Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Liptovských
Sliačoch dňa 15.10. 2009
Uznesenie 119/7/2009
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje zmenu programu rokovania OZ:
Doplnenie programu rokovania OZ :
a. o bod č. 10. Žiadosti
b. o bod č. 11. Združenie finančných prostriedkov na tribúna OFC
c. o bod č. 12. Vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
Uznesenie č. 120/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie určenie zapisovateľa Annu Mojšovú
B) volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Miroslav Hanula a Anton Moravčík
C) volí mandátovú komisiu v zložení : Bc. Miroslav Caban a Miroslav Jacko
D) schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Jozef Kajúch a Helena Dvorská
Uznesenie č. 121/7/209
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie interpeláciu Littvovej Emílie, bytom Lipt. Sliače, Nižný Sliač, ul. Jarná č. 503/27
ohľadom neschválenia ich žiadosti na odpredaj obecného pozemku C-KN 3008/14 o výmere 267 m2
B) poveruje starostu obce zúčastniť sa spoločného stretnutia s právnikom a podania správy na budúcom
rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 122/7/209
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje Nájomnú zmluvu medzi obcou a rímskokatolíckou cirkvou
B) schvaľuje Nájomnú zmluvu medzi obcou a Kynologickým klubom
Uznesenie č. 123/7/2009
Obecné zastupiteľstvo
A) odročuje žiadosť o sociálnu výpomoc p. Viliama Richtera na prešetrenie Komisii sociálno-zdravotnej,
ochrane verejného poriadku a životného prostredia a vyzvali p. Richtera, aby predložil na OcÚ zápisnicu
z Obvodného oddelenia policajného zboru v Liptovskej Teplej.
Uznesenie č. 124/7/2009
Obecné zastupiteľstvo
A) poveruje vedenie obce nahlásením poruchy na Stredoslovenskú energetiku a.s. – Distribúciu
Uznesenie 125/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) ruší uznesenie č. 104/6/2009 body:
B) schvaľuje odpredaj vozidla Lada Niva formou verejnej súťaže
minimálne za cenu podľa znaleckého posudku
D) poveruje prednostu Obecného úradu Tomáša Hliničana o zverejnenie
verejnej súťaže na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli,
zabezpečením vyhlásenia v miestnom rozhlase a zabezpečením znaleckého
posudku na vozidlo Lada Niva

Uznesenie 126/7/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie kontrolu plnenie uznesenia č. 94/6/2009 – 118/6/2009 zo dňa 27.08.2009

Uznesenie č. 127/7/2009
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie informáciu zástupkyne DEXIE banky Slovensko a.s. p. Kurpašovej o ponúkanom
úverovom produkte.

Uznesenie 128/7/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje prijatie úveru vo výške : 497.909 € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH : SK 2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka číslo: 148/L ( ďalej len
banka ) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia
financovania investičných projektov :
1. Rekonštrukcia, rozširovanie a obnova ZŠ J.Hanulu L. Sliače s podporou projektu MVaRR SR
Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania ROP 1.1-2008/01
2. Úprava Námestia J.Kútnika-Šmálova, L.. Sliače s podporou projektu MVaRR SR, Prioritná os 4 –
Regenerácia sídiel ROP – 4.1a-2009/01
3. Prístavba a stavebné úpravy materskej školy L. Sliače s podporou projektu MVaRR SR Prioritná os
1 - Infraštruktúra vzdelávania ROP 1.1-2009/01
4. Výmena palivovej základne v zariadeniach obce L. Sliače s podporou projektu MŽP – Operačný
program Životné prostredie, Prioritná os 3.1 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy
5. Materiálové a energetické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Liptovské Sliače
s podporou projektu MŽP – Operačný program Životné prostredie, Prioritná os
6. Rekonštrukcia, rozširovanie a obnova ZŠ J. Hanulu L. Sliače – II. Etapa s podporou projektu
MVaRR SR Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania ROP
B) schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z úveru.
Uznesenie č. 129/7/2OO9
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie informáciu starostu obce a riaditeľky ZpSaDSS Mgr. Emílie Mušutovej o možnosti
získania nenávratného finančného príspevku na prístavbu Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb v Nižnom Sliači a informáciu o prípravách II. Etapy rekonštrukcie Základnej školy
Jozefa Hanulu v Lipt. Sliačoch
B) berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich stavebných prácach na základnej škole podanú
riaditeľom Mgr. Ľubošom Birtusom
C) schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu radiátorov v telocvični Základnej školy
Jozefa Hanulu v Lipt. Sliačoch v zmysle žiadosti riaditeľa Mgr. Ľuboša Birtusa
Uznesenie 130/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) volí zástupcov do Rady školy pri MŠ Lipt. Sliače
Za Nižný Sliač – Helena Dvorská
Za Stredný Sliač – Ing. Miroslav Hanula
Za Vyšný Sliač – Miroslav Jacko
Uznesenie 131/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A ) volí – doporučuje Okresnému súdu Ružomberok za prísediacich na volebné obdobie 2010-2013
1. Mgr. Tibor Šula
2. Michal Benčo

Uznesenie 132/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie oznámenie k odpredaju obecného pozemku C-KN 3718/9 o výmere 103 m2
Marty Hanulovej, Stredný Sliač, ul. J. Hanulu 1059/157
B) ruší uznesenie č. 98/6/2009 bod A zo dňa 27.08.2009

Uznesenie 133/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v zmysle VZN č. 3/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby p. Albínovi Gejdošovi,
Stredný Sliač, ul. J. Hanulu č. 1088/99
Uznesenie č. 134/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) odročuje žiadosť o odpredaj obecného pozemku č. C-KN 2395 o výmere 233 m2 p. Ladislava Vajdu,
Vyšný Sliač ul. Stupy 1497/2 do prijatia nového VZN o nakladaní s majetkom obce.
Uznesenie č. 135/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje starostu obce aktivitami ohľadom združenia finančných prostriedkov na prvé podlažie
tribúny OFC
Uznesenie 136/7/2009 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie správu starostu obce o možnosti zriadenia vecného bremena na jestvujúce majetko právne nevysporiadané miestne komunikácie v zmysle zákona NR SR č. 66/2009 Z. z.
B) poveruje vedenie obce vstúpiť do rokovania s kompetentnými orgánmi ( Katastrálny úrad,
Pozemkový úrad, autorizovanými geodetmi ) za účelom zriadenia vecného bremena na jestvujúce
majetko -právne nevysporiadané miestne komunikácie v zmysle zákona NR SR č. 66/2009 Z. z..
C) schvaľuje jestvujúce majetko -právne nevysporiadané miestne komunikácie zamerať geometrickým
plánom a vyčleniť finančné prostriedky na geometrické plány v rozpočte obce na rok 2010.
Uznesenie č. 137/7/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje miesta na vylepovanie plagátov pre voľby do samosprávneho orgánu v obci na
nasledovných miestach:
1. v Nižnom Sliači: zastávka SAD MŠ, humno p. Vincenta Dvorského, plocha cca 6 m2, podľa potreby
je možné maximálne navýšiť na 9 m2
2. v Strednom Sliači : zastávka –SAD MŠ, drevené oplotenie p. Pavla Ondrejku, plocha cca 6 m2.
podľa potreby je možné maximálne navýšiť na 9 m2
3. vo Vyšnom Sliači: zastávka SAD – garáž, drevený plot p. Dušana Domitera, plocha cca 6 m2,
v prípade potreby je možné maximálne navýšiť na 9 m2
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Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ

