Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Liptovských Sliačoch dňa 15.12. 2009

Uznesenie č. 138/8/2009
Obecné zastupiteľstvo :
A) Schvaľuje program rokovania OZ
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľa Bc. Ľudmilu Tkáčikovú
C) Volí návrhovú komisiu v zložení : Jozef Kajúch a Bc. Miroslav Caban
D) Volí mandátovú komisiu v zložení : Miroslav Gejdoš a Helena Dvorská
E) Schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Silvester Švidroň a Ing. Miroslav Hanula
Uznesenie 139/8/2009
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje bezplatný prenájom nebytových priestorov v budove MŠ Nižný Sliač (priestory
bývalého fitnes) pre Kynologický klub L. Sliače na dobu určitú do rekonštrukcie budovy. Obec
prenecháva do nájmu nebytové priestory na nájomné, ktoré bolo dohodnuté v súlade s §9a ods. 9 b)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nakoľko trvanie nájmu neprekročí desať dní
v kalendárnom mesiaci.
Uznesenie 140/8/2009
Obecné zastupiteľstvo :
A) ruší uznesenie č. 75/5/2009 písmn. A) zo dňa 25.06.2009 ohľadom súhlasu s uzatvorením
nájomnej zmluvy na pozemok medzi p. Irenou Argalášovou, bytom Ružomberok, ul. J. Jančeka 43
a Obcou L. Sliače za reklamný pútač pri vstupe do obce.
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 zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Ide o priamy predaj
pozemku p.č. C-KN 3082/4 . o výmere 14 m2, nachádzajúceho sa na ul. Do Pažíť pre p. Helenu
Antolovú, bytom L. Sliače, ul. Do Pažíť 966/6 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov pri rodinnom dome, za cenu 1 €/m2 ( jedno euro) stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k
VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Odôvodnenie: Žiadateľka p. Helena Antolová, bytom L. Sliače, ul. Do Pažíť 966/6 požiadala obec
Liptovské Sliače ako vlastníka pozemku, ktorý užíva pri predmetnom rodinnom dome ako dvor,
vzniknutý svojpomocným zregulovaním potoka Sliačanka v minulosti
Vzhľadom k tomu, že nie je v rozpore so záujmami obce odkúpenie uvedeného pozemku, Obecné
zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače tento prevod schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č.
7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
C) predlžuje plnenie uznesenia č. 104/6/2009 písmn. C) o vyhlásení verejnej súťaže na odpredaj
Seat inky EČ: RK 847 AX do 30.04.2010
D) poveruje vedenie obce vypracovať Dodatok k Zmluve o dielo č. č. 853-0/2009 medzi Obcou L.
Sliače a Ing. Arch. Mariánom Gočom na vypracovanie Dodatku k územnému plánu obce v termíne
do 31.01.2010.
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E) pozmeňuje a doplňuje znenie uznesenia č. 122/7/2009 písm. A) nasledovne: OZ A) súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Farským úradom L. Sliače a Obcou L. Sliače na časť
pozemkov C-KN 4246/2, 4246/1,4245 vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi L. Sliače.
Pôvodné uznesenie 122/7/2009 písm. A): Obecné zastupiteľstvo A) schvaľuje Nájomnú zmluvu
medzi obcou a rímskokatolíckou cirkvou.
F) pozmeňuje a doplňuje znenie uznesenia č. 122/7/2009 písm. B) nasledovne: OZ B) súhlasí
s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Obcou L. Sliače a Kynologickým klubom L. Sliače na časť
pozemkov C-KN 4246/2, 4246/1,4245 za účelom využívania plochy na cvičisko pre potreby
Kynologického klubu.
Pôvodné uznesenie 122/7/2009 písm. B): Obecné zastupiteľstvo B) schvaľuje Nájomnú zmluvu
medzi obcou a Kynologickým klubom.
G) nesúhlasí s poskytnutím finančnej výpomoci p. Viliam Richtera, ul. Na Majeri 551/14 L. Sliače
H) 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 zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Ide o priamy predaj
pozemku p.č. . C-KN 2395 o výmere 233 m2 pre p. Ladislava Vajdu, L. Sliače, Vyšný Sliač, ul
Stupy 1497/2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome, za cenu
1 €/m2 ( jedno euro) stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce.
Odôvodnenie: Žiadateľ p. Ladislav Vajda, L. Sliače, Vyšný Sliač, ul Stupy 1497/2 požiadal obec
Liptovské Sliače ako vlastníka pozemku, ktorý užíva pri predmetnom rodinnom dome ako dvor,
vzniknutý svojpomocným zregulovaním potoka Sliačanka v minulosti
Vzhľadom k tomu, že nie je v rozpore so záujmami obce odkúpenie uvedeného pozemku, Obecné
zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače tento prevod schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 139/1991 Zb. v platnom znení a to ako
prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č.
7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti uhradí kupujúci.
I) ruší uznesenie č. 3/2004 odst.2 písm. zo dňa 25.03.2004 o odpredaji obecného pozemku pre p.
Ladislava Vajdu, L. Sliače, Vyšný Sliač, ul. Stupy 1497/2
J) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 119/7/2009 – 137/7/2009 zo dňa 15.10.2009

Uznesenie 141/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje rozpočet obce na rok 2010
B) berie na vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2010-2012
C) berie na vedomie programový rozpočet obce na roky 2010-2012
D) berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky
2010-2012 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010

Uznesenie 142/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 01.01.2010 do
30.06.2010
Uznesenie 143/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce L. Sliače na rok 2010.
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Uznesenie 144/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje VZN č. 5/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
Uznesenie 145/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie informáciu riaditeľky DD DSS p. Emílie Mušutovej o možnostiach
poskytovania prepravnej služby
Uznesenie 146/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje úpravu rozpočtu obce za rok 2009 - Rozpočtové opatrenie č. 5/2009 (príloha č.1)
Uznesenie 147/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje predaj autobusu Karosa EČ RK 593 AU
B) schvaľuje odpredaj Avie A-30 RK 658 AI
Uznesenie 148/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje Zmluvu o nájme nebytového priestoru - budovy Tenisových šatní na ulici Dielnice
č.864/7 medzi Obcou L. Sliače a Tenisovým klubom L. Sliače na dobu neurčitú v cene 1,- € ročne
za celý predmet nájmu (zastavaná plocha 232 m2). Obec touto zmluvou prenecháva do nájmu
Tenisovému klubu budovu Tenisových šatní za nájomné, ktoré bolo dohodnuté v súlade s § 9a ods.
9 c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, pričom
východiskom bola Zmluva o združení medzi Obcou Liptovské Sliače a Tenisovým klubom
Liptovské Sliače zo dňa 08.02.2004 a Dodatok č. 1 k Zmluve o združení zo dňa 03.04.2008, ktorým
bolo dohodnuté, že prevádzkovateľom vytvoreného majetku bude Obec Liptovské Sliače
a Tenisový klub Liptovské Sliače, v pomere podľa vložených finančných prostriedkov zmluvných
strán do výstavby budovy.
Uznesenie 149/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje odmeny pre starostu obce za rok 2009 vo výške 17% zo súčtu základných platov za
obdobie od 01-12/2009
B) schvaľuje odmeny pre zástupcu starostu obce za rok 2009 vo výške 12 % zo súčtu základných
platov za obdobie od 01-12/2009
C) schvaľuje odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2009 vo výške 17 % zo súčtu základných
platov za obdobie od 01-12/2009
Uznesenie 150/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí s osadením zábradlia vo Vyšnom Sliači na obecnom chodníku „ Hore Zvonickým“
v priebehu roka 2010.
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Uznesenie 151/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí aby Obec Liptovské Sliače ako strana povinná z vecných bremien uzavrela s manželmi
Antonom Dvorským nar.26.9.1960 a manželkou Annou Dvorskou /rod. Jedinákovou / nar.2.5.1965
obaja trvale bytom ul. Dielnice 840/55, 034 84 Liptovské Sliače ako stranou oprávnenou z vecných
bremien zmluvu o zriadení vecného bremena spočívajúcu v práve umiestnenia časti ČOV pred
rodinným domom Pod Zvonicou 1660/81 LV č.2094 k.ú. Liptovské Sliače vo vlastníctve
uvedených manželov, vedúcom od uvedenej ČOV cez obecný pozemok E-KN 10002 k verejnému
odpadovému zberaču.
Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne č.41419464-045/09 ( ako parcela CKN 3060/4 o výmere 23 m2, kultúra –zastavaná plocha,), ktorý je vypracovaný Ing. Martinom
Mičudom, geodetom a kartografom Ružomberok, M. Tatry 27/3, IČO: 41 419 464 dňa 22.6.2009
autorizačne overený Ing. Jozefom Pniakom, autorizačným geodetom a kartografom dňa 24.9.2009
a riadne overený katastrálnym úradom v Žiline, správou katastra v Ružomberku dňa 14.10.2009 pod
číslom 622/2009.
Vecné bremeno je popísané a ocenené v znaleckom posudku č.109/2009 zo dňa 23.11.2009
vyhotovenom Ing. Milenou Hamackovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo- odhad hodnoty
nehnuteľností.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo v prospech manželov Anny a Antona Dvorskéhovlastníkov budovy rodinného domu so súp. číslom 1660/81 Pod Zvonicou, postaveného na
pozemku parc. č. C-KN 2826, katastrálne územie Liptovské Sliače na dobu neurčitú za jednorazovú
odplatu 246,15 EUR, ktorú sú oprávnení z vecných bremien povinní uhradiť obci Liptovské Sliače
do 31.1.2010.
Splnomocňuje sa starosta obce Liptovské Sliače p. Ján Ondrejka, aby za obec uzavrel s výlučne
uvedenými manželmi predmetnú zmluvu o zriadení vecného bremena. Všetky náklady súvisiace so
zriadením vecného bremena na časť obecného pozemku znášajú žiadatelia Anna Dvorská rod.
Jedináková a Anton Dvorský.
Uznesenie 152/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu – Blážová v cene 3,30 € pre vlastníkov
pozemkov, ktorým nevznikne pozemok na výstavbu rodinného domu a 1 € pre vlastníkov
pozemkov, ktorým vznikne pozemok na výstavu rodinného domu. V prípade, že vlastníci
pozemkov nebudú súhlasiť s podmienkami a cenou výkupu pozemkov pod miestnu komunikáciu
Obecné zastupiteľstvo L. Sliače navrhuje zahájiť proces vyvlastňovania na vysporiadanie
pozemkov pod miestnu komunikáciu Blážová Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
zmien a predpisov.
Uznesenie 153/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí so začlenením parcely E-KN 1415 a 1416 do Dodatku územného plánu obce L. Sliače za
účelom výstavby rodinného domu na žiadosť p. Petra Juráša ml., ul. Dolná Roveň 1294/2, L. Sliače
B) súhlasí so začlenením parcele E-KN 1418/1 a 1417 do Dodatku územného plánu obce L. Sliače
za účelom výstavby rodinných domov ( lokalita L. Sliače – Stredný od p. J. Antola, pokračovanie
ulice Do Pažíť po parcelu č. E-KN 1415).
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Uznesenie 154/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí so začlenením parcely E-KN 848/1, 848/2, 848/3 do Dodatku územného plánu obce L.
Sliače za účelom výstavby rodinného domu na žiadosť p. Vlastimila Huntoša, Okružná 153/58,
Čadca
B) nesúhlasí so začlenením parcely E-KN 455 a 456 do Dodatku územného plánu obce L. Sliače za
účelom výstavby rodinného domu na žiadosť p. Vlastimila Huntoša, Okružná 153/58, Čadca
Uznesenie 155/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje starostu obce a riaditeľa ZŠ riešením žiadosti Mgr. Oľgy Šiškovej o finančnú
výpomoc pre Dramatický krúžok v ZŠ L. Sliače.
Uznesenie 156/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie interpeláciu – ponuku p. Viliama Richtera, Na Majeri 551/14 L. Sliače
na zriadenie obecnej polície, rozšírenia kamerového systému, zriadenia pultu centrálnej ochrany,
školiaceho a výcvikového strediska pre obecnú políciu, využívanie strelnice v Lipt. Sliačoch
Uznesenie 157/8/2009 :
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie žiadosť Hasičského múzea Priekopa, Martin o podporu zachovania historickej
hasičskej techniky a výstroje.

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
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Príloha č. 1 k uzneseniu č. 146/8/2009 písm. A):
rozpočtové opatrenie č. 5
úprava rozpočtu obce za r. 2009
PRÍJMY
Bežný rozpočet – príjmy
Ekon.
Kl.

názov

Výnos dane
z príjmov -dotácia
111003 ŠR
KD nájom za
212003 priestory
Príjmy za prepravné
223001 autobus
Finančné operácie – príjmy

schválený
rozpočet

návrh
úpravy

821 482,00
€

36 841,00 €

3 951,00 €

1 808,00 €

3 319,00 €

1 908,00 €

Úpravy príjmového
rozpočtu spolu

40 557,00 €

návrh
úpravy
v Sk

upravený
rozpočet

1 109
871,97 Sk
54 467,81
Sk
57 480,41
Sk
0,00 Sk
0,00 Sk
1 221
820,18 Sk

858 323,00
€

483 672,93
Sk
60 010,99
Sk
24 100,80
Sk

157 779,00
€

upravený
rozpočet v
Sk

25 857
838,70 Sk
173 495,63
Sk
5 759,00 €
132 674,90
4 404,00 €
Sk
0,00 Sk
0,00 Sk

VÝDAVKY
Kapitálový rozpočet
Bežný rozpočet
OcÚ - mzdy,
610 odmeny a odvody
OcÚ elektrická
632001 energia
OcÚ poštovné,
632003 kolkové známky
633004 IP kamery
OcÚ materiál a
633006 náhradné diely
OcÚ kancelárske
633006 potreby

142 567,00
€

16 055,00 €

3 319,00 €

1 992,00 €

1 328,00 €

800,00 €

7 303,00 €

100,00 € 3 012,60 Sk
12 050,40
Sk
400,00 €

7 403,00 €

285,00 € 8 585,91 Sk
45 881,90
Sk
1 523,00 €
25 908,36
Sk
860,00 €
12 652,92
Sk
420,00 €

1 447,00 €

797,00 €
1 162,00 €

634001 OcÚ PHM autobus

996,00 €

634001 OcÚ PHM Fábia
OcÚ servis Octávia,
634002 Fábia
OcÚ havarijné
poistenie Octávia,
634003 Fábia
OcÚ tonery do
637004 tlačiarní
635002 OcÚ údržba

664,00 €
332,00 €

365,00 €
830,00 €
996,00 €

86,00 € 2 590,84 Sk
28 619,70
Sk
950,00 €
250,00 € 7 531,50 Sk
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5 311,00 €
2 128,00 €

1 197,00 €

2 519,00 €
1 524,00 €
752,00 €

451,00 €
1 780,00 €
1 246,00 €

4 753
250,15 Sk
159 999,19
Sk
64 108,13
Sk
223 022,78
Sk
36 060,82
Sk
43 592,32
Sk
75 887,39
Sk
45 912,02
Sk
22 654,75
Sk
13 586,83
Sk
53 624,28
Sk
37 537,00

výpočtovej techniky
OcÚ poplatky a
637005 členské

863,00 €

633007 DHZ materiál
633016 DHZ stravné
TKO nákup KUKA
633006 nádob
VO-N,V,S elektr.
632001 energia
KD elektr. energia +
632001 kluby V,N,S

5 629,00 €
151,00 €

633001 KD - stoly, stoličky

1 660,00 €

633006 KD rôzne vybavenie
KD rôzne vybavenie
633006 –kluby V,N,S
Úprava
výdavkového
rozpočtu spolu

498,00 €
4 980,00 €
3 652,00 €

332,00 €
166,00 €

14 942,50
Sk
38 862,54
Sk
1 290,00 €
106,00 € 3 193,36 Sk
496,00 €

1 359,00 €
6 919,00 €
257,00 €

698,00 €
200,00 € 6 025,20 Sk
209 978,22
Sk 11 950,00 €
6 970,00 €
172 923,24
Sk 9 392,00 €
5 740,00 €
32 987,97
Sk 2 755,00 €
1 095,00 €
25 305,84
Sk 1 172,00 €
840,00 €
119,00 € 3 584,99 Sk
1 221
40 577,00 € 820,18 Sk
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Sk
40 941,23
Sk
208 441,79
Sk
7 742,38 Sk
21 027,95
Sk
360 005,70
Sk
282 943,39
Sk
82 997,13
Sk
35 307,67
Sk

285,00 € 8 585,91 Sk

