UZNESENIE
z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného dňa
21. 2. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.

Uznesenie
č. 390/14 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
b/ berie na vedomie informáciu z kontroly plnenia uznesení
č. 391/14 OZ
a/ prerokovalo návrh prioritných úloh na rok 2014 s tým, že ostávajú v platnosti všetky
úlohy schváleného rozpočtu obce na rok 2014
b/ úpravu rozpočtu predloží OcÚ na obecné zastupiteľstvo po schválení hospodárskeho
výsledku za rok 2013 a rozdelení prebytku hospodárenia
č. 392/14 – OZ
a/ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti v obci za rok 2013
č. 393/14 OZ
a/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 5,- Eur/mesačne ZŠ s MŠ Čimhová na záujmovú
činnosť na školský rok 2013/2014 pre deti s trvalým pobytom v obci Liesek podľa
priloženého zoznamu
č. 394/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Mesta Trstená o poskytnutie dotácie na záujmovú činnosť pre deti
s trvalým pobytom v obci Liesek
b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 5,- Eur/mesačne (1. 1. 2014 – 31. 5. 2014) pre
deti do 16 rokov navštevujúce Centrum voľného času v Trstenej.
č. 395/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o uvoľnení 2 – izbového bytu v bytovom dome č. 700
b/ schvaľuje pridelenie 2 – izbového bytu v bytovom dome č. 700, byt č. 11 pre Dominiku
Vrabčekovú, Liesek 615
č. 396/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o vykonaní úloh organizačno-technického zabezpečenia
volieb prezidenta dňa 15. 3. 2014 v prípade druhého kola dňa 29. 3. 2014
č. 397/14 – OZ
a/ berie na vedomie žiadosť ZŠ s MŠ Liesek o schválenie návrhu na rozšírenie priestorov
telocvične

č. 398/14 – OZ
a/ prerokovalo predaj časti pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č. 3632/18
zapísaného na liste vlastníctva č. 2838 v k. ú. Liesek na Obec Liesek v celku, a to tej časti
ktorá podľa GP č. 36433756-226/2010 zo dňa 23.11.2010 zodpovedá novovytvoreným
pozemkom parcela registra „C“ č. 113/42 trvalé trávne porasty 420 m2 v prospech Anny
Kubolekovej rod. Žulkovej , nar. 29.04.1951 bytom Liesek 409 v celosti za kúpnu cenu vo
výške 6 300,00 EUR.
Novovytvorený pozemok parcela č. 113/42, ktorý sa nachádza pri stavbe rodinného domu
č. 409, postaveného na pozemku parc. č. 131/8 v Liesku vo vlastníctve nadobúdateľa, tvorí
svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou a z tohto dôvodu platí pre
predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona .
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b/ schvaľuje predaj časti pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č. 3632/18 zapísaného
na liste vlastníctva č. 2838 v k.ú. Liesek na Obec Liesek v celku, a to tej časti ktorá podľa
GP č. 36433756-226/2010 zo dňa 23.11.2010 zodpovedá novovytvoreným pozemkom
parcela registra „C“ č. 113/42 trvalé trávne porasty 420 m2 v prospech Anny Kubolekovej
rod. Žulkovej , nar. 29.04.1951bytom Liesek 409 v celosti za kúpnu cenu vo výške
6 300,00 EUR.
Novovytvorený pozemok parcela č. 113/42, ktorý sa nachádza pri stavbe rodinného domu
č. 409, postaveného na pozemku parc. č. 131/8 v Liesku vo vlastníctve nadobúdateľa, tvorí
svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou a z tohto dôvodu platí pre
predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona .
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
č. 399/14 – OZ
a/ prerokovalo predaj časti pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č. 50383/10,
zapísaného v liste vlastníctva č. 2838 katastrálne územie Liesek, pod B1 na Obec Liesek
v celku, a to tej časti ktorá podľa geometrického plánu overeného Správou katastra
Tvrdošín pod č. 298/13 dňa 06. 11. 2013, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela
reg. „C“ č. 680/2 zastavané plochy a nádvoria 33 m2 a č. 680/3 zastavané plochy
a nádvoria 52 m2 v celku pre Vladimíra Šinála, nar. 29. 09. 1949, trvale bytom Liesek
485, za kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo za prevádzanú plochu o výmere 85 m2
zodpovedá sume 1275,00 EUR.
Novovytvorený pozemok parcela č. 680/2 a č. 680/3, ktorý sa nachádza pri rodinnom
dome súpisné č. 499, ktorý je postavený na pozemkoch parcela č. 7/7, č. 680/2 a
č. 680/5 v Liesku vo vlastníctve nadobúdateľa, tvorí svojim umiestnením a využitím
neoddeliteľný celok so stavbou a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve
obce výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
b/ schvaľuje predaj časti pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č. 50383/10,
zapísaného v liste vlastníctva č. 2838 katastrálne územie Liesek, pod B1 na Obec Liesek
v celku, a to tej časti ktorá podľa geometrického plánu overeného Správou katastra
Tvrdošín pod č. 298/13 dňa 06. 11. 2013, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela
reg. „C“ č. 680/2 zastavané plochy a nádvoria 33 m2 a č. 680/3 zastavané plochy
a nádvoria 52 m2 v celku pre Vladimíra Šinála, nar. 29. 09. 1949, trvale bytom Liesek
485, za kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo za prevádzanú plochu o výmere 85 m2

zodpovedá sume 1275,00 EUR.

Novovytvorený pozemok parcela č. 680/2 a č. 680/3, ktorý sa nachádza pri rodinnom
dome súpisné č. 499, ktorý je postavený na pozemkoch parcela č. 7/7, č. 680/2 a
č. 680/5 v Liesku vo vlastníctve nadobúdateľa, tvorí svojim umiestnením a využitím
neoddeliteľný celok so stavbou a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve
obce výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
č. 400/14 – OZ
a/ berie na vedomie potrebu pozemkov od Urbáru a Lesopasienkového poz. spoločenstva
Liesek pre majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií podľa ÚP obce
b/ ukladá OcÚ požiadať Lesopasienkové poz. spoločenstvo o schválenie prevodu
pozemkov poľnej cesty Medzi Potokmi podľa schváleného ÚP obce cestou dlhodobej
nájomnej zmluvy – parcely 3585, 3604, 3591, 3601, 3599 a časť podľa GP parcely 3593,
3587 a 3805
c/ ukladá OcÚ požiadať Urbár, pozemkové spoločenstvo o schválenie prevodu pozemkov
pod cestu formou nájomnej zmluvy pri. P. Garbiarovi parcela č. 669/11, v rámci návrhu
revitalizácie II. časť parcela č. 1283/36, 1099/6, 642/8 a parcely pri obecných bytovkách
č. 685/15, 686/2, 1283/58 a 2604
č. 401/14 – OZ
a/ berie na vedomie žiadosť p. Sečanského a manželky na spoločné vysporiadanie
pozemkov aj za účasti Urbáru p. s. Liesek pre riešenie cesty podľa Územného plánu
obce
b/ ukladá OcÚ požiadať Urbár, pozemkové spoločenstvo o poskytnutie pozemkov
nájomnou zmluvou pre miestne komunikácie podľa ÚP obce a spracovanie
geometrického plánu po dohode so žiadateľom
č. 402/14 – OZ
a/ berie na vedomie informáciu o postupe pri plánovanej Historicko-kultúrnej – prírodnej
cesty okolo Tatier
b/ berie na vedomie návrh zmluvy na spoluprácu pri výstavbe a prevádzke optickej siete od
DSi data s. r. o. Námestovo v trase cyklotrasy okolo Tatier – v katastri obce
c/ ukladá OcÚ požiadať štatutárneho zástupcu DSi data s. r. o. Námestovo o špecifikáciu
čl. 3 a čl. 5
č. 403/14 – OZ
a/ berie na vedomie žiadosť Obce Zábiedovo o pripojenie sa k ich „Vianočnej výzve“ pre
zachovanie „Tradičnej rodiny“.
b/ schvaľuje podporu „Vianočnej výzvy“ obce Zábiedovo a pripojuje sa k nej
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