UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LIPTOVSKÝCH

SLIAČOCH

číslo 7/2008 zo dňa 09. októbra 2008

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 6/2008 zo dňa 21. augusta 2008
c/ správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Janky Littvovej o plnení Plánu obce Liptovské Sliače
pri zavedení meny Euro
d/ správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Janky Littvovej o technickej realizácii prečíslovania
súpisných a orientačných čísel
e/ správu o prevádzke Polyfunkčného domu - Prameň s.r.o. podanú prednostom OcÚ L.
Sliače p. Tomášom Hliničanom, otváracie hodiny obchodnej spoločnosti PRAMEŇ s.r.o.
f/ návrh Obecnej rady L. Sliače na zaradenie investičných akcií na rok 2009
g/ informáciu starostu obce o trhovom predaji potravín v našej obci
h/ písomné ohodnotenie zariadenia v reštaurácii SATY L. Sliače a poveruje starostu obce
rokovaním s p. Ondrejkom Rastislavom vo veci odkúpenia potrebného zariadenia pre obec
a podaním stanoviska do najbližšieho zasadnutia OZ

2. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení : Predseda Ing. Štefan Likavčan a člen p. Miroslav Gejdoš
b/ mandátovú komisiu v zložení : p. Helena Dvorská a Ing. Silvester Švidroň
c/ zástupcov do Rady Základnej školy Jozefa Hanulu L. Sliače Ing. Štefana Likavčana, Ing.
Miroslava Hanulu, p. Miroslava Gejdoša a za organizácie deleguje p. Pavla Friča

3. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ
b/ overovateľov zápisnice v zložení : p. Miroslav Jacko a Bc. Miroslav Caban
c/ obstaranie tabuliek s orientačnými číslami pre občanov na náklady obce
d/ realizáciu investičnej akcie – zriadenie bezdrôtového rozhlasu v obci
e/ komisiu na vyhodnotenie ponúk na zriadenie bezdrôtového rozhlasu v zložení členovia OR
( Ing. Štefan Likavčan, Ing. Silvester Švidroň, Miroslav Gejdoš ) a Ing. Miroslav Hanula
f/ odpredaj obecného automobilu Škoda Octávia EČ : RK 422 AF formou verejnej súťaže za
minimálnu cenu podľa znaleckého posudku
g/ komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže na odpredaj obecného automobilu Škoda Octávia
v zložení členovia OR ( Ing. Štefan Likavčan, Ing. Silvester Švidroň, Miroslav Gejdoš ) a
Ing. Miroslav Hanula
h/ účelovú dotáciu na nákup ojazdeného úžitkového automobilu pre potreby obchodnej
spoločnosti Prameň s.r.o. L. Sliače vo výške do 200 tis. Sk
i/ úpravu rozpočtu obce za rok 2008 – Rozpočtovým opatrením č. 5
j/ prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu pre účely kancelárie v zmysle
žiadosti firmy FRIBAU s.r.o. L. Sliače a firmy M.B. Stavebné práce – RBK, s.r.o. v cene
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627 Sk/m2/ rok, ktorá bude každoročne upravená o mieru inflácie a úhradu nákladov
spojených s užívaním nebytových priestorov
k/ výstavbu obecných nájomných bytov v Strednom Sliači, na ulici K Medokýšu, na pozemku
parcelné číslo KN 3094/5

4. poveruje :
a/ vedenie obce prípravou a predložením nových všeobecne záväzných nariadení súvisiacich
s prechodom na menu Euro
b/ zástupcu starostu obce vypracovaním nového VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vo forme množstvového zberu a paušálneho zberu
c/ vedenie obce riešiť žiadosť p. Jána Plávku, L. Sliače č. 123 ohľadom osadenie
spomaľovacích retardérov na miestnej komunikácii v Nižnom Sliači, v rámci spracovania
dopravnej štúdie pre obec Lipt. Sliače
d/ starostu obce vypracovaním a podaním žiadosti na ŠFRB a podaním žiadosti o stavebné
povolenie na výstavu obecných nájomných bytov

5. doporučuje :
a/ upozorniť užívateľov káblového internetu, ktorí majú povolenie na umiestnenie káblov na
stĺpy miestneho rozhlasu, aby si zabezpečili na vlastné náklady preložku siete, z dôvodu
likvidácie stĺpov miestneho rozhlasu.

6. odročuje :
a/ žiadosť Tenisového klubu L. Sliače o finančný príspevok na činnosť a finančný
príspevok na výstavbu šatní v roku 2009 finančnej komisii k návrhu rozpočtu obce na rok
2009
b/ žiadosť DHZ L. Sliače – Vyšný o finančný príspevok na materiál finančnej komisii
k návrhu rozpočtu obce na rok 2009
d/ žiadosť TJ TURIST KLUB L. Sliače o finančný príspevok na činnosť finančnej komisii
k návrhu rozpočtu obce na rok 2009
e/ žiadosť Autotraktorového klubu – Sliačanský drapák o finančný príspevok finančnej
komisii k návrhu rozpočtu obce na rok 2009
f/ žiadosť p. Libora Jacku s manž., L. Sliače č. 1284 o odkúpenie obecného pozemku na
prerokovanie komisii výstavby a ÚP do najbližšieho zasadnutia OZ
g/ žiadosť p. Michaely Matisovej, L. Sliače č. 509 o jednorázovú sociálnu výpomoc na
prerokovanie Sociálno – zdravotnej komisii

7. nesúhlasí :
a/ so znížením nedoplatku za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v budove
zdravotného strediska v zmysle žiadosti MUDr. Ľubomíra Javorku z dôvodu toho, že na
tieto priestory je v zmysle nájomnej zmluvy zohľadnená zľava z nájomného
b/ s umiestnením unimobunky v lokalite Bujačia v zmysle žiadosti p. Janky Sliackej, L. Sliače
č. 1302/1, nakoľko nespĺňa podmienky na umiestnenie v zmysle stavebného zákona
č.50/1976 v znení neskorších zmien a doplnkov, pretože sa jedná o extravilán obce

8. súhlasí :
a/ s vykonávaním zimnej údržby miestnych komunikácií v zmysle žiadosti p. Ondreja
Luptáka, L. Sliače č. 1083
b/ s vykonaním údržby detského viacúčelového ihriska v Nižnom Sliači
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9. konštatuje že :
a/ toho času nemá žiadne voľné nebytové priestory vhodné prenájom v zmysle žiadosti p.
Martina Iváka L. Sliače č. 740

Overovatelia:

Miroslav Jacko
Ján O n d r e j k a
starosta obce

Bc. Miroslav Caban
Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ
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