UZNESENIE
V

OBECNÉHO

LI PT O V S K Ý C H

ZASTUPITEĽSTVA
SLIAČOCH

číslo 2/2008 zo dňa 10. apríla

Obecné

2008

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 1/2008 zo dňa 14. februára 2008
c/ vyúčtovanie zápisov do kroniky obce, zhotovenie predpísaných príloh podľa Smernice č.
2/2004 pre vedenie kroniky obce a prácu kronikára , odovzdanie dokumentov súvisiacich
s vedením kroniky predložených p. Annou Čamatejovou a ich prebratie starostom obce
podľa vykonaného zápisu
d/ rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2007
e/ odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Janky Littvovej k Záverečnému účtu
obce Liptovské Sliače za rok 2007
f/ správu audítora k Záverečnému účtu obce Liptovské Sliače za rok 2007
g/ informáciu vedenia obce o výsledkoch verejných zhromaždení obci zo dňa 06.04.2008
h/ informáciu starostu obce o zámere v budúcnosti vytvoriť nové pracovné miesto kultúrno –
športového referenta pre Obec Liptovské Sliače.
i/ žiadosť p. Mariána Antola, L. Sliače č. 641 o spevnenie prístupovej komunikácie
k pozemku v lokalite Blážová v Nižnom Sliači s tým, že žiadosť bude zaradená do
poradovníka žiadateľov o úpravu a spevnenie miestnych komunikácií
j/ Výročnú správu Rady školy pri Materskej škole Liptovské Sliače za rok 2007
k/ Výročnú správu Rady školy pri Základnej škole J.Hanulu Liptovské Sliače za rok 2007

2. odročuje :
a/ žiadosť p. Viery Littvovej, L. Sliače č. 944 na prerokovanie a miestne šetrenie komisii
výstavby a ÚP a zistením skutočností uvedených v žiadosti do najbližšieho zasadnutia OZ
b/ žiadosť p. Bernarda Bieleného, L. Sliače č. 311 o zaradenie pozemku na IBV do ÚP obce
komisii stanovenej na úpravu ÚP obce
c/ žiadosť p. Milana Brezňana, L. Sliače čo. 347 o zaradenie pozemku na IBV do ÚP obce
komisii stanovenej na úpravu ÚP obce
d/ žiadosť p. Romana Plávku s manželkou, L. Sliače č. 172 o zaradenie pozemku na IBV do
ÚP obce komisii stanovenej na úpravu ÚP obce

3. schvaľuje :
a/ celoročné hospodárenie Obce Liptovské Sliače bez výhrad
b/ použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 %
a zostávajúce finančné prostriedky z prebytku rozpočtového hospodárenia na kapitálové
výdavky – výstavba viacúčelového ihriska a nákup bubnovej kosačky
c/ výstavbu viacúčelového ihriska v areály Základnej školy J.Hanulu na parcele C-KN 771/1
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d/ úpravu rozpočtu obce na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 2 v časti kapitálové výdavky :
- Viacúčelové ihrisko ( spoluúčasť obce ) navýšenie rozpočtu o sumu 220 tis. Sk
- nákup bubnovej kosačky v sume 47 tis. Sk
e/ Štatút DDaDSS Liptovské Sliače
f/ presun výkonu opatrovateľskej služby z obce Liptovské Sliače na DDaDSS Liptovské
Sliače s účinnosťou od 1. júna 2008
g/ zmluvu o zabezpečení výkonu opatrovateľskej služby z 10.04.2008 uzatvorenú medzi
Obcou Liptovské Sliače a DDaDSS Liptovské Sliače
h/ Smernicu č. 2/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné
a propagačné účely a na občianske obrady a slávnosti obce Liptovské Sliače
i/ zriadenie poriadkovej služby v obci formou uzatvorenia dohôd o pracovnej činnosti
j/ úpravu rozpočtu obce na rok 2008 v časti bežné výdavky obce na krytie nákladov na
zriadenie a činnosť poriadkovej služby v obci vo výške 120 tis. Sk z rozpočtovej položky
verejného osvetlenia
k/ Dodatok č. 1 k Zmluve o združení medzi Obcou Liptovské Sliače a Tenisovým klubom
Liptovské Sliače

4. žiada :
a/ starostu obce Liptovské Sliače :
- vydať DDaDSS Liptovské Sliače Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine v súlade
s bodom 3 písm. f) a g) tohto uznesenia
- protokolárne odovzdať riaditeľke DDaDSS Liptovské Sliače osobné spisy
zamestnancov – opatrovateliek, ostatnú personálnu a mzdovú agendu a spisy
týkajúce sa opatrovateľskej služby
- poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu obce na účet DD a DSS Liptovské
Sliače v zmysle zmluvy o zabezpečení výkonu opatrovateľskej služby

5. ukladá :
a/ Mgr. Emílii Mušutovej riaditeľke DD DSS Liptovské Sliače zabezpečiť všetky úlohy
(preberajúceho zamestnávateľa opatrovateliek, oznamovacej povinnosti voči sociálnej
poisťovni, zdravotným poisťovniam ) súvisiace s presunom výkonu opatrovateľskej služby
z Obce Liptovské Sliače na DD DSS Liptovské Sliače

6. poveruje :
a/ starostu obce rokovaním a prípravou návrhu nájomnej zmluvy so záujemcami o prenájom
starého futbalového ihriska
b/ vedenie obce vyhľadaním nových priestorov pre činnosť Kynologického klubu L. Sliače
c/ vedenie obce vypracovaním správy o finančnej návratnosti investície do úsporného
osvetlenia v obci do najbližšieho zasadnutia OZ
d/ starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi pôdy o odkúpenie pozemkov na individuálnu
bytovú výstavbu v obci
e/ starostu obce vytypovaním možných lokalít na umiestnenie motorkárskej dráhy v obci
f/ vedenie obce postupným odstraňovaním nedostatkov vyplývajúcich zo žiadosti p. Evy
Ivákovej, L. Sliače č. 740 a podaním správy do najbližšieho zasadnutia OZ
g/ vedenie obce prieskumom možnosti podania projektov na získanie finančných prostriedkov
z nenávratných zdrojov na vybudovanie infraštruktúry v nových stavebných obvodoch,
z fondov ŠR resp. EU
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7. súhlasí :
a/ s vypovedaním Zmluvy o prenájme časti starého ihriska pre účely Kynologického klubu
v zmysle článku VI. Nájomnej zmluvy. Výpovedná lehota začne plynúť od 01.05.2008
b/ umiestnením prevádzky skladu farebných kovov v budove č.p. 1444 ( priestor PD L. Sliače
- Stredný ) na žiadosť firmy Gemini 5, s.r.o. Lisková
c/ s umiestnením reklamnej tabule v lokalite pozemkov Panský ohrad ( pri štátnej ceste I/18 )
na žiadosť p. Petry Chlustovej, L. Mikuláš
d/ s príspevkom vo výške 7 tis. Sk na zakúpenie publikácie s názvom Ján Maga, katolícky
kňaz a publicista, na základe prerokovania žiadosti p. Petra Olekšáka, Švošov
e/ s poskytnutím príspevku z rozpočtu obce na organizovanie podujatia: Sliačanský drapák do
výšky 15 tis. Sk, v zmysle žiadosti Autotraktorového klubu L. Sliače
f/ predbežne s výstavbou mliekarne a bryndziarne v lokalite Nižný Sliač pri vstupe do obce

8. odporúča :
a/ starostovi obce podpísať Zmluvu o zriadení vodovodu s Vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Ružomberok s označením vodnej stavby: „ Liptovské Sliače, Vyšné – rekonštrukcia
a zokruhovanie vodovodného potrubia“, za účelom združenia finančných prostriedkov na
zriadenie tejto vodnej stavby.

Overovatelia:
Helena Dvorská
Ján O n d r e j k a
starosta obce

Miroslav Jacko
Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ
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