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Z á p i s n i c a 
 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, 

ktoré sa konalo 16. decembra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHY:    

                      1 x  Pozvánka 

                      1 x  Prezenčná listina 

                      1 x  Prehľad o priebehu hlasovania    

                      1 x  Sľub poslanca OZ + Čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcie 

                      1 x  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2023 

                      1 x Zmena rozpočtu na rok 2022 

                      1 x  Návrh VZN č. 4/2022 

                      1 x  VZN č 4/2022 

                      1 x  Návrh VZN č. 5/2022 

                      1 x  VZN č 5/2022 

                      1 x  Návrh VZN č. 6/2022 

                      1 x  VZN č 6/2022 

                      1 x Návrh rozpočtu na rok 2023, a roky 2024-2025 

                      1 x Cenník 



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Liešťany, 

konaného dňa 16. decembra 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, neprítomný: Jozefína Mazániková 

 

Začiatok o 13,00 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. Skonštatoval, že  OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 - Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 

 

    P. starosta oboznámil prítomných s programom rokovania. Požiadal prítomných poslancov 

o zmenu programu a to bod č. 2 vymeniť s bodom č. 5. Zmena programu bola jednohlasne 

prijatá.  Nový program bol jednohlasne prijatý.  

 

Program rokovania:  

 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslankyne novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

ktorá sa nezúčastnila ustanovujúceho zasadania OZ 

3. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

7. Návrh na schválenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

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

2023 

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2022 

10. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 4/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

11. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 5/2022, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

12. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 6/2022 o určení 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 

13. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

14. Rozpočet obce na rok 2023 a viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce, 



b) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

15. Rôzne a diskusia 

16. Uznesenia 

17. Ukončenie zasadnutia 

 

Nový program rokovania:  

 

1.  Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej komisie 

5. Zloženie sľubu poslankyne novozvoleného Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, 

ktorá sa nezúčastnila ustanovujúceho zasadania OZ 

6. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

7. Návrh na schválenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý polrok 2023 

9. Návrh na zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2022 

10. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

11. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 5/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

12. Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 6/2022 o určení 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 

13. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

14. Rozpočet obce na rok 2023 a viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce, 

d) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

15. Rôzne a diskusia 

16. Uznesenia 

17. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

     Za overovateľov zápisnice p. starosta navrhol p. Branislava Krpelana a p. Miroslava Baláža.    

Za zapisovateľku  starosta určil p. Beátu Holenkovú. 

 

K bodu 4 – Voľba návrhovej komisie 

 

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

Zaťkovú.  Návrh bol jednohlasne prijatý. 

 

K bodu 5 - Zloženie sľubu poslankyne novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

v Liešťanoch, ktorá sa nezúčastnila ustanovujúceho zasadania OZ 

 

     P. starosta Ľubomír Noska,  pristúpil k aktu zloženia sľubu novozvolenej poslankyne 

obecného zastupiteľstva p. Mgr. Jany Javorčekovej. Pani Javorčeková prečítala sľub:  



 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

 

Novozvolená poslankyňa zložila zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce  p. Ľubomíra 

Nosku, ktorý potvrdila svojim podpisom. Zároveň podpísala aj čestné vyhlásenie 

o nezlučiteľnosti funkcie v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

Podpísaný sľub ako aj čestné vyhlásenie tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 6 - 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 7 – Návrh na schválenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

 

      Po dohode sa zriadenie komisií a plány ich činnosti prekladajú na najbližšie zasadnutie OZ. 

      

K bodu 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liešťany na prvý 

polrok 2023 

 

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

centrálnej elektronickej úradnej tabuli. 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 9 -  Návrh na zmenu rozpočtu obce Liešťany na rok 2022 

 

     Návrh zmeny rozpočtu predložil starosta obce. OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia 

č. 5 zo dňa 29.09.2022 a č. 6 zo dňa 30.09.2022, ktoré boli 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. 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu rozpočtu obce a prijatie 7. rozpočtového 

opatrenia obce nasledovne: 
Obec:  

Bežné príjmy 763 810 

Bežné výdavky 355 565 

Kapitálové príjmy 1 115 

Kapitálové výdavky 374 280 

Príjmy finančných operácií 334 265 

Výdavky finančných operácií 6 432 

ZŠ:  

Bežné príjmy 46 500 

Bežné výdavky 409 413 

Príjmy finančných operácií 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 145 690 

Celkové výdavky 1 1 45 690 



 

K bodu 10 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 4/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

     P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 4/2022 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. 4/2022 ako aj schválené VZN č. 4/2022 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 11 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 5/2022, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany 

  

     P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 5/2022 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. 5/2022 ako aj schválené VZN č. 5/2022 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 12 - Návrh na schválenie VZN Obce Liešťany č. 6/2022 o určení 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 

  

     P. starosta informoval prítomných, že návrh  VZN č. 6/2022 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. 6/2022 ako aj schválené VZN č. 6/2022 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 13 - Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany 

 

     P. starosta predložil nasledovné žiadosti: 

     Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Liešťanoch o  finančnú dotáciu 

z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške  550,00 eur. Schválené jednohlasne. 

     Klubu slovenských turistov Liešťany o  finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023  vo 

výške 800,00 €. Schválené jednohlasne vo výške 600,00 eur.  

     TJ Športklub Liešťany o finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške  4.500,00 

eur. Schválené jednohlasne. 

     Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Liešťany o finančnú dotáciu z rozpočtu 

obce na rok 2023 vo výške  600,00 eur.  Schválené jednohlasne. 

 

K bodu 14 - Rozpočet obce na rok 2023 a viacročný rozpočet obce na roky 2024-2025 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce, 

b) Návrh na schválenie rozpočtu obce na rok 2023 

     

     Stanovisko k rozpočtu obce predložil hladný kontrolór obce p. Ing. Krett. Skonštatoval, že 

návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004        



Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom, a to na  úradnej tabuli 

obce Liešťany v zákonom stanovenej lehote, a to najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním. 

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2022 a z predchádzajúcich 

sledovaných rokoch a z predpokladaných východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2023-

2025, upravených na predpokladanú výšku. Nakoľko bol celkový rozpočet obce Liešťany 

v posledných dvoch rokoch stále prebytkový a výhľadovo aj na rok 2022 sa predpokladá 

uzavrieť ako prebytkový a na nasledujúce roky, sa celkový rozpočet obce predpokladá uzavrieť 

ako vyrovnaný, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

nemá námietky k jeho schváleniu v takej podobe, ako bol zverejnený. Hlavný kontrolór 

odporúča schváliť rozpočet obce na rok 2023 podľa predloženého návrhu a rozpočty na roky 

2024 a 2025 odporúča zobrať v zmysle zákona na vedomie. OZ schvaľuje rozpočet na rok 2023. 

Prijaté jednohlasne. OZ berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2024-2025. 

 

K bodu 15 – Rôzne a diskusia 

 

     P. starosta v zmysle Zásad hospodárenia s obecným majetkom, čl. VIIc  predložil Cenník 

krátkodobého prenájmu obecného majetku a poskytovania služieb. Prijaté jednohlasne. 

Ďalej informoval prítomných, že v súlade s § 13b ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poveril dňom 17.12.2022 poslanca Miroslava 

Baláža zastupovaním  starostu obce – zástupcom starostu obce. 

 

K bodu 16 – Uznesenia 

 

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

 

K bodu 17 – Ukončenie zasadnutia 

 

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

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 14:45 hod. 

Zapísala: Beáta Holenková   

 

   

  

 

Ľubomír Noska 

                                             starosta   obce 

 

 

Overovatelia: 

Miroslav Baláž   ................................. 

 

 

Branislav Krpelan     ................................. 

 

 

 



Uznesenie č. 74/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje zmenu programu zasadnutia.  
                                 

 

 

                               

 

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

 

Uznesenie č. 75/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje programu zasadnutia.  
                          

 

        

 

 

 

         Ľubomír Noska 

                                                                                             starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  24. novembra 2022 



Uznesenie č. 76/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

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

určení  Miroslav Baláž  a Branislav Krpelan a za zapisovateľku p. Beáta Holenková. 

 

  

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 77/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje  návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana 

Ivanišová  a Ing. Lenka Zaťková.  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 78/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch konštatuje, že: novozvolená poslankyňa obecného 

zastupiteľstva Mgr. Jana Javorčeková zložila zákonom predpísaný sľub poslankyne obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 79/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 80/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na prvý polrok 2023. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 81/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 5 zo dňa 

29.09.2022 a č. 6 zo dňa 30.09.2022, ktoré boli 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  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 82/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu rozpočtu obce a prijatie 7. 

rozpočtového opatrenia obce nasledovne: 

 
Obec:  

Bežné príjmy 763 810 

Bežné výdavky 355 565 

Kapitálové príjmy 1 115 

Kapitálové výdavky 374 280 

Príjmy finančných operácií 334 265 

Výdavky finančných operácií 6 432 

ZŠ:  

Bežné príjmy 46 500 

Bežné výdavky 409 413 

Príjmy finančných operácií 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 1 145 690 

Celkové výdavky    1 1 45 690 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 83/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh na schválenie VZN  Obce 

Liešťany č. č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 84/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN  Obce Liešťany  č. 4/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 85/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh na schválenie VZN Obce 

Liešťany č. 5/2022 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  obce Liešťany. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 86/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN Obce Liešťany č. 5/2022 ktorým sa 

mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany.  

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 87/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie Návrh na schválenie VZN Obce 

Liešťany č. 6/2022 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  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 88/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje VZN Obce Liešťany č. 6/2022 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  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 89/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 

2023 vo výške  550,00 € pre Základnú  organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Liešťanoch. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 90/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2023 pre Klub slovenských turistov Liešťany vo výške 600,00 €. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 91/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2023 vo výške  4.500,00 € v prospech TJ Športklub Liešťany. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 92/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2023 vo výške  600,00 € v prospech Miestneho spolku Slovenského červeného 

kríža Liešťany. 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 93/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

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

viacročného rozpočtu obce Liešťany na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 94/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch berie na vedomie  výhľadový rozpočet obce Liešťany  

na roky 2024 -2025. 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 95/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje rozpočet obce Liešťany na rok 2023 na 

úrovni hlavných kategórií a bez uplatnenia programov nasledovne: 

Obec:  

Bežné príjmy 763 034 

Bežné výdavky 360 655 

Kapitálové príjmy 0 

Kapitálové výdavky 145 623 

Príjmy finančných operácií 103 000 

Výdavky finančných operácií 6 432 

ZŠ:  

Bežné príjmy 51 500 

Bežné výdavky 404 824 

Kapitálové výdavky 0 

Obec + ZŠ spolu:  

Celkové príjmy 917 534 

Celkové výdavky 917 534 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



Uznesenie č. 96/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch  schvaľuje zmenu Cenníka krátkodobých prenájmov 

obecného majetku a poskytovania služieb, s platnosťou od 1.1.2023. 

 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 

 

Uznesenie č. 97/2022 

  
z  rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Liešťany 

 

zo dňa 16. decembra 2022 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že starosta obce v súlade s § 13b ods. 

1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov poveruje 

dňom 17.12.2022 poslanca Miroslava Baláža za zástupcu starostu obce. 

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska 

                                                                                            starosta obce 

 

V Liešťanoch  16. decembra 2022 



 

 


