UZNESENIE
z 40. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného
dňa 25. 4. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.
Uznesenie
č. 417/14 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
b/ berie na vedomie informáciu z kontroly plnenia uznesení
č. 418/14 - OZ
a/ prerokovalo záverečný účet obce Liesek za rok 2013 a hodnotenie plnenia programov obce
k 31.12.2013
b/ prerokovalo správu o hospodárení ZŠ s MŠ Liesek za rok 2013
c/ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Liesek za rok 2013
č. 419/14 - OZ
a/ schvaľuje správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2013
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Liesek bez výhrad, prebytok
rozpočtu v sume 258 149,54 EUR – použiť vo výške 131 695,63 EUR na skutočnú tvorbu
rezervného fondu za rok 2013 a vo výške 126 453,91 EUR na obstaranie dlhodobého
majetku
č. 420/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce Liesek k 31.03.2014
č. 421/14 - OZ
berie na vedomie informáciu o vykonaní úloh organizačno-technického zabezpečenia volieb
do Európskeho parlamentu dňa 24.05.2014
č. 422/14 - OZ
a/ schvaľuje pridelenie uvoľneného 2-izbového bytu v bytovke 700 pre Martina Dreveňáka,
bytom Liesek 198
č. 423/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia
č. 55 Trstená o finančný príspevok na rok 2014
b/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2014 vo výške 30,- EUR
č. 424/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť HK Altis Orava o. z. Oravská priehrada o dotáciu na deti z obce
b/ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 400,- EUR
č. 425/14 - OZ
a/ určuje v súlade so zákonom NR SR 253/1994 Z.z, o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat
starostu od 01. 06. 2014, podľa § 3 ods. 1 v 3. Platovej skupine vo výške 1,98 násobkom
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok

čo predstavuje 1 631,52 EUR a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 zvýšenie o 50 %, plat
spolu 2 448 EUR
č. 426/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh VZN o podmienkach držania psov na území obce Liesek
b/ schvaľuje VZN č. 1/2014 o podmienkach držania psov na území obce Liesek
č. 427/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o príprave žiadosti na základe kódu výzvy OPŽP –P01-14-1
ministerstva ŽP na získanie dotácie na kanalizáciu obce III a IV. časť.
b/ schvaľuje spracovanie žiadosti podľa výzvy kódu OPŽP-P01-14-1 na stavbu kanalizácie
obce III. a IV. časť
c/ schvaľuje zabezpečenie výberu externého projektového manažmentu a mandatára na
zabezpečenie dodávateľa stavby, podľa usmernenia k výzve.
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