UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 10/2007 zo dňa 15. novembra 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 9/2007 zo dňa 11. 10. 2007
c/ protest prokurátora č. Pd 93/07 – 3 zo dňa 15.10.2007 proti VZN č. 3/2007 zo dňa
31.08.2007 o opatrovateľskej službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu
d/ informáciu hlavnej kontrolórky obce ohľadom odpovede na list č. 963/2007 Mgr. Tibora
Šuľu, L. Sliače č. 1432 zo dňa 13.11.2007
e/ informáciu o verejnej súťaži na odpredaj obecnej budovy č.p. 829 a pozemku parc. č. KN
230 podanú zástupcom starostu obce Ing. Štefanom Likavčanom
f/ správu podanú predsedom Komisie výstavby a ÚP p. Miroslavom Cabanom ohľadom
žiadosti p. Ondrejku, L. Sliače č. 840
g/ správu podanú poslancom Ing. Miroslavom Hanulom o výberom konaní na výber agentúry
na spracovanie projektov a žiadostí z fondov EÚ pre vykurovanie verejných budov formou
biomasy
h/ pripomienku p. Miroslava Cabana s manž. L. Sliače č. 1062 k úprave Územného plánu
obce v časti obce Vyšný Sliač, ktorá bude evidovaná a zapracovaná ako návrh
k tvorbe Dodatku územného plánu obce
i/ žiadosť p. Radoslava Saláka, L. Sliače č. 5 o zaradenie pozemku č. KN 1627 do stavebného
obvodu s tým, že žiadosť bude evidovaná a zapracovaná ako návrh k tvorbe Dodatku
územného plánu obce
j/ žiadosť p. Miroslava Gejdoša, L. Sliače č. 772 o zaradenie pozemkov v lokalite Vyšné
Hrady v Strednom Sliači do stavebného obvodu s tým, že žiadosť bude evidovaná
a zapracovaná ako návrh k tvorbe Dodatku územného plánu obce

2. schvaľuje :
a/ zmenu programu rokovania OZ:
- Zaradenie bodu 5 - Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2007
o opatrovateľskej službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu za bod č. 2
programu rokovania OZ
- Doplnenie programu rokovania OZ o bod – Prerokovanie správy
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ L. Sliače za
školský rok 2006/2007, ktorý bude zaradený za bod 3
- doplnenie programu rokovania OZ o riešenie Žiadosti č. 963/2007 Mgr.
Tibora Šuľu, L. Sliače č. 1432 v rámci schváleného bodu 13. diskusia
b/ program rokovania OZ
c/ overovateľov zápisnice v zložení : . Ing. Miroslav Hanula a Miroslav Gejdoš
d/ správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ L. Sliače za
školský rok 2006/2007
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e/ VZN č. 4/2007 O podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
f/ Sadzbu poplatku za poskytovanie služieb vozidlom – Avia 30 evid.č. RK 658 AI v sume
18,- Sk/km, Seat Inka evid. Č. RK 847 AX v sume : 11,- Sk/km
g/ odmeny pre starostu obce za 3. štvrťrok 2007 vo výške 40 % zo súčtu základných
mesačných platov za obdobie júl – september 2007
h/ odmeny pre zástupcu starostu obce za 3. štvrťrok 2007 vo výške 20% zo súčtu základných
mesačných platov za obdobie júl – september 2007
i/ odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za 3. štvrťrok 2007 vo výške 20 % zo súčtu
základných mesačných platov za obdobie júl – september 2007
j/ nájom nebytových priestorov v DD DSS L. Sliače za účelom inštalácie antény
bezdrôtového internetu v sume 200,- Sk / mesačne pre p. Grenčíka, L. Sliače č. 24
k/ preklasifikovanie vlastných finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 86
tis. Sk v zmysle žiadosti DD DSS L. Sliače
l/ zakúpenie elektrického teplovzdušného ohrievača v počte 2 ks do Domu nádeje v celkovej
výške do 23 tis. Sk

3. konštatuje, že :
a/ overilo postup hlavnej kontrolórky obce pri vybavovaní Žiadosti o informácie Mgr. Tibora
Šuľu, L. Sliače č. 1432 č. 837/2007 zo dňa 01.10.2007 a považuje Odvolanie Mgr.
Tibora Šuľu č. 963/2007 zo dňa 13.11.2007 za neopodstatnené. Hlavná kontrolórka obce
odpovedala na predmetnú žiadosť č. 837/2007 v zákonnej lehote 8 pracovných dní od
doručenia žiadosti. O odoslaní odpovede formou obyčajnej listovej zásielky bol vykonaný
záznam v Knihe odoslanej pošty vedenej na sekretariáte obecného úradu. Predmetná
odpoveď bola daná na vedomie starostovi obce Jánovi Ondrejkovi dňa 08.10.2007
a poslanci obecného zastupiteľstva boli s ňou oboznámení na riadnom rokovaní obecného
zastupiteľstva dňa 11.10.2007 v rámci diskusie.

4. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení predseda: Ing. Štefan Likavčan, člen: Miroslav Caban
b/ mandátovú komisiu v zložení : Helena Dvorská a Jozef Kajúch

5. vyhovuje :
a/ protestu prokurátora č. Pd 93/07 – 3 zo dňa 15.10.2007 proti VZN č. 3/2007
zo dňa 31.08.2007 o opatrovateľskej službe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.

6. poveruje :
a/ zástupcu starostu obce vypracovaním nového VZN o opatrovateľskej službe a výške úhrady
za opatrovateľskú službu, ktoré nahradí VZN č. 3/2007 v termíne do decembrového
zasadnutia OZ
b/ finančnú komisiu zapracovaním finančných prostriedkov v zmysle VZN č. 4/2007 do
rozpočtu obce na rok 2008
c/ poslanca Miroslava Cabana rokovaním s Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok
a podaním správy do najbližšieho zasadnutia OZ vo veci riešenia žiadosti PaedDr. Štefana
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Kucíka, Prešov ohľadom vyriešenia prívodu vodovodnej prípojky k parcele č. 2544.
d/ starostu obce, vstúpiť do rokovania so Správou rádiokomunikácií, za účelom riešenia
šírenia televízneho signálu v obci v termíne do 13.12.2007
e/ vedenie obce rokovaním so žiadateľmi ( Ľubomír Kováčik, L. Sliače č. 1203, Ondrej
Lupták, L. Sliače č. 1083, Jaromír Balco, L. Sliače č. 337) o zimnú údržbu miestnych
komunikácií v obci, s tým že obecné zastupiteľstvo doporučuje rozdeliť zimnú údržbu
pre žiadateľov podľa jednotlivých častí obce
f/ vedenie obce riešením žiadosti p. Zlaty Antolovej, L. Sliače č. 299 o odstránenie
rozhlasového stĺpa z pozemku pred rodinným domom žiadateľky do konca apríla 2008

7. súhlasí :
a/ s predĺžením termínu plnenia uznesenia OZ č. 9/2007 v bode 1 pímn.d/ vo veci
umiestnenia pouličného osvetlenia na novej ulici pri kostole vo Vyšnom Sliači do
31.03.2008 z dôvodu nepriaznivého počasia na vykonanie výkopových prác.
b/ s predĺžením termínu plnenia uznesenia OZ č. 9/2007 v bode 1 pímn.f/ ohľadom
odvodnenia pozemku v zmysle žiadosti p. Anastázie Ondrejkovej L. Sliače č. 122 do
31.03.2008 z dôvodu nepriaznivého počasia na vykonanie výkopových prác.
c/ s vykonaním protipožiarnych preventívnych prehliadok v rodinných domoch občanov obce
členmi DHZ podľa predloženého zoznamu skupín

8. nesúhlasí :
a/ s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rekonštrukčné práce obecnej
budovy Casíno – SATY v zmysle žiadosti p. Ondrejku R+J, L. Sliače č. 840. Nevyhnutné
opravy budovy havarijného stavu bude obec realizovať v priebehu roku 2008 podľa jej
finančných možností.
Overovatelia:
Ing. Miroslav Hanula

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Miroslav Gejdoš

Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ
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