UZNESENIE
zo 44. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného dňa
22. 08. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.
Uznesenie
č. 453/14 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
č. 454/14 - OZ
a /berie na vedomie plnenie rozpočtu obce k 30. 06. 2014
b/ berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu obce k 30. 06. 2014
č. 455/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2014
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Liesek na rok 2014 – RO č. 4
rozpočtované príjmy spolu 1 996 076 EUR
rozpočtované výdavky spolu 1 996 076 EUR
c/ schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu podľa zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na realizáciu Dvora technických služieb vo výške 45 000,- Eur
č. 456/14 - OZ
a/prerokovalo žiadosť p. Gaspera o poskytnutie rigolov
b/ ukladá OcÚ a komisii výstavby životného prostredia a poľnohospodárstva preriešiť úpravu
aj so susednými vlastníkmi rodinných domov
č. 457/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Združenia zdravotne postihnutých Oravy ZO Liesek o poskytnutie
finančného príspevku na rok 2015
b/ ukladá OcÚ zapracovať žiadosť do rozpočtu obce na rok 2015
č. 458/14 - OZ
a/ prerokovalo majetkoprávne usporiadanie pozemkov v k.ú. Liesek, ktoré sa nachádzajú pod
existujúcou miestnou komunikáciou, podľa geometrického plánu č. 28//2013 vyhotoveného
dňa 25.5.2014 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom parcela č. 260/13,
261/6, č. 263/6, 268/3, č. 475/2, č. 481/164, č. 1115/7 až č- 115/15, č. 1137/166 až č.
1137/171, č. 1137/173 až č. 1137/190 za kúpnu cenu vo výške 2,35 EUR/m2 od jednotlivých
vlastníkov, s ktorými Obec Liesek v roku 2001 uzatvorila zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
a zoznam ktorých tvorí prílohu tohto uznesenia.
č. 459/14 - OZ
a/ prerokovalo potrebu zabezpečenia správcu cintorína a domu smútku
b/ ukladá OcÚ pripraviť náplň činnosti a rozsah práce
č. 460/14 - OZ
a/ berie na vedomie o prácach na stavbe „Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier“
Trstená, Nový Targ

b/ súhlasí s návrhom SHMÚ Bratislava na zriadenie vecného bremena v prospech obce na
trasu prechádzajúcu cez ich pozemok
č. 461/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu s vysporiadaním pozemkov pod miestnymi
komunikáciami, Bernoláková, Nad Uhliny, Tichá predĺženie, ktoré boli vo vlastníctve
SR – Slovenský pozemkový fond
b/ ukladá OcÚ spracovať GP na ďalšie časti miestnych komunikácií podľa schváleného
Územného plánu obce, kde je už výstavba rodinných domov zahájená a požiadať
Slovenský pozemkový fond o vydanie obci.
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