Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193, 018 21 Dolný Lieskov,
Tel. fax: 042 / 435 32 68, email: oulieskov1@playmax.sk

OZNAM
V súlade s § 5 ods. 6) Zákona č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám
v náväznosti na § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
o z n a m u j e m e, že
dňa 25. júna 2014 0 1600 hod. (v stredu) sa v zasadačke obecného úradu Dolný Lieskov
uskutoční r i a d n e zasadnutie obecného zastupiteľstva
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia a oboznámenie s programom zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Predloženie záverečného účtu obce za r. 2013
5. Predloženie Výročnej správy obce za rok 2013
6. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu r. 2013
7. Správa o výsledku dokladovej inventarizácie na r. 2013
8. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za I. polrok 2014
9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
9. Predloženie zmeny rozpočtu obce na r. 2014
10. Oboznámenie o škodovej udalosti – krádež na Obecnom úrade (z 27.na 28.5.2014)
a s rozsahom vzniknutej škody
11. Prejednanie žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov,
ktorých predaj bol zverejnený na web stránke v obci a vo vývesných tabuliach
a/ p.č. KNC 86/3 vo výmere 3 m2
b/ časť z pôvodnej p.č. KNC 64 a časť z KNE 136/1
žiadatelia: Ing. Dušan Kučera a manželka Jana Dolný Lieskov č. 50
Jaroslav Brezničan a manželka Mária Dolný Lieskov č. 39,
Róbert Kučera a manželka Alžbeta Dolný Lieskov č. 34
12. Prejednanie návrhu o zámenu a odpredaj obecných pozemkov v k.ú. Tŕstie
p.č. KNE 649 m2, zast. plocha a KNE 28/102 – 628 m2 – zastavaná plocha
13. Prejednanie návrhu prevodu pozemkov v k.ú. Dolný Lieskov a v k.ú. Tŕstie (miestne
komunikácie) z majetku štátu do majetku obce.
14. Prejednanie „Upozornenia prokurátora“ Okresnej prokuratúry v Pov. Bystrici
z 27.5.2014
15. Predloženie zverejneného návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
16. Predloženie Dodatku č. 2 k Zmluve o zneškodňovaní a uložení odpadu na skládke
odpadu zo dňa 30.12.2011 a Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze odpadu zo dňa
30.12.2011, so spoločnosťou Chudovský a.s. Pov. Bystrica, s platnosťou od 1.7.2014.
17. Predloženie návrhu „Smernice o verejnom obstarávaní...“.
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
Dolný Lieskov, 20.6.2014
Ing. Jozef Kardoš
starosta obce v.r.

