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podárenia a nakladania
s majetkom obce. Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia (VZN) č.
2/2007 predložil poslancom zástupca starostu obce Ing. Štefan Likavčan.
VZN sa zaoberá napr.
zmluvnými prevodmi vlastníctva, povinnosťami obce
pri hospodárení s majetkom, nakladaním s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce
a pod. VZN poslanci po zapracovaní niekoľkých pozmeňujúcich
návrhov
jednohlasne schválili.
Kedy vybavovať na obecný úrad?
Prednosta OcÚ Ing.
Ľubomír Littva priblížil návrh na organizáciu práce
na OcÚ Liptovské Sliače.
Upozornil, že zamestnanci
OcÚ vybavujú občanov
celý týždeň. Nedodržujú
sa stránkové dni a následne majú zamestnanci
nával práce, preto musia
ostávať v zamestnaní aj po
pracovnej dobe. Navrhujú,
aby bol jeden deň v týždni
pre verejnosť zatvorený.
V prevádzke by bola kancelária prvého kontaktu. Poslanci tak schválili zmenu
organizácie práce na OcÚ.
Stránkovými dňami budú
pondelok, streda a piatok.
Utorok bude nestránkový
deň, štvrtok bude tiež nestránkový, ale otvorená bude len kancelária 1.
kontaktu.
O výstavbe garáží
Starosta obce informoval poslancov o rokovaniach v súvislosti z
vystavbou garáží na verej-

ných priestranstvách obce.
Kompetentní sa zhodli, že
pre obec je záväzný Územný plán, ktorý s touto možnosťou nepočíta. Keby sa
k tomu pristúpilo, musí
byť vypracovaný k územnému plánu doplnok. Jeden
zo žiadateľov o výstavbu
garáže- Anton Hlavatý,
predložil poslancom návrh
projektu stavby. Poslanci
jednohlasne schválili výstavbu dočasných garáží
pred rodinnými domami
na prenajatých verejných
priestranstvách obce podľa typizovaného projektu schváleného obcou, na
základe individuálnych
žiadostí
občanov,
schválených OZ. Poverili
vedenie obce, v spolupráci
so stavebnou komisiou, zostaviť návrh na vypracovanie dodatku k Územnému
plánu obce do 15. 8. 2007.
Kronikárka zložila funkciu
Kronikárka obce Anna
Čamatejová predložila na
rokovaní OZ návrh zápisov do kroniky obce za
rok 2006. Tiež predložila
spracovanú kroniku a albumy. Zároveň sa vzdala vykonávanej
funkcie
kronikárky k 28. 6. 2007.
Starosta jej poďakoval za
prácu pre obec.

ta OcÚ, správca objektov
obce a sekretariát OcÚ.
Na rokovaní OZ bola
schválené úhrada poplatkov za používanie mobilov za prvý polrok 2007
v plnej výške z obecného
rozpočtu, úhrada poplatkov za mobil starostu s prekročením paušálu 500
min. do výšky 300,- Sk
z rozpočtu obce od faktúry
za mesiac júl 2007. Poslanci schválili aj úhradu poplatkov za mobil zástupcu
starostu s prekročením paušálu 120 min. do výšky
100,- Sk z rozpočtu obce
od faktúry za júl 2007, úhradu poplatkov za mobil
prednostu OcÚ, správcu
a hospodára s prekročením paušálu UNI 60
min. do výšky 100,- Sk
z obecného rozpočtu od
faktúry za júl 2007, úhradu poplatkov za mobil
sekretariátu OcÚ v plnej
výške z rozpočtu obce.
Nedeľný predaj upravený
Vdp. Ján Budzák, správca farnosti Liptovské
Sliače, požiadal poslancov, aby im nebola ľahostajná
problematika
nedeľného predaja. Po dlhšej diskusii na túto tému
sa poslanci zhodli na zrušení všetkých uznesení
OZ,
ktorými
bol
schválený v obci nedeľný
predaj. Schválili ho v potravinových obchodoch,
v čase od 6. do 9. h, s účinnosťou od 1. 7. 2007.

Poplatky za obecné mobily
Poslanci sa oboznámili
s používaním a úhradou nákladov za mobilné telefóny na OcÚ.
Päť mobilov, ktoré majú Na ostatnom OZ poslanmedzi sebou bezplatné ci odsúhlasili:
hovory využívajú starosta,
1.zriadenie strelnice Nad
zástupca starostu, prednos- gaganovou, ak budú dodr-

žané všetky bezpečnostné
predpisy, v zmysle žiadosti Poľovného združenia
Kamenná L. Sliače. Združenie a obec uzatvoria
zmluvu o spoluvlastníctve
strelnice s tým, že prípadné príjmy sa rozdelia
medzi
spoluvlastníkov
v rovnakom pomere.
2.prenájom obecného pozemku komasačná parcela
č. 1391/3 v lokalite Štvrte
za symbolickú 1,- Sk na
rok na umiestnenie bunky
– skladu krmiva na
žiadosť miestneho poľovného združenia
3.poskytnutie jednorazovej materiálnej výpomoci
vo výške 5.tis. Sk na pokrytie pohrebných nákladov v zmysle žiadosti
Vladimíra Sleziaka, L.
Sliače 457
4.žiadosť Milana Friča, L.
Sliače 1286 o poskytnutie
materiálnej sociálnej výpomoci vo výške 3 tis. Sk
na čiastočné pokrytie nákladov na odstránenie
škôd po guľovom blesku.
5.odpustenie poplatku za
prenájom sály v kultúrnom dome na tanečnú zábavu pri tohtoročnom
sadení májov, na žiadosť
Ľuboša Bartíka, L. Sliače
1147
6.drobnú stavbu – prekrytie drevených lavíc pri
pohostinstve vo Vyšnom
Sliači č. 1049, na žiadosť
Milana Kočibala, č. d.
1364
7.zníženie kúpnej ceny za
odpredaj obecného pozemku KN 246 za 120,- Sk za
m2, na žiadosť Anny Húskovej z Karvinej – Fryštátu.
Na rokovaní odznelo

