UZNESENIE
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liesku, konaného dňa
26. 06. 2015 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Liesek.
Uznesenie
č. 53/2015 - OZ
a/ prerokovalo a schválilo program zasadnutia
b/ berie na vedomie správu z kontroly uznesení
c/ berie na vedomie správu o vykonanej kontrole
č. 54/2015 - OZ
a/ berie na vedomie správu o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2014
b/ prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Liesek 2015
c/ prerokovalo požiadavky zástupcu MŠ
č. 55/2015 - OZ
a/ prerokovalo správu o hospodárení obce za rok 2014 a záverečný účet obce
b/ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Liesek za rok 2014
c/ berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2014 v zmysle zákona
d/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Liesek bez výhrad
e/ schvaľuje vrátiť zostatok finančných prostriedkov do rezervného fondu vo výške 134 397,24
EUR.
f) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií
podľa schváleného rozpočtu obce v roku 2015
č. 56/2015 - OZ
a/ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za I. Q. 2015
č. 57/2015 - OZ
a/ prerokovalo návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015
b/ schvaľuje úpravu rozpočtu obce RO č. 3
príjmy vo výške 4 657 646 EUR
výdavky vo výške 4 657 646 EUR
č. 58/2015 - OZ
a/ prerokovalo návrh plánu práce OZ na II. polrok 2015
b/ schvaľuje plán práce OZ na II. polrok 2015

č. 59/2015 - OZ
a/ prerokovalo predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 362/1 ostatné plochy o výmere 147 m2 v obci
Liesek, zapísaného na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktorá podľa
geometrického plánu č. 7/2015 zo dňa 23.3.2015 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko s.r.o. so sídlom 028
01 Trstená, J Hertela 284/2, IČO: 36742473) zodpovedá dielu 7 o výmere 48 m2 novovytvoreného
pozemku parc. reg. „C“ č. 474/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 a dielu 9 o výmere 44
m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2,
v prospech kupujúceho: Stanislav Kabáč rod. Kabáč, nar. 4.10.1961, trvale bytom 027 12 Liesek 598 za
kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu (92 m2) sumu vo výške 1.380,EUR
b/ schvaľuje predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 362/1 ostatné plochy o výmere 147 m2 v obci Liesek,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktorá podľa
geometrického plánu č. 7/2015 zo dňa 23.3.2015 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko s.r.o. so sídlom 028
01 Trstená, J Hertela 284/2, IČO: 36742473) zodpovedá dielu 7 o výmere 48 m2 novovytvoreného
pozemku parc. reg. „C“ č. 474/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 a dielu 9 o výmere 44
m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2,
v prospech kupujúceho: Stanislav Kabáč rod. Kabáč, nar. 4.10.1961, trvale bytom 027 12 Liesek 598 za
kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu (92 m2) sumu vo výške 1.380,EUR
Novovytvorený pozemok parc. reg. „C“ č. 474/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2, je
zastavaný stavbou rodinného domu č. súp. 598 vedeného na liste vlastníctva č. 1900 k.ú. Liesek, vo
výlučnom vlastníctve Stanislava Kabáča, nar. 4.10.1961, trvale bytom 027 12 Liesek 598 a novovytvorený
pozemok parc. reg. „C“ č. 474/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2 je dvor pri rodinnom
dome č. súp. 598 (priľahlá plocha) a spolu tvoria svojim umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so
stavbou a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka podľa § 9a ods. 8 písm. b)
Zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení jeho neskorších predpisov.
č. 60/2015 - OZ
a/ prerokovalo predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 362/1 ostatné plochy o výmere 147 m2 v obci
Liesek, zapísaného na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktorá podľa
geometrického plánu č. 7/2015 zo dňa 23.3.2015 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko s.r.o. so sídlom 028
01 Trstená, J Hertela 284/2, IČO: 36742473) zodpovedá dielu 11 o výmere 11 m2 novovytvoreného
pozemku parc. reg. „C“ č. 474/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 a dielu 14 o výmere 19
m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2,
v prospech kupujúceho: Jozef Kabáč rod. Kabáč, nar. 15.4.1959, trvale bytom 027 12 Liesek 597 za
kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu (30 m2) sumu vo výške 450,EUR
B/ schvaľuje predaj časti pozemku parc. reg. „E“ č. 362/1 ostatné plochy o výmere 147 m2 v obci Liesek,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2838 k.ú. Liesek, pod B1 na Obec Liesek v celosti, ktorá podľa
geometrického plánu č. 7/2015 zo dňa 23.3.2015 (vyhotoviteľ: GEOMAL Slovensko s.r.o. so sídlom 028
01 Trstená, J Hertela 284/2, IČO: 36742473) zodpovedá dielu 11 o výmere 11 m2 novovytvoreného
pozemku parc. reg. „C“ č. 474/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 a dielu 14 o výmere 19
m2 novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 474/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2,
v prospech kupujúceho: Jozef Kabáč rod. Kabáč, nar. 15.4.1959, trvale bytom 027 12 Liesek 597 za

kúpnu cenu vo výške 15,00 EUR/m2, čo činí za celú prevádzanú plochu (30 m2) sumu vo výške 450,EUR
Novovytvorený pozemok parc. reg. „C“ č. 474/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2, je
zastavaný stavbou rodinného domu č. súp. 597 vedeného na liste vlastníctva č. 1902 k.ú. Liesek, vo
výlučnom vlastníctve Jozefa Kabáča rod. Kabáč, nar. 15.4.1959, trvale bytom 027 12 Liesek 597 a
novovytvorený pozemok parc. reg. „C“ č. 474/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2 je dvor pri
rodinnom dome č. súp. 597 (priľahlá plocha) a spolu tvoria svojim umiestnením a využitím neoddeliteľný
celok so stavbou a z toho dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka podľa § 9a ods. 8
písm. b) Zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení jeho neskorších predpisov.

č. 61/2015 - OZ
a/ prerokovalo možnosť vstupu Obce Liesek do MAS Orava, o. z. (partnerstvo pre rozvoj
regiónu)
b/schvaľuje členstvo obce Liesek v občianskom združení s názvom MAS Orava, o.z. pre obdobie
rokov 2015-2022 za účelom realizácie prístupu LEADER/CLLD na území Miestnej akčnej
skupiny MAS Orava, o.z. IČO: 42351898
c/deleguje starostu obce Liesek v partnerstve MAS Orava, o.z.
č. 62/2015 - OZ
a/ t. č. neschvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s OVS, a.s. Dolný Kubín
( prenájom zberača „A“ PVC DN 400, dĺžka 2150 m, odvádzajúci splaškové vody z obcí
Vitanová a Čimhová a po vybudovaní kanalizácie v obciach Hladovka a Suchá Hora aj z týchto
dvoch obcí.)
č. 63/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Dušana Gnidu o odpredaj časti pozemku č. 1482/1 k. ú. Liesek
b/ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku č. 1482/1 k. ú. Liesek pre Dušana Gnidu
č. 64/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Jozefa Karasa bytom Vitanová 201 o vydanie stanoviska k stavebnému
zámeru garáž pre hospodárske stroje a sklad náradia v k.ú. Liesek
b/ súhlasí so zámerom výstavby garáže pre hospodárske stroje a sklad náradia v k. ú. Liesek
č. 65/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Pavla a Gabriely Bartošovej o zámenu pozemkov v k. ú. Liesek
b/ súhlasí so žiadosťou Pavla a Gabriely Bartošovej o zámenu pozemkov v k. ú. Liesek
č. 66/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Lukáša Kabáča o vydanie súhlasu na pripojenie nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Liesek na verejný vodovod a kanalizáciu cez pozemok „E“ č. 737
b/ prerokovalo žiadosť Dominika Kabáča o vydanie súhlasu na pripojenie nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k. ú. Liesek na verejný vodovod a kanalizáciu cez pozemok „E“ č. 737
c/ súhlasí na pripojenie nehnuteľností na verejný vodovod a kanalizáciu cez pozemok „E“

č. 737 na náklady stavebníkov
č. 67/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Jozefa Gostíka Liesek 729 o odkúpenie pozemku
b/ nesúhlasí s odpredajom pozemku
č. 68/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Pavla Romaňáka Liesek 494 o vybudovanie garáda na ul. Jankuľáka
b/ nesúhlasí s vybudovaním garáda, nakoľko to nie je možné z technického hľadiska
č. 69/2015 - OZ
a/ prerokovalo žiadosť Martina Tekeľa, SHMU, MS Liesek o zachovanie priekopy pred
pozemkom meteorologickej stanice
b/ konštatuje, že priekopa bola daná do pôvodného stavu
č. 70/2015 – OZ
a/ prerokovalo možnosti úpravy okolia a pomníka padlým pri oslobodení obce
č. 71/2015 - OZ
a/ ukladá komisii výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva prehodnotiť a predložiť
návrh odvodnenia kamenca a následnej možnosti navážky z kanalizácie
č. 72/2015 - OZ
a/ prerokovalo možnosť vysporiadania pokračovania ulice Dolnej od parcely č. 737 smerom
na Frankove

Starosta obce Ing. Martin Dreveňák

Prednostka obce Mgr. Zuzana Motýľová

