UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 1/2007 zo dňa 1. januára a 4. januára 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, prednesené predsedníčkou miestnej volebnej
komisie Annou Čamatejovou
b/ príhovor novozvoleného starostu p. Jána Ondrejku
c/ list č.j. 4/2007 zo dňa 02.01.2007 od Mgr. Milana Mojša- Kováča ohľadom ÚP obce
L. Sliače
d/ informáciu o podnete Mgr. Tibora Šuľu na Okresnú prokuratúru Ružomberok vo veci
kolaudácie DD a DSS L. Sliače

2. konštatuje, že :
a/ novozvolený starosta obce p. Ján Ondrejka, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
b/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Miroslav Caban, Helena Dvorská, Vladimír
Fuňák, Miroslav Gejdoš, Ing. Miroslav Hanula, Miroslav Jacko, Jozef Kajúch, Ing. Štefan
Likavčan, Anton Moravčík, Ing. Silvester Švidroň zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva

3. schvaľuje :
a/ prerušenie rokovania OZ s tým, že rokovanie bude pokračovať 4. januára 2007 (štvrtok)
o 15.30 hod.
b/ plat starostu obce, podľa zákona NRSR č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku 2,41. Základný plat sa mení k 1.aprílu každoročne s účinnosťou
spätne od 1.1.príslušného roka. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v §3
zákona.
c/ zriadenie vecného bremena – práva prechodu z miestnej komunikácie parcelné číslo KN
1280 cez časť pozemku parcelné číslo KN 1279/1 vedeného na LV č. 1862, ktorý je
súbežný s uvedenou miestnou komunikáciou na parcelu číslo KN 1279/2 a parcelu číslo
KN 1279/3 a tým aj do budovy č.p. 401 v zmysle žiadosti p. Petra Hanulu L. Sliače
č.201
d/ úpravu miestnej komunikácie vo Vyšnom Sliači ( Kamenná cesta ) na žiadosť p. Rastislava
Friča, L. Sliače č. 619
e/ finančný príspevok pre Liptovské dni matky vo výške 25 tis. Sk
f/ vyradenie kníh z Obecnej knižnice podľa zoznamu predloženého knihovníčkou
p. Balážecovou
g/ rekonštrukciu WC zariadení a priestorov v budove OcÚ
h/ plán zasadnutí OZ jedenkrát mesačne, druhý štvrtok v príslušnom mesiaci. V mesiaci júl sa
OZ bude konať posledný štvrtok v mesiaci a v auguste sa OZ nebude konať.
i/ odmenu pre Ing. Miroslava Hanulu za výkon funkcie zástupcu starostu obce počas
volebného obdobia 2003 – 2006 vo výške 3 mesačných funkčných platov

-2j/ rozšírenie finančnej komisie o 2 členov, s tým, že finančná komisia bude pracovať v počte 7
členov

4. volí :
a/ za overovateľov zápisnice Miroslava Cabana a Helenu Dvorskú
b/ mandátovú komisiu v zložení: Ing. Silvester Švidroň, Miroslav Gejdoš
c/ návrhovú komisiu v zložení : Jozef Kajúch, Ing. Štefan Likavčan
d/ volebnú komisiu v zložení : Ing. Miroslav Hanula, Miroslav Jacko
e/ zástupcu starostu Ing. Štefana Likavčana, ako dlhodobo čiastočne uvoľneného poslanca pre
výkon funkcie, s úväzkom 0,3.
f/ členov obecnej rady: Ing. Štefana Likavčana, Miroslava Gejdoša, Ing. Silvestra Švidroňa
g/ predsedov a členov komisií nasledovne:
Komisia výstavby, územného plánovania a PLVH ( 5 členná )
predseda: Miroslav Caban
členovia: Ing. Ľudovít Ondrejka, Ing. Milan Ondrejka, Martin Kelčík, Anton Hlavatý
Finančná komisia ( 7 členná )
predseda:
Ing. Štefan Likavčan
členovia:
Miroslav Gejdoš, Miroslav Caban, Ing. Silvester Švidroň,
Ing. Janka Benčová,
Komisia sociálno-zdravotná, ochrany verejného poriadku
a životného prostredia ( 7 členná )
predseda:
Helena Dvorská
členovia:
Alžbeta Moravčíková, Gabriela Fričová, Janka Maďarová, Daniela
Vajdová, Alena Cabanová, Alena Kráľová
Komisia pre mládež a šport ( 9 členná )
predseda:
Peter Juráš
členovia:
Miroslav Jacko, Vladimír Plávka, Miroslav Likavčan , Pavol Bartík,
Miroslav Gejdoš, Ladislav Littva, Albín Jacko, Ing. Miroslav Hanula
Komisia pre kultúru a školstvo ( 7 členná )
predseda:
Jozef Kajúch
členovia:
Alena Balážecová, Igor Littva, Magdaléna Dvorská, Mgr. Emília
Slotková, Mgr. Luboš Birtus, Anna Hulejová
Dopravná komisia ( 5 členná )
predseda:
Anton Moravčík
členovia:
Štefan Jacko, Pavol Král, Vladimír Fuňák, Miroslav Likavčan st.
Komisia obchodu, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti ( 7 členná )
predseda:
Ing. Miroslav Hanula
členovia:
Ján Morava, Roman Plávka, Ladislav Záchej ml., Milan Frič,
Pavol Švidroň, František Ondrejka
Redakčná rada obecných novín ( 5 členná )
predseda:
Mgr. Lívia Dvorská
členovia:
Mgr. Mária Ferenčíková, Mgr. Tibor Šuľa, Ing. Štefan Likavčan,
Mgr. Martin Kráľ
h/ predsedu inventarizačnej a likvidačnej komisie Ing. Štefana Likavčana a členov komisie:
Miroslava Gejdoša, Ing. Silvestra Švidroňa, Ing. Janku Littvovú, Ľudmilu Tkáčikovú
i/ za sobášiaceho Ing. Štefana Likavčana
j/ predsedu komisie pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslava Gejdoša a členov komisie Antona
Moravčíka a Ing. Miroslava Hanulu
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5. zriaďuje :
a/ obecnú radu
b/ komisie a to:
1. Komisiu výstavby, územného plánovania a PLVH
2. Finančnú komisiu
3. Komisiu sociálno-zdravotnú, ochrany verejného poriadku a životného prostredia
4. Komisiu pre mládež a šport
5. Komisiu pre kultúru a školstvo
6. Dopravnú komisiu
7. Komisiu obchodu, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti
8. Redakčnú radu obecných novín
c/ inventarizačnú a likvidačnú komisiu
d/ komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií

6. súhlasí :
a/ s umiestnením káblov počítačovej siete na stĺpoch miestneho rozhlasu v zmysle žiadosti
p. Mareka Kožu L.Sliače č. 224/1 s tým, že žiadateľ bude v plnom rozsahu zodpovedať za
údržbu a za prípadné škody, ktoré môžu byť spôsobené kabelážou žiadateľa
b/ s ukončením nájmu nebytových priestorov obecnej budovy č.p. 829 dohodou ku dňu
31.12.2006 na žiadosť p. Drahomíry Antolovej L. Sliače č. 570
c/ s viacúčelovým využitím obecných priestorov v spoločenskej miestnosti v DD v Nižnom
Sliači na slúženie svätej omše

7. poveruje :
a/ inventarizačnú a likvidačnú komisiu posúdením odkúpenia nevyhnutného zariadenia
v priestoroch obecnej budovy č.p. 829 na žiadosť p. Drahomíry Antolovej, L. Sliače č.p.
570
b/ starostu obce vstúpiť do rokovania s Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok
ohľadom vybudovania verejnej vodovodnej siete vo Vyšnom Sliači zmysle žiadosti
Rastislava Friča L. Sliače č. 619
c/ finančnú komisiu prerokovaním žiadosti MUDr. Ľuba Javorku ohľadom nákladov na
prevádzku nebytových priestorov v budove zdravotného strediska
d/ knihovníčku obce p. Alenu Balážecovú, vypracovaním návrhu prevádzkového poriadku
obecnej knižnice
Overovatelia:
Miroslav Caban
Helena

Dvorská

Ján O n d r e j k a
starosta obce

