UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 7/2007 zo dňa 28. júna 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 5/2007 zo dňa 16.05.2007
c/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 6/2007 zo dňa 16.06.2007
d/ informáciu starostu obce o stave prác na stavbe Polyfunkčného domu Vyšný Sliač
e/ ponuku spolupráce so Spišskou katolíckou charitou v oblasti opatrovateľskej služby
f/ vzdanie sa funkcie kronikárky obce p. Anny Čamatejovej k 28.06.2007

2. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ
b/ overovateľov zápisnice v zložení : p. Jozef Kajúch a p. Helena Dvorská
c/ zmenu názvu spoločnosti s ručením obmedzením ( s.r.o.) na názov PRAMEŇ
d/ spoločenskú zmluvu spoločnosti PRAMEŇ s.r.o.
e/ prechod výkonu opatrovateľskej služby v obci pod správu Spišskej katolíckej charity od
01.10.2007
e/ VZN č.2/2007 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
f/ zápisy do kroniky obce za rok 2006
g/ úhradu poplatkov za požívanie mobilných telefónov za 01 – 06 / 2007 v plnej výške
z rozpočtu obce
h/ úhradu poplatkov za mobilný telefón - starosta obce s prekročením paušálu 500 min. do
výšky 300,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 07/2007
i/ úhradu poplatkov za mobilný telefón - zástupca starostu obce s prekročením paušálu 120
min. do výšky 100,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 07/2007
j/ úhradu poplatkov za mobilný telefón - prednosta OcÚ s prekročením paušálu UNI 60 min.
do výšky 100,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 07/2007
k/ úhradu poplatkov za mobilný telefón - správca hospodár s prekročením paušálu UNI 60
min. do výšky 100,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 07/2007
l/ úhradu poplatkov za mobilný telefón - sekretariát OcÚ plnej výške z rozpočtu obce
m/ nedeľný predaj v potravinových obchodoch v čase od 6,00 hod. do 9,00 hod s účinnosťou
od 01.07.2007
n/ zmenu organizácie práce na Obecnom úrade L. Sliače a to :
pondelok, streda, piatok - stránkové dni
utorok – nestránkový deň
štvrtok – nestránkový deň – uzatvorený obecný úrad, k dispozícii bude kancelária prvého
kontaktu

-2o/ výstavbu dočasných stavieb – garáží pred rodinnými domami na prenajatých verejných
priestranstvách v obci, podľa typizovaného projektu schváleného obcou, na základe
individuálnych žiadostí občanov schválených v obecnom zastupiteľstve
p/ za správcu Všešportového areálu v Nižnom Sliači p. Annu Feriancovú, L. Sliače č. 118, od
01.07.2007 za finančnú odmenu 7 tis. Sk ročne.
r/ prevod majetku – budova Polyfunkčného domu s pozemkom a vybavenie Polyfunkčného
domu do správy spoločnosti PRAMEŇ s.r.o. L. Sliače

3. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení : predseda Miroslav Caban a člen Miroslav Jacko
b/ mandátovú komisiu v zložení : Ing. Silvester Švidroň a Ing. Miroslav Hanula

4. ruší :
a/ uznesenie OZ č. 6/2007 zo dňa v bode č. 2 písm. e/ a f/
b/ uznesenie OZ č. 6/2007 v bode 5 písm. a/ o výberovom konaní na miesto prevádzkara
c/ uznesenie OZ č. 4/2001 zo dňa 28.06.2001 v bode č. 3 písm. b/ a c/ o uhrádzaní
poplatkov za mobilné telefóny
d/ všetky uznesenia OZ, ktorými bol doposiaľ schválený nedeľný predaj v potravinových
obchodoch v obci L. Sliače ( uz. č. 8/2004 zo dňa 14.10.2004 bod 2 písmn. g/ )

5. doplňuje :
a/ uznesenie OZ č. 6/2007 zo dňa 15.6.2007 s tým, že : Valné zhromaždenie
spoločnosti PRAMEŇ s.r.o. bude tvoriť Obecné zastupiteľstvo so štatutárom obce –
starostom obce Jánom Ondrejkom

6. vypisuje :
a/ výberové konanie na miesto prevádzkara spoločnosti PRAMEŇ, s nástupom
od 01.01. 2008 . Výberové konanie sa uskutoční do 31.12.2007.
Podmienky výberového konania :
- vzdelanie príslušného smeru
- prax v odbore
- skúsenosti s riadením obdobného zariadenia
- znalosť jedného cudzieho jazyka
- práca s PC

7. poveruje :
a/ starostu obce rokovaním s riaditeľom Spišskej katolícke charity Ing. Maľučkým
a uzatvorením zmluvy o výkone opatrovateľskej služby v obci L. Sliače Spišskou
katolíckou charitou
b/ zástupcu starostu obce vypracovaním nového VZN o podmienkach poskytovania
opatrovateľskej služby, v termíne do septembrového zasadnutia OZ
c/ zástupcu starostu obce Ing. Štefana Likavčana a Hlavnú kontrolórku obce Ing. Janku
Littvovú zaslať vyjadrenie na otázky v zmysle interpelácie Mgr. Tibora Šuľu, L. Sliače
č.1432 č.j.592/2007 zo dňa 28.06.2007
d/ vedenie obce v spolupráci so stavebnou komisiou zostavením návrhu na vypracovanie
Dodatku k Územnému plánu obce v termíne do 15.08.2007
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8. súhlasí :
a/ so zriadením strelnice v lokalite Nad gaganovou za podmienky , že budú dodržané všetky
bezpečnostné predpisy v zmysle žiadosti Poľovného združenia Kamenná L. Sliače. Medzi
Poľovným združením a obcou bude uzatvorená zmluva o spoluvlastníctve strelnice, s tým
že prípadné príjmy budú prerozdelené v rovnakom pomere medzi spoluvlastníkov.
b/ s prenájmom obecného pozemku komasačná parcela č. 1391/3 v lokalite Štvrte v cene za
symbolickú 1,- Sk/ rok na umiestnenie bunky – skladu krmiva na žiadosť Poľovného
združenia Kamenná L. Sliače.
c/ s poskytnutím materiálnej jednorazovej sociálnej výpomoci vo výške 5 tis. Sk na pokrytie
nákladov súvisiacich s pohrebom v zmysle žiadosti p. Vladimíra Sleziaka L. Sliače č. 457.
d/ s poskytnutím materiálnej sociálnej výpomoci vo výške 3 tis. Sk na čiastočné pokrytie
nákladov na odstránenie škôd, vzniknutých po guľovom blesku, v zmysle žiadosti p.
Milana Friča, L. Sliače č. 1286.
e/ s odpustením poplatku za prenájom sály KD na tanečnú zábavu pri tradičnom sadení májov
v dňoch 26. a 27. mája 2007, v zmysle žiadosti p. Ľuboša Bartíka, L. Sliače č. 1147
f/ s drobnou stavbou – prekrytie drevených lavíc pri pohostinstve vo Vyšnom Sliači č.1049,
v zmysle žiadosti p. Milana Kočibala č. 1364
g/ so znížením kúpnej ceny za odpredaj obecného pozemku KN 246 na sumu 120,- Sk/m2,
v zmysle žiadosti p. Anny Húskovej ul. K.Slivky 49/8B Karviná – Fryštát

Overovatelia:
Jozef Kajúch

Helena Dvorská

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

