UZNESENIE
z 41.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného dňa
23. 5. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.

Uznesenie
č. 428/14 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
b/ berie na vedomie správu o vykonanej kontrole
č. 429/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o činnosti OcÚ
č. 430/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o sociálnej starostlivosti v obci
b/ berie na vedomie informáciu o nezamestnanosti v obci
č. 431/14 - OZ
a/ mení znenie uznesenia č. 419/14 – OZ v bode b/ ........ prebytok rozpočtu v sume
140 504,35- použiť vo výške 14 050,44 na skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2013 a vo výške 112 403,47 na tvorbu účelového fondu – obstaranie dlhodobého majetku
a splátky úverov.
b/ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou za rok 2013 v zmysle zákona
č. 432/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014 /RO č. 2/
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014 /RO2/
príjmy vo výške 1 569 693,00 EUR
výdavky vo výške 1 568 588,00 EUR
č. 433/14 - OZ
a/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Sokol Liesek vo výške
2 400,- EUR
b/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí, farnosť Liesek vo výške 600,- EUR
č. 434/14 - OZ
a/ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Slovenský skauting, 108. Zbor
Oriešok Liesek vo výške 600,- EUR
b/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre usporiadania Dňa rodiny
vo výške 600,- EUR

č. 435/14 - OZ
a/ prerokovalo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: ,, Liesek kanalizácia – III. a IV. Časť“ a dôvodovú správu
b/ Schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom : ,, Liesek kanalizácia – III. a IV. Časť“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok, Operačný program ivotné prostredie, rioritná os 1 I T ROV
O HR
R IO L
V
V I V D, Operačný cieľ: 1.2 ODV DZ I
ČIST I
O
L
H OD DOV H V D V Z
SL Z V Z OV SR
VOČI Ú, k d výzvy: O
-PO1-14-1,
názov projektu : Liesek - kanalizácia – III. a IV. časť,
celkové výdavky na projekt : 2 822 922,00
R
celkové oprávnené výdavky na projekt : 2 822 922,00 EUR
výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov na projekt : 150 000,00 EUR
spôsob spolufinancovania projektu : vlastné zdroje
č. 436/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o výstavbe a prevádzke optickej siete pozdĺž „Historickokultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“- CYKLOTRASA v katastri obce prednesú
gr. Dreveckým, konateľom DSi data s.r.o. ámestovo
b/ schvaľuje uzavretie zmluvy s DSi data s. r. o. ámestovo za dohodnutých podmienok
č. 437/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o potrebe prekleňovacieho úveru vo výške 295 000,00 EUR
na dobu 24 mesiacov na realizáciu stavby „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo
Tatier“- CYKLOTRASA
b/ schvaľuje prekleňovací úver vo výške 295 000,00 EUR na dobu 24 mesiacov na
realizáciu stavby „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“ – CYKLOTRASA
a jeho zabezpečenie BLANKOZMENKOU
č. 438/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o podanej žiadosti na Slovenský pozemkový fond z roku
2013 o vysporiadaní miestnych komunikácii, ktoré sú súčasťou schváleného územného
plánu obce
b/ schvaľuje vyhlásenie „že na pozemkoch LV č. 3083 –
parcely č. 3452/2, 3453/3,
3456, 3458, 3459/10, 3462/1, 3462/3, 3466, 3467, 3471/1, 3471/2, 3568, 3579/2, druh
pozemku Ostatné plochy, existujú miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obce
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