UZNESENIE
z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného dňa
24. 1. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.
Uznesenie
č. 377/14 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
b/ berie na vedomie informáciu z kontroly plnenia uznesení
č. 378/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o činnosti DHZ v roku 2013 a plán úloh na rok 2014
č. 379/14 - OZ
a/ berie na vedomie správu o činnosti TJ Sokol Liesek za kalendárny rok 2013 a požiadavky
na rok 2014
č. 380/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o kultúrno – výchovnej činnosti v obci
b/ schvaľuje zápis do kroniky obce za rok 2012 podľa predloženého návrhu
č. 381/14 - OZ
a/ prerokovalo protest prokurátora proti VZN č. 1/2007 o podmienkach držania psov na území
obce
b/ vyhovuje protestu okresného prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Liesek č. 1/2007 o podmienkach držania psov na území obce
c/ ukladá OcÚ podať písomnú správu o výsledku prerokovania protestu v OZ na Okresnú
prokuratúru v Námestove
d/ ukladá OcÚ pripraviť návrh nového VZN o podmienkach držania psov na území obce
č. 382/14 - OZ
a/ schvaľuje pridelenie 1- izbového bytu v bytovom dome č. 700 Poláčkovej Miroslave Ústie
nad Priehradou
b/ schvaľuje pridelenie 3 – izbového bytu v bytovom dome č. 323 Zbojovej Márii Liesek 322
c/ schvaľuje pridelenie 1 – izbového bytu v bytovom dome č. 322 Petrovi Záhradníkovi
Liesek 342
č. 383/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť ZŠ s MŠ Čimhová o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť
pre deti s trvalým pobytom v obci Liesek
č. 384/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Ing. Romana Vrabčeka o vyjadrenie k prístupu na pozemok
b/ prerokovalo žiadosť Ing. Romana Vrabčeka o vyjadrenie súladu stavby s územným plnom
obce
c/ ukladá OcÚ pozvať vlastníkov pozemkov na majetkoprávne doriešenie cesty na
spracovanie GP

č. 385/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Jozefa Ondríka o povolenie výstavby rodinného domu
b/ ukladá OcÚ prejednať žiadosť so stavebným úradom o vydanie stavebného povolenia
č. 386/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť eRka o prenajatie kultúrnych priestorov na akciu pre deti (8.2.2014)
b/ schvaľuje poskytnutie priestorov pre usporiadanie akcie za 1,- Euro na akciu pre deti
dňa 8. 2. 2014
č. 387/14 - OZ
a/ prerokovalo predaj pozemku V. Šinál, Liesek 499
b/ ukladá OcÚ pripraviť návrh kúpnej zmluvy na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva
č. 388/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu predsedu komisie výstavby, životného prostredia a
poľnohospodárstva o prevedenom priepuste na ulici Tichá p. Bobrovským /melioračný
hlavník/
b/ schvaľuje náhradu hodnoty rúry popod cestu v dĺžke 8 m
č. 389/14 – OZ
a/ prerokovalo žiadosť rodiny Kubolekovej o predaj pozemku
b/ ukladá OcÚ preveriť aktuálnosť GP č. 226/2010 na súčasné ohradenie pozemku
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