.2007 SUCHÝ VRCH, Hviedicový výstup 

18.11.2007 KĽAK 

31.12.2007  CHOTÁ HORA 

 

Turistické podujatia, rok 2008 
 

13.1.2008 Liešťany-Magura 

10.2.2008 Vyšehrad 

8.3.2008 N. Rudno.Rokoš 

6.4.2008 Liešťany – Čierny vrch 

4.5.2008 Liešťany – Suchý vrch 

18.5.208 Homôlka-Baské 

15.6.2008 Homôlk-Vápeč 

4.7.-6.7.2008 Vysoké Tatry Tichá dolina, Svišťovka, Ostrava 

19.7.2008 – Jas. Dolina-Lysec 

10.8.2008  Martinské Hole 

23.8.2008 V.Fatra-Borišov 

7.9.2008  Lietava –hrad 

21.9.2008 Chotá hora – guláš 

5.10.2008  Kubínska Hoľa 

2.11.2008  Liešťany-Suchý vrch 



31.12.2008 Liešťany-Chotá hora 

 

Turistické podujatia, rok 2009 
 

10.1.2009 Liešťany –Magura 

21.2.2009 Fačkovské sedlo – KĽAK 

15.3.2009 N.Rudno – Rokoš 

5.4.2009 Liešťany – Čierny vrch 

3.5.2009 Liešťany-Suchý vrch 

23.5.2009 Homôlka – Baské 

14.6.2009 Homôlka-Vápeč 

27.6.2009  Roháče-Pachoľa 

19.7.2009 Veľký a Malý Grič 

16.8.2009  Bralova skala 

5.9.2009 V.Fatra –Rakytov 

26.9.2009  Chotá hora-guláš 

11.1.2009  Veľký Tríbeč 

8.11.2009 Suchý vrch, Hviezdicový výstup 

6.12.2009  Uhrovský hrad 

31.12.2009  Liešťany-Chotá hora 

 

Turistické podujatia, rok 2010 
 

9.1.2010 Liešťany-Magura 

23.1.2010 Pochod vďaky-Cígeľ 

20.2.2010 Kľak-Memorial A Ertla 

27.3.2010 Rokoš – začiatok sezóny 

11.4.2010 Čierny vrch-snežienky 

2.5.2010  Suchý vrch 8.ročník 

8.5.2010 Magura 

13.6.2010 Homôlka-vápeč 

26.6.2010  Jačmeniská-guláš 

11.7.2010 Homôlka-Baske 

8.8.20101 Roháče 

26.9.2010 Rokoš-Štúrovský výstup 

2.10.2010 Chotá hora –guláš 

7.11.2010 Suchý vrch, Hviezdicový výstup 

4.12.2010 Prechod pohorím Tríbeč 

31.12.2010 Liešťany-Chotá hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZOZNAM POĽOVNÍKOV – PS URBÁR LIEŠŤANY v r. 2010 

 

1. Pavol Kováč st. 

2. Peter Janček 

3. Milan Milčík 

4. Dr. František Králik 

5. Pavol Kováč ml. 

6. Jaroslav Čičmanec 

7. Marcel Krpelan 

8. Ing. Ľudovít Lukáč 

9. Dušan Krajčovič 

10. Ján Ivaniš 

11. Rastislav Mäsiarik 

12. Anton Lacuška 

13. Ing. Katarína Vatajová 

14. Ivan Pánis 

15. Ing. Marián Medera 

16. Pavol Belica 

17. Róbert Šmatlák 

18. Mgr. Jozef Rendek 

 

 

 

PS vlastníkov pôdy a pozemkov URBÁR Liešťany 

 

Plán hlavných úloha na rok 2010 

 

1. ČIERNY VRCH 

Okrskár oboznámi 

 

2. MAGURA 

Čičmanec Jaroslav – okrskár. 

- posedy budú pridelené – udržiavať po celý rok, priebežne zakryť 

- soliská – celoročne sledovať – soľ bude dovezená do 15.6.2010(zabezpečí Ing. Lukáč 

Ľudovít, Čičmanec Jaroslav) 

- kazateľňa – podľa potreba do 30.8.2010 

- staré šatne – strecha, chladiareň, spoločenská miestnosť a predná stena- okožovať do 

turnaja 

- prekrytie šatní – strieška – novoprijatí členovia 

- za vydanie povolenky – min. 20 hodín brigád 

- preložiť z elektr. stĺpa skrinku a skrinku pri výbore – do 30.8.2010 

- chata – do 29.6.2010 – pripraviť spoločenskú miestnosť + sedenie 

- sená do krmelcov – jún a podľa počasia 

- umiestnenie válovov na jadro – do 30.8.2010 

- rozdelenie diviny – kto strelí pre PS, prináleží strelcovi 5 kg diviny, výbor vypracuje 

plán o naložení s divinou, príp. odpredaj, pri vážení – člen výboru 

- váženie diviny bude zabezpečovať – Kováč ml. Kováč st. a Janček Peter a Pavol 

Belica 


