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

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 12. decembra 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 na prvý polrok 2020 

                      1 x Návrh Dodatku č. 1/2019 VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

                            stavebné odpady 

                      1 x Dodatok č. 1/2019 VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné    

                            stavebné odpady 

          1 x  Návrh VZN č. 3/2019 o  určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení   

                 na rok 2020 

          1 x  VZN č. 3/2019 o  určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení   

                 na rok 2020 

                      1 x Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019 

                      1 x Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Liešťany 2020-2020 

                      1 x Návrh rozpočtu na rok 2020 

                      1 x Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 

                      1 x Rozpočet na roky 2020-2022 

                      1 x Protokol o výsledku kontroly 
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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 12. decembra 2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomní: Mgr. Jana Javorčeková, Branislav Krpelan- 

ospravedlnení. 

  

Začiatok o 18,30 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. Skonštatoval, že  OZ je uznášania schopné. Oboznámil prítomných s programom 

rokovania. Požiadal o doplnenie programu, bod 5 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na prvý polrok 2020, ostatné body sa posunú. Doplnenie bodu do programu bolo 

jednohlasne prijaté. 

 

 

Pôvodný program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN Obce Liešťany č. 2/2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2019 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2020 

7. Návrh na  schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

8. Žiadosti 

9. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2020-2022 

10. Prerokovanie Protokolu NKÚ SR o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti 

údajov vo verejnom sektore 

11. Rôzne a diskusia 

12. Uznesenia 

13. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Nový 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 

2020 

6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN Obce Liešťany č. 2/2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

7. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2019 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2020 

8. Návrh na  schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

9. Žiadosti 

10. Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2020-2022 

11. Prerokovanie Protokolu NKÚ SR o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti 

údajov vo verejnom sektore 

12. Rôzne a diskusia 

13. Uznesenia 

14. Ukončenie zasadnutia 

 

Program s doplneným bodom prijatý jednohlasne. 

 

 

K bodu 2. - Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

    Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Rudolfa Vojtku  a p.  PhDr. Dušana Lukáča. 

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 3. – Voľba návrhovej komisie 

 

     Starosta obce navrhol do návrhovej komisie p. Mgr. Ivanu Ivanišovú a  p. Ing. Lenku 

Zaťkovú. 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. OZ berie na vedomie. 

 

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

polrok 2020 

 

     Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce. Návrh 

plánu kontrolnej činnosti predložil hlavný kontrolór obce, uviedol, že plán kontrolnej činnosti 

sa predkladá 2 x ročne. Tvorí prílohu zápisnice.  Prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 6 – Návrh na schválenie Dodatku č. 1 VZN Obce Liešťany č. 2/2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

     P. starosta informoval prítomných, že návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 bol 

v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, 

ako aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli 

podané žiadne pozmeňujúce návrhy. Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN č. 2/2018 ako aj schválený 

„Dodatok“ tvoria prílohu tejto zápisnice. Schválené jednohlasne. 
  



K bodu 7 – Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 3/2019 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2020 

 

    P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 3/2019 bol v zákonom stanovenej lehote 

zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, ako aj na centrálnej 

elektronickej úradnej tabuli. V rámci pripomienkového konania neboli podané žiadne 

pozmeňujúce návrhy. Návrh VZN č. 3/2019 ako aj schválené VZN č. 3/2019 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 
 

 

K bodu 8 - Návrh na  schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2019 

 

     P. starosta predložil zmenu rozpočtu na rok 2019, uviedol, že poslancom OZ bol doručený 

materiál na preštudovanie. Dňa 11.12.2019 zasadala finančná komisia, ktorá navrhla schváliť 

zmenu rozpočtu bez pripomienok. Schválené jednohlasne. 

 

Obec:  

Bežné príjmy 643 936 

Bežné výdavky 300 123 

Kapitálové príjmy 9 904 

Kapitálové výdavky 636 812 

Príjmy finančných operácií 535 061 

Výdavky finančných operácií 0 

  

ZŠ: 

 

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 291 646 

Príjmy finančných operácií 2 000 

 

Obec + ZŠ spolu: 

 

Celkové príjmy 1 228 581 

Celkové výdavky 1 228 581 

  

 

K bodu 9 – Žiadosti 

 

P. starosta predložil nasledovné žiadosti: 

 

- ZO Jednota dôchodcov o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 600,00 €. OZ 

súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 600,00 € - prijaté jednohlasne. 

- KST Liešťany o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 600,00 €. OZ súhlasí 

s poskytnutím dotácie vo výške 600,00 € - prijaté jednohlasne. 

- TJ Športklub Liešťany o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 4.500,00 €. OZ 

súhlasí s poskytnutím dotácie vo výške 4.500,00 € - prijaté jednohlasne. 

- MS SČK Liešťany o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. OZ nesúhlasí s poskytnutím 

dotácie. K uvedenej žiadosti nebolo prijaté uznesenie. P. Baláž M. hlasoval proti 

poskytnutie dotácie, ostatní poslanci sa zdržali hlasovania. 

 



K bodu 10 - Návrh na schválenie rozpočtu obce Liešťany na roky 2020-2022 

 

    P. starosta informoval prítomných, že návrh  rozpočtu obce Liešťany na roky 2020-2022 bol 

v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce, 

ako aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Návrh rozpočtu bol prerokovaný na pracovnej 

porade OZ dňa 21.11.2019 a požiadavky na kapitálové výdaje boli zapracované do rozpočtu 

pred jeho zverejnením. Návrh prerokovala FK na svojom zasadaní dňa 11.12.2019. Starosta 

obce požiadal hlavného kontrolóra obce o stanovisko k rozpočtu obce na roky 2020-2022.  

     Hlavný kontrolór uviedol, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom                     

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. Pozitívne hodnotí, že bežný rozpočet obce a ZŠ s MŠ bol v roku 2018 uzavretý ako 

prebytkový. Aj v roku 2019 obec predpokladá, že bežný účet uzavrie ako prebytkový.  

Skonštatoval, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými  

nariadeniami obce. Hlavný kontrolór odporúča OZ schváliť rozpočet obce na rok 2020 podľa 

predloženého návrhu. Rozpočty na roky 2021 a 2022 odporúča v zmysle zákona len vziať na 

vedomie. OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu.  OZ 

schvaľuje rozpočet na rok 2020 na úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenie programov– 

jednohlasne. OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2021-2022. Návrh rozpočtu, 

ako aj schválený rozpočet  tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

Obec:  

Bežné príjmy 623 452 

Bežné výdavky 282 500 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 81 329 

Príjmy finančných operácií 0 

Výdavky finančných operácií 5 148 

ZŠ:  

Bežné príjmy 36 500 

Bežné výdavky 290 925 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 659 952 

Celkové výdavky 659 952 

 

 

K bodu 11 - Prerokovanie Protokolu NKÚ SR o výsledku kontroly systému ochrany 

a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore 

 

    P. starosta informoval prítomných, že v priebehu obdobia 7-10/2019 bola vykonaná kontrola 

systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný 

úrad SR. OZ bolo oboznámené s protokolom o výsledku kontroly a berie ho na vedomie. 

 

K bodu 12 – Rôzne a diskusia 

 

      P. starosta informoval prítomných, že p. poslanec p. Branislav  Krpelan doručil na obecný 

úrad, hlavnému kontrolórovi, ako aj poslancom OZ žiadosť o doplnenie plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra a podnety a pripomienky k programu  zasadnutia OZ. OZ berie na 

vedomie pripomienky p. Krpelana. 



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 19:45 hod. 

 

Zapísala: Beáta Holenková      

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

PhDr. Dušan Lukáč   ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 86/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch   schvaľuje,    doplnenie programu zasadnutia o bod 

č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 2020.  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

 

Uznesenie č. 87/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje program zasadnutia po doplnení o bod č. 5. 

 
 

 

                                 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 



Uznesenie č. 88/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

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

určení pán poslanec Rudolf Vojtko  a pán poslanec PhDr. Dušan Lukáč a za zapisovateľku pani 

Beáta Holenková. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

 

Uznesenie č. 89/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení:  

pani poslankyňa Mgr. Ivana Ivanišová a pani  poslankyňa  Ing. Lenka Zaťková. 

    

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 



Uznesenie č.90/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

 

Uznesenie č. 91/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje   Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na prvý polrok roku 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 



Uznesenie č. 92/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh Dodatku č.1 VZN Obce 

Liešťany č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

Uznesenie č. 93/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  Dodatok č.1 VZN Obce Liešťany č. 2/2018 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 



Uznesenie č. 94/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh VZN Obce Liešťany č. 3/2019 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

Uznesenie č. 95/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje  VZN Obce Liešťany č. 3/2019 o určení 

výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 



Uznesenie č. 96/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 8 

z 27.9.2019 a č. 9 zo dňa 30.09.2019 vykonané v zmysle § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v časti cudzích zdrojov, pri ktorej sa  

nevyžaduje súhlas OZ. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

Uznesenie č. 97/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

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

rozpočtového opatrenia obce nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 643 936 

Bežné výdavky 300 123 

Kapitálové príjmy 9 904 

Kapitálové výdavky 636 812 

Príjmy finančných operácií 535 061 

Výdavky finančných operácií 0 

ZŠ:  

Bežné príjmy 37 680 

Bežné výdavky 291 646 

Príjmy finančných operácií 2 000 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 228 581 

Celkové výdavky 1 228 581 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 



Uznesenie č. 98/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 vo 

výške  600 EUR  pre Základnú  organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

Uznesenie č. 99/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

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

2020 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 600 EUR. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 



Uznesenie č. 100/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 vo 

výške  4 500 EUR v prospech TJ Športklub Liešťany. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

 

Uznesenie č. 101/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  Stanovisko HK obce k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2020. 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 



Uznesenie č. 102/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  výhľadový rozpočet obce Liešťany  

na roky 2021 -2022. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

 

Uznesenie č. 103/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje rozpočet obce Liešťany na rok 2020 na 

úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia programov nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 623 452 

Bežné výdavky 282 500 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 81 329 

Príjmy finančných operácií 0 

Výdavky finančných operácií 5 148 

ZŠ:  

Bežné príjmy 36 500 

Bežné výdavky 290 925 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 659 952 

Celkové výdavky 659 952 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 



Uznesenie č. 104/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  Protokol Najvyššieho kontrolného 

úradu SR o výsledku kontroly systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore KA 

015/2019/1032. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 

 

Uznesenie č. 105/2019 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 12. decembra  2019 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  pripomienky poslanca Obecného 

zastupiteľstva v Liešťanoch pána Branislava Krpelana k doplneniu Návrhu Plánu práce 

hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 a pripomienky k návrhu rozpočtu obce Liešťany 

na rok 2020 a iné, ktoré doručil hlavnému kontrolórovi, poslancom OZ a na obecný úrad 

elektronickou poštou. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  12. decembra 2019 


