Uznesenie Obecného zastupiteľstva Dolný Lieskov
zo zasadnutia dňa 28. septembra 2011

číslo 26 až 30/2011
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove podľa § 11 odst. 4 písm. i) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prijalo:
U Z N E S E N I E č. 26/2011, ktorým
BERIE NA VEDOM IE:
1. Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia OZ obce Dolný Lieskov
2. Informáciu o ukončení a kolaudácii investičnej akcie „Vyregulovanie dna toku
Lieskovského v Dolnom Lieskove
3. Informácia o príprave projektu „Z programu rozvoja vidieka SR“ v rámci miestnej akčnej
skupiny Naše Považie – osvetlenie obce a úprava verejných priestranstiev.
4. Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za r. 2010/2011
U Z N E S E N I E č. 27/2011, ktorým
MENÍ
Uznesenie č. 22/2011 z 22.6.2011, ktorým bola schválená výstavba hospodárskej budovy
„Seník“ v k.ú. Tŕstie v lokalite p.č. 221 takto:
Plánovaná stavba „Seník“ v k.ú. Tŕstie bude realizovaná na časti pôvodnej p.č. KNE
224/1, ktorá bola zameraná GO plánom a utvorená nová p.č. KNC 507/1 tak, ako je uvedené
v uznesení č. 28/2011, ktorým sa schvaľuje nové umiestnenie stavby.
/za: 5, proti.0, zdržal sa.0./
U Z N E S E N I E č. 28/2011, ktorým
SCHVAĽUJE
1. Program jednania obecného zastupiteľstva

/za: 5, proti:0, zdržal sa: 0./

2. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2011

/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0./

3. Zmeny rozpočtu obce k 30.9.2011

/za: 5., proti: 0, zdržal sa: 0/

4. Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce /PHSR/
/za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0./
5. Žiadosť spoločnosti Biely potok a.s. Bratislava o zmenu v umiestnení plánovanej stavby
„Senník“ v k.ú. Tŕstie /pre účely skladovania sena a pokrmu pre lesnú zver/, ktorej výstavba
bola pôvodne uzn.č. 22/2011 odsúhlasená na p.č. KNE 221. Skutočné umiestnenie stavby
bolo zamerané GO plánom č. 42/2011 geodétom Ing. Bohuslavom Priedhorským dňa
2.7.2011, overený Správou katastra Pov. Bystrica dňa 15.7.2011. Osadenie stavby bude
realizované na časti pôvodnej parcele KNE 224/1, z ktorej bola zameraná a
novoutvorená p.č. KNC 507/17 vo výmere 296 m2 , za podmienky, že žiadateľ Biely
potok a.s. Bratislava si do dňa podania „Žiadosti o územné rozhodnutie“ majetko-právne
vysporiada prístup k plánovanej stavbe.
/za 5, proti 0, zdržal sa: 0./

-2U Z N E S E N I E č. 28/2011, ktorým
SCHVAĽUJE
6. Realizáciu projektu Z programu rozvoja vidieka SR v rámci miestnej akčnej
skupiny Naše Považie – Výstavbu Verejného priestranstva a Rekonštrukciu verejného
osvetlenia v Obci Dolný Lieskov.
/za 5, proti 0, zdržal sa: 0./
7. Ročný plán Materskej školy Dolný Lieskov na šk. r. 2011/2012
/za 5, proti 0, zdržal sa: 0./
U Z N E S E N I E č. 29/2011, ktorým
DOPORUČUJE
1. Spracovať Návrh VZN obce o daniach na r. 2012, kde sú navrhované nové sadzby
miestnych daní v súlade s platnými právnymi predpismi
U Z N E S E N I E č. 30/2011, ktorým
VYZÝVA
Všetkých občanov v časti obce Dolný Lieskov, a Tŕstie, aby sa aktívne zúčastnili
a pomohli pri realizácii prác vybavenia miestnych viacúčelových ihrísk. Každá dobrá
pomoc, prípadne dobrý nápad alebo sponzorský dar je vítaný.
Záujemci o pomoc a spoluprácu, prihláste sa osobne na tunajšom obecnom úrade, prípadne
u poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí zabezpečujú realizáciu prác v tejto oblasti.

Zapísala. Michálková Viera

Dolný Lieskov, 28.9.2011

Ing. Jozef Kardoš v.r.
starosta obce

