UZNESENIE
zo 46. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného dňa
24. 10. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.
Uznesenie
č. 470/14 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
b/ berie na vedomie správu o vykonanej kontrole
č. 471/14 - OZ
a / prerokovalo správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za školský rok 2013/2014
b/ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2013/2014
č. 472/14 - OZ
a/ berie na vedomie plnenie rozpočtu obce za III.Q 2014
č. 473/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní
na území obce Liesek
b/ prerokovalo návrh VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností na území obce Liesek
c/ prerokovalo VZN č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liesek
d/ schvaľuje VZN č. 2/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na
území obce Liesek
e/ schvaľuje VZN č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na
území obce Liesek
f/ schvaľuje VZN č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liesek
č. 474/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť CVČ Trstená o pridelenie finančnej dotácie
b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 5,- Eur na dieťa/mesiac (do 16 rokov veku)
navštevujúce Centrum voľného času v Trstenej
č. 475/14 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Spojenej školy internátnej v Námestove o finančný príspevok
b/ schvaľuje finančný príspevok vo výške 30,- Eur
č. 476/14 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o zabezpečení posedenia starších občanov v obci v rámci
mesiaca úcty k starším
b/ schvaľuje poskytnutie príspevku občanom nad 62 rokov vo výške 20,- Eur formou
poukážky na nákup tovaru a poskytnutie občerstvenia
c/ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku občanom zdravotne postihnutým podľa
prílohy vo výške 20,- Eur

č. 477/14 - OZ
a/ prerokovalo zámenu časti pozemkov zobrazených ako parcely reg. „E“ č. 362/2 ostatné
plochy 40 m2 a č. 366/1 ostatné plochy 19 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2838 k.ú.
Liesek pod B1 na Obec Liesek v celku, a to tej časti ktorá podľa GP overeného Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 66/14 dňa 18.03.2014, zodpovedá
novovytvoreným pozemkom parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2 m2 a č. 272/4 zastavané
plochy a nádvoria 40 m2 v celku
za časť pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č- 838/1 trvalé trávnaté porasty 172
m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2642 k.ú. Liesek, pod B1 na meno Daniela
Papajčíková rod. Špulierová, nar. 2.7.71979, bytom Liesek 784 v celku, a to tej časti ktorá
podľa GP overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 153/14 dňa
3.7.2014, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda
131 m2 v celku.
b/ schvaľuje zámenu časti pozemkov zobrazených ako parcely reg. „E“ č. 362/2 ostatné
plochy 40 m2 a č. 366/1 ostatné plochy 19 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 2838 k.ú.
Liesek pod B1 na Obec Liesek v celku, a to tej časti ktorá podľa GP overeného Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 66/14 dňa 18.03.2014, zodpovedá
novovytvoreným pozemkom parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2 m2 a č. 272/4 zastavané
plochy a nádvoria 40 m2 v celku
za časť pozemku zobrazeného ako parcela reg. „E“ č- 838/1 trvalé trávnaté porasty 172
m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2642 k.ú. Liesek, pod B1 na meno Daniela
Papajčíková rod. Špulierová, nar. 2.7.71979, bytom Liesek 784 v celku, a to tej časti ktorá
podľa GP overeného Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom pod č. 153/14 dňa
3.7.2014, zodpovedá novovytvorenému pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda
131 m2 v celku.
Hodnota zamieňaných pozemkov parcela reg. „C“ č. 271/3 záhrady 2 m2 a č. 272/4
zastavané plochy a nádvoria 40 m2 vo vlastníctve Obce Liesek je 98,70 EUR a hodnota
pozemku parcela reg. „C“ č. 1137/176 orná pôda 131 m2 vo vlastníctve Daniely
Papajčíkovej rod. Špulierovej je 307,85 EUR, z tohto dôvodu Obec Liesek zaplatí Daniele
Papajčíkovej rod. Špulierovej rozdiel vo výške 209,15 EUR.
Zámenou vyššie uvedených pozemkov Obec Liesek nadobúda pozemok parcela reg. „C“ č.
1137/176 zastavaná miestnou komunikáciou a Daniela Papajčíková rod. Špulierová
pozemky parcela reg. „C“ č. 271/3 a č. 272/4, ktoré tvoria svojim umiestnením a využitím
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súpisné č. 214, ktorý je postavený na
pozemku parcela č. 272/1 v Liesku, z tohto dôvodu ide o prípad osobitného zreteľa a pre
prevod pozemku vo vlastníctve obce platí výnimka, podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
č. 478/14 - OZ
a/ prerokovalo návrh na udelenie Ceny starostu obce v zmysle VZN č. 2/2006 za aktívnu
prácu v orgánoch miestnej samosprávy Martinovi Kalisovi a Soni Šulíkovej
b/ schvaľuje udelenie ceny starostu obce Martinovi Kalisovi a Soni Šulíkovej
č. 479/14 - OZ
a/ schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení Marián Ondrík, Marta Pardelová,
Daniel Vavrek
Overovatelia: Martin Kalis
Ing. Ján Koleják

Starosta obce: Martin Dreveňák
Prednostka obce: Mgr. Zuzana Motýľová
Zapisovateľka: Zuzana Garbiarová

