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Prílohy: 1/ Prijaté uznesenia OZ z priebehu rokovania OZ dňa 10.12.2015 
               2/ Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúce zasadnutia 
               2/ Návrh Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na I. polrok 2016 
               3/ Návrh na schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 
               4/ VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 
               5/ Návrh na schválenie VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne 
                   odpady a drobné stavebné odpady 
               6/ VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné                     
                   Odpady 
               7/ Návrh na schválenie VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
                   a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 
                8/ Návrh na schválenie VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
                   a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 po pripomienke 
                9/ VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských       
                   zariadení na rok 2016  
               10/ Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2016-2018 
               11/ Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2016-2018 po   
                     pripomienkovom konaní 
               12/ Rozpočet obce Liešťany na roky 2016-2018 
               13/ 6. a 7. rozpočtové opatrenie k rozpočtu  na rok 2015 
               14/ Návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ v Liešťanoch za  
                    II. polrok 2015 a odmena zástupcovi za rok 2015  
               15/ Prehľad o priebehu hlasovania 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: Mgr. Jana Javorčeková 
 
Rokovanie obecného zastupiteľstva sa začalo o 17:00 h.                 
     
       Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal a viedol starosta obce v zmysle 
ustanovenia § 13 ods.4 písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s nasledovným programom: 
 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
5. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 2016 
6. Návrh na schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 
7. Návrh na schválenie VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
8. Návrh na schválenie VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 
9. Návrh na schválenie Programu rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 
2020 s výhľadom do roku 2022 
10. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2016-2018 
11. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu – rok 2015 
12. Rôzne a diskusia 
13. Uznesenia 
14. Ukončenie zasadnutia 
 
K bodu 1/ Otvorenie 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal poslancov OZ, 
hlavného kontrolóra obce a prítomných občanov (v počte 12občanov). Predniesol návrh 
programu rokovania. Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce určil za zapisovateľku Zápisnice p. Kotulovú. Za overovateľov zápisnice určil 
pánov Štefana Cvíčelu a Rudolfa Vojtku. 
 
K bodu 3/ Voľba návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol PhDr. Moniku Sýkorovú a Jozefínu Mazánikovú. 
Návrh bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 4/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Starosta obce predniesol Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. 
Správa tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
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K bodu 5/  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 
2016 
 
Hlavný kontrolór obce predniesol Návrh Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na 
I. polrok 2016. 
Pán Branislav Krpelan predniesol návrh na doplnenia Plánu činnosti o kontrolu stavu a výšky 
pohľadávok na miestnych daniach a poplatku za vývoz komunálneho a drobného odpadu , 
postupu ich vymáhania a správnosť zúčtovania v účtovníctve obce. 
Poslanci jednohlasne schválili najskôr doplňujúci návrh a následne  takto doplnený Plán 
činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.  
 
K bodu 6/ Návrh na schválenie VZN č. 4/2015 o miestnych daniach 
 
Návrh VZN č. 4/2015 o miestnych daniach predložil starosta obce. Vysvetlil, že k zmene 
VZN došlo na základe úpravy existujúcich predpisov. 
Návrh bol vystavený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke 
obce. V rámci pripomienkového konania neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy a tak 
bolo VZN č. 4/2015 o miestnych daniach schválené v zmysle predloženého návrhu. Návrh 
VZN aj schválené VZN tvoria prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 7/ Návrh na schválenie VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
 
Návrh na schválenie VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady predniesol starosta obce, ktorý skonštatoval, že návrh bol zverejnený 
spôsobom v mieste obvyklým. V rámci pripomienkového konania nebol predložený žiadny 
pozmeňujúci, či doplňujúce návrhy a tak bolo VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady jednohlasne schválené podľa predloženého 
návrhu. Návrh VZN aj schválené VZN tvoria prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 8/ Návrh na schválenie VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 
 
Návrh na schválenie VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 predniesol starosta obce. Návrh bol 
vystavený 15 dní pred jeho schválením v OZ spôsobom v mieste obvyklým (webstránka obce 
a úradná tabuľa) a v rámci pripomienkového konania boli predložené dva pozmeňujúce 
návrhy.  
Prvý pozmeňujúci návrh predložil samotný predkladateľ, ktorý v pozmeňujúcom návrhu 
upravil výšky jednotlivých dotácií, na základe zverejneného predpokladaného plnenia 
podielových daní na stránke MF SR. 
Druhý pozmeňujúci návrh doručila riaditeľka ZŠ s MŠ v Liešťanoch, ktorá navrhla dotáciu na 
správu budov prerozdeliť medzi MŠ a ŠJ.  
S týmto pozmeňujúcim návrhom nesúhlasila poslankyňa Jozefína Mazániková, ktorá 
poukázala na fakt, že ZŠ s MŠ sú samostatný právny subjekt a mali by si správu budov 
vykonávať vo vlastnej réžii a nie prostredníctvom starostu obce. 
Predseda Finančnej komisie OZ p. Cvíčela predniesol návrh FK OZ zo dňa 02.12.2015. 
O oboch pozmeňujúcich návrhoch poslanci OZ samostatne rokovali a po ich schválení 
schválili VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení na rok 2016 po zapracovaní oboch pozmeňujúcich návrhoch. 
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VZN bolo poslancami schválené. Návrh VZN, návrh pozmeňujúceho VZN ako aj schválené 
VZN tvoria prílohu tejto Zápisnice. 
 
K bodu 9/ Návrh na schválenie Programu rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 
2020 s výhľadom do roku 2022 
 
Program rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2022 zaslal 
starosta obce poslancom OZ pred rokovaním OZ.  
Poslanci OZ predmetný návrh jednohlasne schválili.  
Vzhľadom k rozsiahlosti materiálu je Program rozvoja obce, programové obdobie 2015 – 
2020 s výhľadom do roku 2022 je tento k dispozícii na obecnom úrade v Liešťanoch 
u starostu obce. 
 
K bodu 10/ Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2016-2018 
 
Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2016-2018 predniesol starosta obce, 
ktorý skonštatoval, že na základe schváleného VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 bola v rámci pripomienkového konania 
táto zmena zapracovaná aj do návrhu rozpočtu na rok 2016. 
Predseda Finančnej komisie OZ p. Cvíčela oboznámil prítomných o prerokovaní Návrhu 
rozpočtu na roky 2016 – 2018 vo FK OZ dňa 02.12.2015 a odporučil  Návrh rozpočtu na roky 
2016 – 2018  po spracovaní pripomienok, schváliť. 
K predmetnému rokovaniu predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce Liešťany 
na rok 2016 hlavný kontrolór obce Liešťany Ing. Jozef Krett, ktorý v závere odporučil 
poslancom OZ návrh  na rozpočet schváliť. Stanovisko HK, návrh na rozpočet na roky 2016 – 
2018, návrh rozpočtu na rok 2016 po zapracovaní pozmeňujúceho návrhu VZN č. 6/2015 ako 
aj schválený rozpočet na rok 2016 a výhľadový rozpočet na roky 2017 – 2018 tvoria prílohu 
tejto Zápisnice. 
 
K bodu 11/  Návrh na schválenie zmeny rozpočtu – rok 2015 
 
O prijatí 6. rozpočtového opatrenia k  6. zmene a návrhu prijatia 7. rozpočtového opatrenia k 
7. zmene rozpočtu na rok 2015 požiadal  starosta obce predniesť ekonómku obce – p. 
Kotulovú Janku.  
Táto v krátkosti zdôvodnila prijaté 6. opatrenie, ktoré súviselo s úpravou príjmov z dôvodu 
úpravy dotácie pre ZŠ zo ŠR a predpokladaného plnenia bežných príjmov a viazanie 
výdavkov vzhľadom k príjmom. 
Na základe žiadosti ZŠ s MŠ, a požiadavky starostu obce,  predniesla návrh 7. rozpočtového 
opatrenia, ktoré spočívalo v presune finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 
obce u bežných výdavkoch ako aj kapitálových výdavkoch bez zmeny výšky schváleného 
rozpočtu obce.  
6. rozpočtové opatrenie obce, spoločne so 7. rozpočtovým opatrením obce tvoria prílohu tejto 
Zápisnice. 
 
K bodu 12/ Rôzne a diskusia 
 
V rámci diskusie sa prihlásili niektorí poslanci a občania.  
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Predseda Finančnej komisie OZ pán Cvíčela predniesol návrh na prijatie uznesenia OZ 
o vyplatení odmien poslancom OZ, členom komisií OZ za II. polrok 2015 a vyplatenie 
odmeny zástupcovi starostu obce za rok 2015. 
Návrh bol schválený. Návrh na vyplatenie odmien tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
Starosta obce zaslal poslancom obce žiadosť StVS B. Bystrica o spoluprácu s pomocou na 
príprave stavby Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, 
Kostolná Ves, Nitrianske Rudno – odkanalizovanie. Pani poslankyňa Jozefína Mazániková 
vzniesla voči zaslanému materiálu pripomienku, že ona nesúhlasí s vyvlastňovaním 
pozemkov.  
Starosta obce pani poslankyni pripomenul, že StVS a.s. v liste, adresovanom poslancom, 
žiada od obecného zastupiteľstva písomné vyjadrenie k pomoci s prípravou uvedenej 
aglomerácie. StVS a.s. nás nežiada vyvlastňovať pozemky pod verejnú kanalizáciu. Ďalej 
starosta k uvedenej téme povedal, že z dôvodu nedosiahnutia súladu s požiadavkou 
novelizovaného vodného zákona o povinnosti obce zaradenej do aglomerácie odvádzať 
splaškové vody verejnou kanalizáciou na čistenie a  nesúladu so smernicou EHS zo strany SR 
resp. EU môže byť naša obec sankciovaná. 
K žiadosti bolo prijaté uznesenie. 
p. Krpelan požiadal, aby pracovníčky OcU chodili na pracovné rokovania OZ v prípade, ak sa 
prerokúva téma súvisiaca s ich pracovnou náplňou. 
Pán Lukáň Vladimír informoval prítomných o svojich aktivitách vo veci úhrad z vodárenskej 
spoločnosti do rozpočtu obce Liešťany. Opätovne požiadal o zvolanie stretnutia zástupcov 
StVS a občanov obce k riešeniu zmlúv na budovanie kanalizácie splaškových vôd v obci 
Liešťany. P. starosta skonštatoval, že rokovanie zvolal 2x  a nie jeho pričinením sa jedno 
konanie neuskutočnilo. Ďalej p. Lukáňovi odpovedal, že v liste ktorý bol jemu adresovaný je 
výška škody vyčíslená len z hypotetického hľadiska, kde vyšetrovateľ musel výšku 
predpokladanej škody určiť tak, ako keby obec poberala dividendy každý rok vo výške 
6 000€. 
P. Michalová požiadala o výrub stromov a krovín na miestnom cintoríne v Liešťanoch. 
 
K bodu 13/  Ukončenie zasadnutia 
 
Starosta obce ukončil rokovanie OZ. Poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemný 
večer a pokojné a spokojné nadchádzajúce sviatky. Zasadnutie bolo ukončené o 18:45  hod. 
 
Súčasťou tejto Zápisnice je aj Prehľad o prijatých uzneseniach. 
 
 
Zapísala: Kotulová Janka 
 
 
 
                                                                                       Ľubomír    N o s k a 
                                                                                              starosta obce                                  
  
 
Overovatelia:  
 
Štefan Cvíčela                                                  ................................... 
 
Rudolf Vojtko                                                ..................................... 
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Príloha č. 1 
k Zápisnici o priebehu rokovania OZ v Liešťanoch zo dňa 10.12.2015–  

prijaté uznesenia 
 

Uznesenie č. 73/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia 
 
                      
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 74/2015: 

 
Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie, že za  overovateľov zápisnice boli 
určení  páni Štefan  Cvíčela a Rudolf Vojtko a za zapisovateľku pani Janka Kotulová. 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                    starosta obce 
________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 75/2015: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu: PhDr. Monika Sýkorová 
a Jozefína Mazániková. 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 76/2015: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení. 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
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Uznesenie č. 77/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  doplňujúci návrh k Plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na prvý polrok 2016: 
Plán kontrolnej činnosti doplniť: 
Kontrolu zameranú na platenie miestnych daní a poplatkov: stav a výšky pohľadávok, 
overenie postupu ich vymáhania a správnosť zúčtovania v účtovníctve obce. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                               starosta obce 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 78/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce na prvý polrok roku 2016, vrátane doplňujúceho návrhu pána poslanca Branislava 
Krpelana. 
 
 
   
                                Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                               starosta obce 
___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 79/2015: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 4/2015 o miestnych 
daniach. 
 
 
                                                                                                              Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                   starosta obce 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 80/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 4/2015 o miestnych daniach. 
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 81/2015: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 5/2015 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

                                                                  
                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 82/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
 
                                                                                                            Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
________________________________________________________________________ 
 
 

Uznesenie č. 83/2015: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh VZN č. 6/2014 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016. 
 
 
 
                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 
                                                                                                                  starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 84/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu návrhu VZN č. 6/2015 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 – presunutie dotácie 
určenej na správu budov v sume 7358,85 € nasledovne: 
Dieťa MŠ normatív na rok: povýšenie o 1 358,85 EUR 
Stravník – dieťa MŠ:  povýšenie o 6 000,00 EUR 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      Starosta obce 
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Uznesenie č. 85/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu návrhu VZN č. 6/2014 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 v § 3 odst. 4/ Dotácia je 
stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa alebo žiaka ma rok podľa 
kategórie materskej školy a školského zariadenia nasledovne: 
 

Kategória škôl a škol. 
zariadení 

Normatív na žiaka  
v EUR na rok 

Normatív na rok 
2016 

Dieťa materskej školy 1 783,90 69 572,19 
Žiak základnej školy - na 
činnosť školského klubu detí 

 
327,06 

 
9 811,80 

Potenciálny stravník –  
žiak ZŠ 

 
287,96 

 
8 638,80 

Stravník –  
dieťa MŠ 

 
345,82 

 
13 486,83 

Spolu:  101 509,62 
 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 86/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN č. 6/2014 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 87/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh Programu rozvoja obce, 
programové obdobie 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2022. 

 
Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 88/2015: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Program rozvoja obce, programové obdobie 
2015 – 2020 s výhľadom do roku 2022. 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 89/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 
2016 pre Miestny spolok SČK Liešťany vo výške 300,00 €. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 90/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 
2016 pre ZO 05  jednota dôchodcov na Slovensku vo výške 250,00 €. 

 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Uznesenie č. 91/2015: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 
2016 pre TJ Športklub Liešťany vo výške 4 500,00 €. 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 92/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 
2016 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 400,00 €. 
 

 
Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 93/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce 
Liešťany na rok 2016. 

 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 94/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zostavenie viacročného rozpočtu obce 
Liešťany na roky 2016 – 2018 bez uplatňovania programov obce. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 95/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh Rozpočtu obce Liešťany na 
roky 2016 – 2018. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 96/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie návrh Rozpočtu obce Liešťany na 
roky 2016 – 2018 po pripomienkovom konaní. 

 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 97/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Rozpočet obce Liešťany na rok 2016 na 
úrovni hlavných kategórií. 
 
 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 98/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky                    
2017 – 2018. 

 
 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
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Uznesenie č. 99/2015: 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie prijatie 6. rozpočtového opatrenia    
k 6. zmene rozpočtu obce Liešťany na rok 2015. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 100/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje 7. rozpočtové opatrenie k 7. zmene rozpočtu 
obce Liešťany na rok 2015. 

 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 101/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom, zástupcovi 
starostu a členom komisií OZ v Liešťanoch vo výške 1 639,94 EUR. 

 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 102/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení 
súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.  

 
 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
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Uznesenie č. 103/2015: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch súhlasí na základe uznesenia Dozornej rady 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a žiadosti Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica s pomocou pri príprave stavby Aglomerácia 
Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske 
Rudno – odkanalizovanie. 

 
 

Ľubomír   N o s k a 
      starosta obce 
 

___________________________________________________________________________ 


