UZNESENIE
V

OBECNÉHO

LI PTO V S K Ý C H

ZASTUPITEĽSTVA
SLIAČOCH

číslo 3/2007 zo dňa 8. marca 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ kontrolu plnenie uznesenia OZ č.2/2007 zo dňa 8.02.2007
b/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
c/ správu finančnej komisie o priebehu výberového konania na budovu č.p. 829 podanú
predsedom finančnej komisie Ing. Štefanom Likavčanom
d/ výročnú správu Rady školy pri ZŠ J.Hanulu v Lipt. Sliačoch predloženú predsedom Rady
školy Mgr. Máriou Ferenčíkovou
e/ žiadosť o doplnenie člena Rady školy pri ZŠ J. Hanulu L. Sliače predloženú predsedom
Rady školy
f/ informáciu starostu obce o zriadení Rady starších a Rady mladých, ako poradného orgánu
starostu obce
g/ sťažnosť na starostu obce a odročuje ju na vybavenie Komisii pre nezlučiteľnosť funkcií

2. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ s rozšírením bodu programu č. 8 – o schválenie členov Obecného
hasičského zboru L. Sliače
b/ overovateľov zápisnice v zložení Ing. Štefan Likavčan a Miroslav Jacko
c/ Dodatok č. 1 k VZN obce L. Sliače č. 3/2003 o opatrovateľskej službe a o výške za
poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby
d/ Štatút obecných novín Zrkadlo L. Sliačov
e/ za člena Rady školy pri ZŠ J. Hanulu L. Sliače poslanca p. Miroslava Gejdoša, ako
delegovaného zástupcu obce
f/ Krízový štáb obce v zložení : predseda - Ján Ondrejka, podpredseda – Ing. Ľubomír Littva,
tajomník – Ľudmila Tkáčiková, členovia : Miroslav Caban, Štefan Mihulec, Blažej Antol,
Mgr. Ľuboš Birtus, Alojz Godiš
g/ za veliteľa OHZ – Miroslava Priesola, za strojníka OHZ – Miroslava Benča a za
preventivára OHZ - Jaroslava Mendera
h/ rozšírenie kompetencie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií o právomoc riešiť sťažnosti
v zmysle § 11 zákona č. 152/98 o sťažnostiach
i/ nákup ojazdeného autobusu KAROSA za dohodnutú cenu 50.000,- Sk
j/ prenájom obecnej budovy č.p. 829 za účelom podnikania v oblasti gastronómie a predaja
cukrárenských výrobkov pre p. Maroša Bartánusa bytom L. Sliače č. 374, vo výške
22 tis.Sk /rok a úhradu nákladov za médiá. Nájom sa bude každoročne navyšovať
o príslušné percento inflácie.
k/prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ na kancelárske priestory v cene 627,-Sk/m2
a úhradu médií od 12. marca 2007 na dobu neurčitú, na žiadosť firmy Investspol, s. r. o.
Ružomberok, konateľ Ing. Pavol Hlaváč. Nájom za nebytové priestory sa bude každoročne
navyšovať o mieru inflácie.
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3. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení : predseda Miroslav Gejdoš a člen Ing. Silvester Švidroň
b/ mandátovú komisiu v zložení : Helena Dvorská , Ing. Miroslav Hanula

4. poveruje :
a/ šéfredaktora ON vypracovaním cenníka inzercie do najbližšieho zasadnutia OZ
b/ Komisiu dopravy riešením prípadného predĺženia zóny 40 km/h v Nižnom Sliači na
začiatok obce do najbližšieho zasadnutia OZ
c/ vedenie obce jednaním s majiteľmi obchodov ohľadom prehodnotenia zatváracích hodín
obchodov do najbližšieho zasadnutia OZ
d/ vedenie obce pripraviť koncepciu činnosti a riadenia predškolských zariadení v obci do
májového zasadnutia OZ
e/ vedenie obce prepracovaním Zásad používania osobných motorových vozidiel vo
vlastníctve obce do najbližšieho zasadnutia OZ
f/ vedenie obce vstúpiť do jednania so Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Ružomberok ohľadom riešenia predpísaného tlaku vody pri dodávke, v zmysle žiadosti p.
Marty Mojšovej ul. Karloveská 3, Bratislava 4
g/Finančnú komisiu vyhlásením výberového konania na odpredaj osobného motorového
vozidla Seat Inca RK – 674 AK . Výberové kritérium bude najvyššia cena, ktorá musí byť
minimálne 70 tis. Sk
h/vedenie obce vypracovaním kritérií na poskytnutie zľavy poplatku za TKO pre
poskytovateľov ubytovania na súkromí do najbližšieho zasadnutia OZ
i/ vedenie obce vstúpiť do jednania so Slovenským vodohospodárskym podnikov, š.p. OZ
Piešťany Závod Povodie horného Váhu ul. Jančeka 36 Ružomberok ohľadom riešenia
úpravy brehu potoka v Nižnom Sliači pri všešportovom areáli

5. odvoláva :
a/ p. Milana Kelčíka z funkcie člena Rady školy pri ZŠ J. Hanulu L. Sliače, podľa § 25 odst.
13 písmn. h/ zákona č. 596/2003 Z.z.

6. ruší :
a/ uznesenie OZ č. 4/2003 v bode 6 písmn. c/ o schválení Krízového štábu
b/ ruší uznesenie OZ č. 4/2003 v bode 6 písmn. e/ o schválení veliteľa OHZ a strojníka OHZ

7. deleguje :
a/ právomoc starostovi obce vykonať v odôvodnených prípadoch zmeny rozpočtu obce
v priebehu rozpočtového roka :
- do výšky 100 tis. Sk samostatne
- do výšky 200 tis. Sk po prerokovaní a schválení v Obecnej rade
spôsobom podľa § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, t.j. presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky
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8. odročuje :
a/ žiadosť p. Jozefa Rechtoríka, L. Sliače č. 720 o premiestnenie autobusovej zastávky na
prejednanie Komisii výstavby a ÚP a podaním stanoviska do najbližšieho zasadnutia OZ.
OZ d o p o r u č u j e na zasadnutie Komisie výstavby a ÚP prizvať žiadateľov a ich
susedov.
b/ žiadosť p. Antona Hlavatého, L. Sliače č. 1164 o odkúpenie obecného pozemku na
prerokovanie Komisii výstavby a ÚP. P o v e r u j e vedenie obce vstúpiť do jednania
s Ing.arch. Michalom Šarafínom , spracovateľom Územného plánu obce a stavebným
architektom predložením návrhu riešenia predmetnej žiadosti do májového zasadnutia OZ.
c/ žiadosť p. Juraja Buďvesela, L. Sliače č. 1163 o odkúpenie obecného pozemku na
prerokovanie Komisii výstavby a ÚP. P o v e r u j e vedenie obce vstúpiť do jednania
s Ing.arch. Michalom Šarafínom , spracovateľom Územného plánu obce a stavebným
architektom predložením návrhu riešenia predmetnej žiadosti do májového zasadnutia OZ.
d/ žiadosť p. Ľubomíra Sliackeho, L. Sliače č. 392 o odkúpenie obecného pozemku na
prerokovanie Komisii výstavby a ÚP a podaním stanoviska do májového zasadnutia OZ.
e/ žiadosti p. Miroslava Cabana, L. Sliače č. 1062, p. Jozefa Priesola l. Sliače č. 169, p. Pavla
Vajdu L. Sliače č. 1140 o úľava poplatku za TKO do najbližšieho zasadnutia OZ

9. súhlasí :
a/ s umiestnením prevádzky na výrobu drátkov a inštaláciu agregátnej linky na paletové
prírezy v objekte PD L. Sliače – Lisková, dvor L. Sliače – Stredný na žiadosť firmy
Morava, s.r.o., L. Sliače konateľ Ján Morava
b/ s ambulantným predajom čerstvého a mrazeného mäsa na trhových miestach zmysle VZN
č.8/2003 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území obce v zmysle žiadosti firmy OR-LI s.ro., Dovalovo, riaditeľ spoločnosti Milan
Šooš

10. nesúhlasí :
a/ odpustením poplatku za TKO na žiadosť Cech u Littvu – Vojtech Littva, L. Sliače č. 1380

Overovatelia:
Ing. Štefan Likavčan

Miroslav Jacko

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

