ÚVODNÉ SLOVO STAROSTU OBCE

Vážení spoluobčania,
predkladám Vám Výročnú správu obce Lietava za rok 2018, ktorá je
spracovaná v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu za účelom
predstavenia aktuálneho pohľadu na dosiahnuté výsledky obce
v predchádzajúcom období. Úlohy stanovené v Programe rozvoja obce
Lietava boli plnené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Ústavy Slovenskej
republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem,
ktorými sa obec riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a
kompetencií preneseného výkonu štátnej správy. Výročná správa je zároveň odpočtom
realizovaných aktivít na základe rozhodnutí obecného zastupiteľstva, vedenia obce a celkovým
vyhodnotením realizácie významných investičných a športových, kultúrnych a spoločenských
aktivít obce. V obci sa v rámci čerpania finančných prostriedkov z poskytnutých dotácií a
vlastných rozpočtových zdrojov podarilo realizovať, popri zabezpečovaní bežného chodu obce
viaceré investičné aktivity, z ktorých mnohé ešte prebiehajú, pričom obec dosiahla za sledované
obdobie prebytkový rozpočet. Pokladám za potrebné vysloviť poďakovanie pracovníkom
obecného úradu na úseku ekonomiky, financií, rozpočtu, správy daní a poplatkov, majetku
a sociálnych vecí, ako i pracovníkom zriadených organizácií za zodpovedné plnenie povinností
a nevyhnutnú pomoc pri príprave a plnení stanovených úloh z hľadiska dodržiavania
rozpočtových pravidiel, ktoré majú zásadný vplyv na hospodárenie obce. Pokladám si taktiež za
potrebné poukázať na realizované investičné zámery v predchádzajúcom roku, ktoré boli
nosnými medzníkmi investičnej výstavby a na plánované aktivity zamerané na rozšírenie
dobudovanie infraštruktúry, zlepšovanie životného prostredia a podporu kultúrno-spoločenského
života v obci. V prebiehajúcom programovacom období sa otvárajú možnosti podpory projektov
zo zdrojov vyčleňovaných v rámci IROP, dotácií na základe výziev orgánov štátnej správy, výziev
v rámci členstva obce v MAS Rajecká dolina, prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho
rozvoja, resp. zdrojov vyčleňovaných na projekty cezhraničnej spolupráce. Preto je nevyhnutné v
nastolenom trende pokračovať, s cieľom zabezpečiť udržateľný rozvoj obce do budúcnosti tak,
aby boli plnené jej základné funkcie, dobudovaná chýbajúca infraštruktúra a vytvárané vhodné
podmienky pre život obyvateľov, ale i návštevníkov obce. Osobne som presvedčený, že sa nám
tento cieľ v spolupráci s občanmi, organizáciami a pracovníkmi podarí naplniť.
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