Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch
dňa 08. apríla 2010

Uznesenie č. 200/3/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) Schvaľuje program rokovania OZ

Uznesenie č. 201/3/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) Berie na vedomie určenie zapisovateľa Bc. Ľudmilu Tkáčikovú
B) Volí návrhovú komisiu v zložení : Jozef Kajúch a Bc. Miroslav Caban
C) Volí mandátovú komisiu v zložení : Miroslav Jacko, Ing. Štefan Likavčan
D) Schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Silvester Švidroň a Ing. Miroslav Hanula

Uznesenie 202/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie interpeláciu zástupcov Kulturistického oddielu Klassik ohľadom prenájmu
nebytových priestorov na prvom poschodí tribúny OFC
B) berie na vedomie interpeláciu p. Zdenky Ševčíkovej L. Sliače, ul. K Medokýšu 881/28 ohľadom
riešenia tlaku vody vo vodovodnom potrubí na ulici K Medokýšu a zaradenia pozemku C-KN
4282/28 do Dodatku územného plánu obce L. Sliače pre IBV

Uznesenie 203/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia č. 158/1/2010 – 177/1/2010 z 11.02.2010

Uznesenie 204/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia č. 178/2/2010 -199/2/2010 z 12.03.2010
B) pozmeňuje znenie uznesenia č. 186/2/2010 písm. A) nasledovne: Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu o výsledku súťaže návrhov na prenájom nebytových priestorov prvého
poschodia tribúny na ihrisku 1. OFC L. Sliače
Pôvodné znenie: 186/2/2010 písm. A): Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výsledkom verejnej súťaže
na využitie prvého poschodia na tribúne 1. OFC

Uznesenie 205/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie finančnú analýzu projektu rozšírenia Zariadenie pre seniorov a DSS L. Sliače
podanú p. riaditeľkou Mgr. Emíliou Mušutovou..
B) ruší uznesenie č. 167/1/2010 písm. B) o schválení vypracovania projektovej dokumentácie na
rozšírenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Lipt. Sliačoch na náklady
Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb
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Uznesenie 206/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009.
B) schvaľuje plnenie rozpočtu obce za rok 2009.
C) schvaľuje celoročné hospodárenie obce Liptovské Sliače bez výhrad
D) berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
Liptovské Sliače
E) berie na vedomie správu audítora k Záverečnému účtu obce Liptovské Sliače
F) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2009 vo výške 15 290 € na tvorbu
rezervného fondu.

Uznesenie 207/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) neschvaľuje prenájom nebytových priestorov 1. poschodia tribúny OFC pre žiadneho uchádzača
v súťaži návrhov zo dňa 01.03.2010, nakoľko nespĺňajú podmienku z hľadiska verejného záujmu
občanov.
B) schvaľuje prenájom nebytových priestorov , ako prenechanie majetku obce do nájmu uskutočnený
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. v poslednom platnom znení zmien
a doplnkov a to ako prenechanie majetku obce do nájmu, v prípade osobitého zreteľa, o ktorých
OZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou. Ide o prenájom nebytových priestorov prvého poschodia na
tribúne 1. OFC pre Kulturistický oddiel Klassik L. Sliače pre neziskovú činnosť v cene 1 €/ročne (
jedno euro ročne ) za účelom zriadenia fitnes centra za nasledovných podmienok :
1. Prenajaté priestory budú slúžiť pre potreby KO Klassik a pre potreby športovej verejnosti
2. Nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s nájmom nebytových priestorov na vlastné
náklady
3. Prevádzkovateľom fitnes centra bude KO Klassik, nájomca nesmie prenechať nebytové
priestory do nájmu tretej osobe.
4. Kulturistickému oddielu Klassik bude z rozpočtu obce poskytovaná dotácia podľa doterajších
pravidiel.
5. Pre športovú verejnosť budú stanovené otváracie hodiny, o ktorých bude verejnosť
informovaná.
Odôvodnenie: Žiadateľ KO Klassik požiadal o prenájom nebytových priestorov prvého poschodia
na tribúne 1. OFC na zriadenie fitnes centra, podpory športu s dôrazom na rozvíjanie športových
aktivít mládeže.
C) poveruje vedenie obce vypracovaním nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov 1.
poschodia na tribúne 1. OFC pre Kulturistický oddiel Klassik L. Sliače do najbližšieho riadneho
zasadnutia OZ

Uznesenie 208/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie informáciu o prácach na rekonštrukcii budovy ZŠ J. Hanulu L. Sliače podanú
starostom obce
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Uznesenie 209/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie informáciu o možnej spolupráci v rámci mediálnej podpory medzi spoločnosťou
RM Progres, ktorá je prevádzkovateľom rozhlasovej stanice ZET a Obcou L. Sliače.

Uznesenie 210/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje otváracie hodiny prevádzky RM Šport Bar pre žiadateľa p. Róberta Maďara, L. Sliače,
Hlavná ulica 74/94 s účinnosťou od právoplatnosti Rozhodnutia na predčasné užívanie časti stavby
Krytá tribúna so sociálnym vybavením C-KN 683/1 v čase :
pondelok – štvrtok:
10,30 hod. – 22,00 hod.
piatok – sobota:
10,30 hod. – 23,00 hod.
nedeľa:
10,30 hod. – 22,00 hod.

Uznesenie 211/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí so zriadením chránenej dielne na území obce L. Sliače v zmysle žiadosti Občianskeho
združenia Archa Locus – Ing. Michal Kučera so sídlom L. Sliačoch, ul. B. Kubánkovej 1813/2

Uznesenie 212/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje prenájom nebytových priestorov, ako prenechanie majetku obce do nájmu uskutočnený
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Z. z. v poslednom platnom znení zmien
a doplnkov a to ako prenechanie majetku obce do nájmu, v prípade hodného osobitého zreteľa,
o ktorých OZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Ide o prenájom nebytových
priestorov budovy súpisné číslo 865/5 ul. Dielnice, na parcele C-KN 817/5 o výmere 129 m2
zapísanej na liste vlastníctva 1862 medzi Obcou Liptovské Sliače, zastúpenou starostom obce
Jánom Ondrejkom a Miestnou organizáciou Slovenského orla L. Sliače, IČO: 17315484,
zastúpenou splnomocnenou osobu p. Máriom Brezňanom, L. Sliače, Dolná Roveň 1333/11 pre
Starclub L. Sliače na neziskovú činnosť za účelom zriadenia mládežníckeho klubu Starclub v cene
1 €/ročne (jedno euro ročne) za nasledovných podmienok :
1. Nájomca si bude uhrádzať všetky náklady spojené s nájmom nebytových priestorov na vlastné
náklady.
Odôvodnenie: Žiadateľ Mário Brezňan – Starclub, L. Sliače, Dolná Roveň 1333/11 zaregistrovaný
pod MO Slovenského orla požiadal o prenájom nebytových priestorov budovy súpisné číslo 865/5
ul. Dielnice, na parcele C-KN 817/5 o výmere 129 m2 zapísanej na liste vlastníctva 1862 pre
neziskovú činnosť na zriadenie mládežníckeho klubu Starclub. Vzhľadom k tomu, že uvedený
prenájom nebytových priestorov nie je v rozpore so záujmami obce, obecné zastupiteľstvo
s prihliadnutím na účel využitia a z hľadiska verejného záujmu občanov schválilo prenájom v cene
1 € ročne a úhradu všetkých nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, o ktorom OZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
B) súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č. 3/2006 o dotáciách na
činnosť pre Starclub L. Sliače zaregistrovaný pod Slovenským orlom. Výška dotácie na rok 2010
bude stanovená v rozpočtovom opatrení č. 2/2010
str. 3 z 5

Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch
dňa 08. apríla 2010
C) poveruje vedenie obce vypracovaním nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
budovy súpisné číslo 865/5 ul. Dielnice, na parcele C-KN 817/5 o výmere 129 m2 zapísanej na
liste vlastníctva 1862 medzi Obcou Liptovské Sliače, zastúpenou starostom obce Jánom
Ondrejkom a Miestnou organizáciou Slovenského orla L. Sliače, IČO: 17315484, zastúpenou
splnomocnenou osobu p. Máriom Brezňanom, L. Sliače, Dolná Roveň 1333/11 pre Starclub L.
Sliače do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ

Uznesenie 213/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje kúpu pozemku C-KN 681/3 o výmere 37 m2 a C-KN 682/2 o výmere 45 m2 podľa GP
č. 36995258-9/2010 v cene 3,32 €/m2( tri eurá tridsaťdva centov) pre obec Liptovské Sliače od
vlastníka pozemku p. Pavla Nemčeka, L. Sliače, ul. K Medokýšu 916/19. Všetky náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
B) schvaľuje priamy predaj pozemku, ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Z.z. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj pozemku,
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa. Ide o priamy predaj pozemku p.č. C-KN 683/11 o výmere 123 m2, podľa
GP č. 36995258-9/2010 nachádzajúceho sa na ul. K Medokýšu pre p. Pavla Nemčeka, bytom L.
Sliače, ul. K Medokýšu 916/9 za cenu 3,32 €/m2 (tri eurá tridsaťdva centov) stanovenú podľa
Prílohy č. 3 ods. 4 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Odôvodnenie: Žiadateľ p. Pavol Nemček, L. Sliače, ul. K Medokýšu 916/19 požiadal obec
Liptovské Sliače ako vlastníka pozemku o odpredaj z dôvodu toho, že medzi Obcou Liptovské
Sliače a p. Pavlom Nemčekom došlo k zámene pozemkov z dôvodu bezpečnostného
a manipulačného prístupu k tribúne 1. OFC L. Sliače, zachovania línie oplotenia priľahlých
pozemkov a vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Vzhľadom k tomu, že predaj uvedeného pozemku nie je v rozpore so záujmami obce, Obecné
zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače tento prevod schvaľuje za kúpnu cenu stanovenú podľa
Prílohy č. 3 ods. 4 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Všetky
náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností uhradí kupujúci.

Uznesenie 214/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku E-KN 1-10003 na žiadosť p. Jozefa Matulu, L. Sliače,
Pod zvonicou 1650/61
B) poveruje vedenie obce v spolupráci so žiadateľom p. Jozefom Matulom, L. Sliače, Pod zvonicou
1650/61 riešením osadenia zábran na pozemku E-KN 1-10003 za účelom zamedzenia prejazdu
motocyklov a malotraktorov
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Uznesenie 215/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje prenájom obecných pasienkov, ako prenechanie majetku obce do nájmu uskutočnený
podľa ustanovenia § 9a odst. 9 písmn. c) zákona 138/1991 Z. z. v poslednom platnom znení
a doplnkov a to ako prenechanie majetku obce do nájmu, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom OZ rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Ide o prenájom obecných
pasienkov E-KN 411/1 TTP o výmere 22 ha, E-KN 3513/1 TTP o výmere 17,8237 ha, E-KN
3513/2 TTP o výmere 0,4998 ha, E-KN 3515 TTP o výmere 9,2028 ha, E-KN 3514 TTP o výmere
4,3272 ha, výmera spolu: 53,8535 ha v cene 22,74 €/ha/ročne (dvadsaťdva eura sedemdesiatštyri
centov) na dobu neurčitú pre Milana Brezňana, L. Sliače, Jarná ulica 483/67 za účelom
poľnohospodárskeho využitia.
Odôvodnenie: Žiadateľ Milan Brezňan, L. Sliače, Jarná ulica 483/67 požiadal o prenájom
obecných pasienkov na poľnohospodárske účely. Ide o pokračovanie nájmu po neb. Milanovi
Brezňanovi pre syna Milana Brezňana ml. L. Sliače, Jarná ulica 483/67 z dôvodu toho, že prevzal
pokračovanie v poľnohospodárskej činnosti po neb. otcovi a taktiež žiadateľ bude pokračovať
v uzatvorených zmluvách o poskytnutých dotáciách na využívanie poľnohospodárskej pôdy s
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou po neb. otcovi.

Uznesenie 216/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie žiadosť p. Magdalény Huntošovej, L. Sliače, ul. Pod horou 1700/37 ohľadom
odpustenia daňových poplatkov za rok 2010 ( daň z nehnuteľností, poplatok za TKO) s tým, že
budú riešené v zmysle VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie 217/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie odvolanie voči platobnému výmeru č. 672/2010 p. Blažeja Cabana, L. Sliače,
ul. Dielnice 849/37 s tým, že bude riešené v zmysle VZN č. 6/2008 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie 218/3/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje zakúpenie a montáž plastových dvier do kultúrneho domu (miestnosť FSk Sliačanka)

Overovatelia:
...........................................
Ing. Silvester Švidroň

............................................
Ing. Miroslav Hanula

...........................................
Ján O n d r e j k a
starosta obce

............................................
Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ
str. 5 z 5

