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Z á p i s n i c a 
o priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 14. decembra 2017 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania    

                      1 x  Správa o kontrole plnenia uznesení OZ v Liešťanoch 

                      1 x  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 2018 

                      1 x  Zmeny rozpočtu na rok 2017 

               1 x  Návrh VZN Obce Liešťany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl     

                      a školských zariadení na rok 2018 

               1 x  VZN Obce Liešťany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl     

                      a školských zariadení na rok 2018 

               1 x  Návrh  VZN Obce Liešťany č. 2/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu   

                     nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských  

                     zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany 

               1 x VZN Obce Liešťany č. 2/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu   

                     nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských  

                     zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany 

                      1 x Návrh  VZN Obce Liešťany č. 3/2017 k územnému plánu Obce Liešťany 

                      1 x VZN Obce Liešťany č. 3/2017 k územnému plánu Obce Liešťany 

                      1 x Stanovisko hlavného kontrolóra obce Liešťany k návrhu viacročného rozpočtu obce Liešťany na   

                            roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce Liešťany na rok 2018 

                       1 x Plán práce finančnej komisie na rok 2018 

               1 x Návrh rozpočtu obce Liešťany na roky 2018/2020 

               1 x Rozpočet obce Liešťany na roky 2018/2020 

               1 x Návrh na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií OZ – II. polrok 2017 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 14. decembra 2017 
___________________________________________________________________________ 

 

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

                   

Začiatok o 19,00 hod.   

  

     Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch zvolal  starosta obce  v zmysle 

ustanovenia § 13 ods. 4  písm. a) a v súlade s § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Pozvánka tvorí prílohu tejto zápisnice.                          

        

K bodu 1. Otvorenie  

 

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

prítomných poslancov.  Konštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné.  

Starosta obce  predniesol  návrh  programu rokovania. P. poslanec Branislav Krpelan požiadal 

o doplnenie bodu – voľba kronikára obce. P. starosta konštatoval, že tento návrh sa môže vložiť 

do bodu č. 12 -  rôzne a diskusia. V takomto znení bol uvedený program schválený jednohlasne. 

 

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 

2018 

6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu na rok 2017 

7. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018 

8. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2017 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 

je obec Liešťany 

9. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2017 k územnému plánu Obce Liešťany 

10. Žiadosti 

11. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2018/2020 

12. Rôzne a diskusia 

13. Uznesenia 

14. Ukončenie zasadnutia. 

 



K bodu 2. - Určenie  overovateľov a zapisovateľa  Zápisnice 

      

Za overovateľov Zápisnice navrhol p. PhDr. Moniku Sýkorovú a p. Rudolfa Vojtku. 

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

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Branislava Krpelana  a p. Bc. Štefana 

Cvíčelu. Návrh bol jednohlasne prijatý. 

      

K bodu 4. – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

 

     Správu o kontrole plnenia uznesení predložil starosta obce a uvedená správa tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 

K bodu 5. – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý    

                     polrok 2018 

 

     Nakoľko sa zasadnutia Obecného zastupiteľstva nemohol zúčastniť hlavný kontrolór obce 

„Návrh plánu kontrolnej činnosti“ predložil starosta obce. Konštatoval, že návrh bol zverejnený 

na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Tvorí prílohu tejto zápisnice. Návrh 

bol jednohlasne prijatý.  

    

K bodu 6 – Návrh na schválenie zmeny rozpočtu na rok 2017 

 

     P. Kotulová – ekonómka obce predložila návrh 9. zmeny rozpočtu obce – spočíva v presune 

finančných prostriedkov pri zachovaní bežného aj kapitálového rozpočtu. 

9. zmena rozpočtu: 

- bežné príjmy                     549 009 EUR                                                                                             

- bežné výdavky obce              287 065 EUR   

- bežné výdavky RO                                        242 890 EUR                                                                           

kapitálové príjmy                     1 291 388 EUR 

- kapitálové výdavky obce                          1 424 885 EUR 

- kapitálové výdavky RO                                   69 000 EUR 

- príjmové finančné operácie              188 268 EUR 

- výdavkové finančné operácie                          12 000 EUR  

 

P. starosta informoval prítomných, že dňa 28.12.2016 bola uzavretá zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom ŽP v zastúpení Slovenskou 

agentúrou ŽP ako poskytovateľom a obcou Liešťany ako prijímateľom na realizáciu projektu 

s názvom: Zberný dvor v obci Liešťany.  Výška príspevku je 368.228,94 €. Do dnešného dňa 

bol vykonaný nákup kontajnerov a traktorovej vlečky. Faktúru vo výške 27.803,00 € obec 

zaplatila. Preplatené bolo 26.403,00 € s 5 % spoluúčasťou. Zostáva zaplatiť postupne priebežné 

faktúry za stavebné práce, ktoré realizuje firma SITE Mojmírovce. Cena celkom je 329.976,00 

€.  Z tohto dôvodu obec žiada o preklenovací úver vo  výške 313.477,00 €, ktorý bol 

zapracovaný do 10. zmeny rozpočtu. Boli oslovené tri banky, najlepšiu úrokovú sadzbu 

poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka.  

 



10. zmena rozpočtu: 

- bežné príjmy                     549 009 EUR 

- bežné výdavky obce              289 137 EUR   

- bežné výdavky RO                                        235 715 EUR                                                                           

kapitálové príjmy                        440 664 EUR 

- kapitálové výdavky obce                             881 257 EUR 

- kapitálové výdavky RO                                   69 000 EUR 

- príjmové finančné operácie              493 436 EUR 

- výdavkové finančné operácie                            8 000 EUR  

 

 

   P. Cvíčela – predseda finančnej komisie informoval prítomných, že na zasadnutí FK dňa 

4.12.2017 prerokovali 10. zmenu rozpočtu a odporúčajú OZ túto zmenu schváliť.  

OZ súhlasí s prijatím investičného úveru vo výške 313.477,00 €. Za prijatie 10. zmeny rozpočtu 

a prijatie 10. rozpočtového opatrenia hlasovali všetci poslanci. 

 

 

K bodu 7 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 1/2017 o určení výšky dotácie na     

                   mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018 

 

 

     P. starosta informoval prítomných, že nariadenie obce bolo zverejnené na úradnej tabuli 

obce ako aj na internetovej stránke obce, k nariadeniu neboli podané žiadne pripomienky.             

P. Kotulová uviedla, že nariadenie bolo vypracované podľa požiadaviek ZŠ s MŠ v Liešťanoch. 

VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. Jednohlasne prijaté. 

 

 

K bodu 8 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 2/2017 o určení výšky finančných  

                   príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov    

                   spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďo-     

                   vateľom je obec Liešťany 

 

      P. starosta informoval prítomných, že nariadenie obce bolo zverejnené na úradnej tabuli 

obce ako aj na internetovej stránke obce, k nariadeniu neboli podané žiadne pripomienky.             

P. Kotulová uviedla, že stravná jednotka na dospelého stravníka sa zvyšuje zo sumy 2,58 € na 

sumu 2,75 €. Nariadenie bolo vypracované v spolupráci so  ZŠ s MŠ v Liešťanoch. VZN tvorí 

prílohu tejto zápisnice. Jednohlasne prijaté. 

 

 

K bodu 9 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2017 k územnému plánu Obce  

                   Liešťany 

 

      P. starosta informoval prítomných, že nariadenie obce bolo zverejnené na úradnej tabuli 

obce ako aj na internetovej stránke obce, k nariadeniu neboli podané žiadne pripomienky.             

VZN tvorí prílohu tejto zápisnice. Jednohlasne prijaté. 

 

 

 

 



K bodu 10 - Žiadosti 

 

P. starosta predložil nasledovné žiadosti: 

1. Žiadosť TJ Športklub Liešťany o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 4.500,00 €. 

OZ v Liešťanoch jednohlasne schválilo dotáciu vo výške 4.500,00 €. 

2. Žiadosť Základnej organizácie 05 Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 

vo výške 550,00 €. Na návrh finančnej komisie OZ  schvaľuje dotácia vo výške 500,00 € 

jednohlasne. 

3. Žiadosť Klubu slovenských turistov Liešťany o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2018 vo výške 400,00 €. OZ v Liešťanoch jednohlasne schválilo dotáciu vo výške 

400,00 €. 

Starosta obce predložil Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

v Novákoch o zvýšenie príspevku zo sumy 0,166 € na sumu 0,20 €/ obyvateľ/mesiac. Zvýšenie 

príspevku schválené jednohlasne. 

 

 

K bodu 11 - Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2018/2020 

 

    P. Cvíčela predložil správu FK a odporúča schváliť rozpočet obce Liešťany na rok 2018 na 

úrovni hlavných kategórií. Ďalej predložil plán FK na rok 2018. 

    P. starosta predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného  rozpočtu 

obce Liešťany na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce Liešťany na rok 2018.  

 

     Hlavný kontrolór pozitívne hodnotí to, že bežný rozpočet obce je počas celého plánovaného 

obdobia zostavený ako vysoko prebytkový. Celkový rozpočet obce je navrhnutý na rok 2018 

ako vyrovnaný a aj predpoklad jeho uzavretia v roku 2017 je ako vyrovnaný. V ostatných 

rokoch bol uzavretý ako prebytkový a aj v pláne na roky 2019-2020 je prebytkový. Je tým 

splnená zákonná povinnosť obce zostaviť celkový rozpočet obce ako aj bežný rozpočet obce 

(až na zákonom stanovené výnimky) ako vyrovnaný alebo prebytkový. 

Schodok v kapitálovom rozpočte, až na rok 2018, je krytý prebytkom bežného rozpočtu a FO. 

V roku 2018 sa predpokladá prebytkový bežný a kapitálový rozpočet a schodkové FO. Tieto 

budú kryté prebytkom kapitálového rozpočtu z dôvodu refundácie poskytnutého úveru z roku 

2017 na predfinancovanie zberného dvora a zostatok bude krytý z bežného rozpočtu obce. Tu 

vyzdvihol dobrú rozpočtovú disciplínu obce Liešťany ako aj dobré využitie možností realizovať 

kapitálové investície obce za využitia spolufinancovania zo ŠR a rozpočtu EÚ. Len tak bolo 

možné pri vyrovnanom alebo aj prebytkovom celkovom rozpočte obce uskutočniť kapitálové 

investície v roku 2016 cca za 174 tis. €, v roku 2017 je predpoklad cca za 957 tis. € a plán na 

rok 2018 je vo výške cca 617 tis. €. Škoda je len, že nie všetky obce v okolí pochopili túto 

možnosť a vybudovanie kanalizácie v tejto aglomerácii je zatiaľ v nedohľadne. Dosiahnuť aj 

v budúcnosti prebytok bežného rozpočtu a následne aj celkového rozpočtu je možné ak sa obci 

podarí udržať výdavky  viac-menej na súčasnej úrovni a pri miernom zvýšení podielových daní 

resp. aj pri miernom zvýšení miestnych daní, hlavne za KO, by mohol byť rozpočet obce aj 

naďalej prebytkový, čo by bolo predpokladom určitého naakumulovania finančných 

prostriedkov na mimorozpočtových účtoch obce na ďalšie možné spolufinancovanie projektov 

so spoluúčasťou ŠR a zdrojov z EÚ, nakoľko ako  uviedol aj vyššie je to pre obec výhodné a je 

potrebné čo najviac využiť túto možnosť aj v budúcnosti. 

      Na základe vyššie uvedeného odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Liešťany, po úprave 

výšky preklenovacieho úveru zo sumy 344.500,00 € na sumu 313.447.00 € schváliť rozpočet 

obce na rok 2018 podľa predloženého návrhu a odporúča zobrať na vedomie rozpočty obce na 

roky 2019-2020. Celé stanovisko tvorí prílohe tejto zápisnice. 



 Rozpočet obce  ako aj plán činnosti FK tvorí prílohu tejto zápisnice. Schválené jednohlasne. 

  

 

K bodu 12 – Rôzne a diskusia 

 

    P. Cvíčela predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ vo 

výške 877,52 €. Návrh schválený jednohlasne. 

   P. starosta predložil: 

-  žiadosť p.Marty Kotulovej, Banky 469 o odkúpenie p.č. 175/1 v k. ú. Liešťany. OZ vykoná 

miestnu obhliadku, následne sa k uvedenej žiadosti vyjadrí 

- žiadosť p. Vladimíra Duchoňa, Liešťany 430 o odkúpenie p.č. 1031/3 o výmere 3m² v k. ú. 

Liešťany. OZ schvaľuje predaj uvedeného pozemku. Za hlasovalo 5 poslancov, proti                      

p. Mazániková a p. Javorčeková 

- návrh odkúpiť od p. Róberta Rumanovského, M.R.Štefánika 129/17, Prievidza   pozemky p.č. 

175/5 vo výmere 869 m² zastavané plochy a nádvoria a p.č. 201/3 vo výmere 76 m² vodné 

plochy za cenu 4.000,00 €. Pozemky sa nachádzajú v časti dolné Liešťany pri zbernom dvore.  

Schválené jednohlasne 

- žiadosť p. Márie Jurenkovej, Liešťany 93 o finančnú výpomoc pre zverené deti Emu Svitkovú, 

Miloša Jurenku a Petra Jurenku. Sociálna komisia na svojom zasadnutí prerokovala túto žiadosť 

a vyhodnotila sociálnu situáciu žiadateľky ako prípad hodný osobitného zreteľa a navrhla 

peňažnú výpomoc vo výške 290,00 €. OZ berie na vedomie poskytnutie fin. výpomoci 

- k návrhu p. Krpelana k voľbe kronikára obce upozornil p. starosta, že túto problematiku rieši 

Štatút obce kde spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje 

a odvoláva starosta a len text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecného 

zastupiteľstvo. Na vedenie Kroniky oslovil p. Grušpiera Imricha, ktorý má záujem o túto prácu. 

P.  Mazániková požiadala starostu, aby s p. Grušpierom v najbližšej dobe uzavrel dohodu na 

vykonávanie práce kronikára. 

P. starosta informoval prítomných o čerpaní rezervného fondu: 

1/ Úhrada faktúr na dokončenie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Liešťanoch“    

- za stavebné práce vo výške 21 260,90 EUR 

- za výkon stavebného dozoru vo výške 393,40 EUR 

- za výkon externého manažmentu vo výške 1 178,75 EUR 

2/ Úhradu faktúry za stavebné práce na projekt „Rekonštrukcia spevnených plôch autobusových 

zastávok v obci Liešťany“ vo výške 7 373,10 EUR 

3/ Úhradu faktúry za stavebné práce na projekt „ Rekonštrukcia betónových schodov na 

cintoríne Liešťany“ vo výške 5 040,00 EUR 

4/  Úhradu faktúry za stavebné úpravy terás MŠ do výšky 11 000 EUR. 

Občania:  

P. Miroslav Vojtko sa poďakoval starostovi a poslancom OZ za všetko čo pre túto obec urobili. 

K bodu 13 - Uznesenia 

 

 Prijaté uznesenia, ako aj prehľad o priebehu hlasovania tvoria prílohu tejto Zápisnice. 

 

 



K bodu 14 - Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:45 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

Overovatelia: 

 

PhDr. Monika Sýkorová  ................................. 

 

                             

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 75/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,   program zasadnutia. 

 

 

                                 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

Uznesenie č. 76/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

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

určení: p. PhDr. Monika Sýkorová a  p. Rudolf Vojtko 

a za zapisovateľku: p. Beáta Holenková. 

 

 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



 

Uznesenie č. 77/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch   s c h v a ľ u j e   návrhovú komisiu:  

p. Bc.  Štefan Cvíčela a p. Branislav Krpelan. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 78/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení.  

 

 

                              

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



 

Uznesenie č. 79/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje   Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na prvý polrok roku 2018. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 80/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

   

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie 9. zmenu rozpočtu na rok  2017  

a prijatie 9. rozpočtového opatrenia v členení: 

- bežné príjmy                     549 009 EUR                                                                                             

- bežné výdavky obce              287 065 EUR   

- bežné výdavky RO                                        242 890 EUR                                                                           

kapitálové príjmy                     1 291 388 EUR 

- kapitálové výdavky obce                          1 424 885 EUR 

- kapitálové výdavky RO                                   69 000 EUR 

- príjmové finančné operácie              188 268 EUR 

- výdavkové finančné operácie                          12 000 EUR  

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



Uznesenie č. 81/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  súhlasí s prijatím investičného úveru vo výške 

313 477,00 EUR na spolufinancovanie projektu s názvom: Zberný dvor v obci Liešťany  a jeho 

zabezpečenie vo forme blankozmenky a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke  pre 

poskytovateľa  Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s., Štefániková 27, P.O.BOX 154, 814 

99 Bratislava, IČO:00682420. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                         starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

 

Uznesenie č. 82/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  poveruje starostu obce podpísať Zmluvu o 

vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku pre poskytovateľa  Slovenskú 

záručnú a rozvojovú banku a.s., Štefániková 27, P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava, 

IČO:00682420. 

 

 

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



Uznesenie č. 83/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  10. zmenu rozpočtu a prijatie 10. 

rozpočtového opatrenia nasledovne: 

- bežné príjmy                     549 009 EUR 

- bežné výdavky obce              289 137 EUR   

- bežné výdavky RO                                        235 715 EUR                                                                           

kapitálové príjmy                        440 664 EUR 

- kapitálové výdavky obce                             881 257 EUR 

- kapitálové výdavky RO                                   69 000 EUR 

- príjmové finančné operácie              493 436 EUR 

- výdavkové finančné operácie                            8 000 EUR  

 

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

Uznesenie č. 84/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  návrh VZN Obce Liešťany                  

č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018. 

  

                                                                                           

 

              Ľubomír Noska 

                                                                                               starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



Uznesenie č. 85/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  VZN Obce Liešťany č. 1/2017 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2018. 
 

  

 

 

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 86/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie  návrh VZN Obce Liešťany                  

č. 2/2017 o určení výšky finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu  a 

vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Liešťany. 

  

                                                                                                       

 

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



Uznesenie č. 87/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  VZN Obce Liešťany č. 2/2017 o určení 

výšky finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu  a vzdelanie  a 

nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Liešťany. 

 

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 88/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liešťany: 

I. berie na vedomie  

1. „Návrh Zmien a doplnkov č.2, územného plánu obce Liešťany“, v zmysle zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“), ktoré vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný a zodpovedný riešiteľ Ing. arch. 

Gabriel Szalay, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 

0044AA, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2017. 

2. "Vyhodnotenia stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, 

uplatnených počas prerokovania „Zmien a doplnkov č. 2, územného plánu obce Liešťany“ zo 

dňa 31.10.2017, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia. 

3. Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky vydaného pod 

číslom OU-TN-OVBP1-2017/012191-009/JD zo dňa 21.11.2017, o preskúmaní návrhu zmien 

a doplnkov územného plánu obce pred schválením podľa § 25 stavebného zákona, t.j. súladu 

so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, 

s príslušnými právnymi predpismi, so zadaním, rozsahom územného plánu a záväznej časti 



územného plánu navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade 

s § 13 stavebného zákona. 

 

4. Správu o procese obstarávania Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Liešťany zo 

dňa 30.10.2017, vypracovanú Ing. Martou Davidesovou, odborne spôsobilou osobou pre 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, registračné číslo 228 MDVaRR SR.                

II. schvaľuje : 

1. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z "Vyhodnotenia stanovísk orgánov a 

organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania 

„Zmien a doplnkov č.2, územného plánu obce Liešťany“, zo dňa 31.10.2017. 

2. „Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Liešťany“ v zmysle stavebného zákona, ktoré 

vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný a zodpovedný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, 

autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2017 a vymedzuje ich záväznú 

časť, ktorá bude vyhlásená všeobecne záväzným nariadením obce Liešťany, č. 3/2017 

o záväzných častiach zmien a doplnkov č.2. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien a 

doplnkov č. 2 územného plánu obce Liešťany “ a dopĺňa VZN obce Liešťany č. 10/2010  

 

III. ukladá : 

Obecnému úradu zabezpečiť : 

1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 

územnoplánovacej dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom. 

2. V súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schválených „Zmien a doplnkov 

č.2 územného plánu obce Liešťany“ t.j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu 

schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom úrade v Liešťanoch, Okresnom úrade Trenčín, 

odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, do troch 

mesiacov od jeho schválenia. 

3. V súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a spolu s kópiou 

uznesenia o schválení jeho doručenie na príslušné ministerstvo MDaV SR. 

 

       

 

 

 

 

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



 

Uznesenie č. 89/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo 

výške  4 500 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany. 

 

 

       

 

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017  

 

 

Uznesenie č. 90/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo 

výške  500 EUR  pre Základnú  organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch. 

 
       

  

 

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Uznesenie č. 91/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2018 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 400,00 €. 

 

 

       

 

 

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 92/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zvýšenie príspevku obce Liešťany  na 

financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch z 0,166 € na 0,20€  na obyvateľa a 

mesiac. 

 

 

 

 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



 

Uznesenie č. 93/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje rozpočet  obce Liešťany na rok 2018 na 

úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia programov nasledovne: 

- bežné príjmy                     514 867 EUR 

- bežné príjmy RO                                             35 280 EUR                                                 

- bežné výdavky obce              244 962 EUR   

- bežné výdavky RO                                        271 249 EUR                                                                           

kapitálové príjmy                        826 260 EUR 

- kapitálové výdavky obce                             617 070 EUR 

- príjmové finančné operácie                78 351 EUR 

- výdavkové finančné operácie                        321 477 EUR  

 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 94/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2019 – 

2020. 

 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 



Uznesenie č. 95/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán činnosti Finančnej komisie OZ 

v Liešťanoch na rok 2018. 

 

 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

 

Uznesenie č. 96/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje vyplatenie odmien poslancom OZ a členom 

komisií OZ za 2.polrok 2017 v celkovej výške 877,52 EUR. 

 

 
       

  

 

 

 

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



 

Uznesenie č. 97/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje čerpanie rezervného fondu nasledovne: 

1/ Úhrada faktúr na dokončenie projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti MŠ v Liešťanoch“    

- za stavebné práce vo výške 21 260,90 EUR 

- za výkon stavebného dozoru vo výške 393,40 EUR 

- za výkon externého manažmentu vo výške 1 178,75 EUR 

2/ Úhradu faktúry za stavebné práce na projekt „Rekonštrukcia spevnených plôch autobusových 

zastávok v obci Liešťany“ vo výške 7 373,10 EUR 

3/ Úhradu faktúry za stavebné práce na projekt „ Rekonštrukcia betónových schodov na 

cintoríne Liešťany“ vo výške 5 040,00 EUR 

4/  Úhradu faktúry za stavebné úpravy terás MŠ do výšky 11 000 EUR 

 
 

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

Uznesenie č. 98/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje predaj novovytvoreného pozemku KN-C 

par. č. 1031/3 zastavané plochy a nádvorie o výmere 3m², ktorý bol vytvorený na základe 

geometrického plánu č. 209/2017 vyhotovený spoločnosťou Geoslužba Prievidza s.r.o. 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 



Uznesenie č. 99/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje kúpu pozemkov KN-C parc. číslo 175/5 

o výmere 869m2 a pozemku KN-C parc.č. 201/3   o výmere  76 m2,  k.ú. Liešťany, ktorých  

majiteľom je pán Rumanovský Róbert, trvale bytom M.R.Štefánika 129/17, Prievidza za cenu 

4 000,00 €. 

 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 

 

 

Uznesenie č. 100/2017 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 14. decembra  2017 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  berie na vedomie poskytnutie jednorazovej finančnej 

výpomoci pani Márii Jurenkovej, bytom Liešťany 93 na pokrytie nákladov základných 

životných potrieb vo výške 290,00 €, ktorú na návrh Sociálnej komisie pri OZ v Liešťanoch 

priznal starosta obce. 

 
       

  

                                                                                                         Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  14. decembra 2017 

 


