Uznesenia
prijaté na mimoriadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Liptovských Sliačoch dňa 12.03.2010

Uznesenie 178/2/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje program rokovania OZ
Uznesenie č. 179/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie určenie zapisovateľa Annu Mojšovú
B) volí návrhovú komisiu v zložení : Ing. Silvester Švidroň a Ing. Miroslav Hanula
C) volí mandátovú komisiu v zložení : Ing. Štefan Likavčan
D) schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Miroslav Gejdoš a Jozef Kajúch

Uznesenie č. 180/2/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie petíciu občanov obce Liptovské Sliače, aby bola zachovaná úplná prevádzka
v materskej škole vo Vyšnom Sliači, ktorá sa má v zmysle rozhodnutia obecného zastupiteľstva zlúčiť
do centrálnej novozrekonštruovanej materskej školy v Nižnom Sliači
B) súhlasí s požiadavkami rodičov dohodnutými s vedením obce a materskej školy na rodičovskom
združení dňa 04.03.2010:
1. zníženie mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (úprava VZN č. 4/2008 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia)
2. poistiť deti aj na prepravu do Nižného Sliača
3. zabezpečiť pedagogický dozor pri preprave detí do Nižného Sliača
4. vybudovať dvor (rovné bezpečné cesty + zabezpečiť plot a prašnosť z hlavnej cesty)
C) nesúhlasí s petíciou občanov ohľadom zachovania prevádzky materskej školy vo Vyšnom Sliači
z ekonomických, hygienických, bezpečnostných a priestorových dôvodov

Uznesenie 181/2/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí s vytvorením 12-tich pracovných miest v zmysle zákona č. 52/2010, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony § 50i - Príspevok na podporu
regionálnej a miestnej zamestnanosti – pracovný pomer uzatvorený na dobu 9 mesiacov, mzdové
podmienky: minimálna mzda, náplň práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti §
52a bod.1 písmeno a) poskytovať pomoc pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so
zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak
závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri
poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych veci, zdravotníctva,
vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo
zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti
styku s verejnosťou

Uznesenie 182/2/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2010

rozpočtové opatrenie č. 1
úprava rozpočtu obce za r. 2010
Ekon. Kl.

názov

schválený
rozpočet

návrh
úpravy

návrh úpravy
v Sk

upravený
rozpočet

upravený
rozpočet v Sk

Bežné príjmy
111003
312001

Výnos dane z príjmov
Dotácia zo ŠR na BV z titulu výpadku DP
FO

780 493,00
€

Úpravy príjmového rozpočtu spolu

-34 424,00 -1 037 057,42 746 069,00
€
€
Sk
26 404,00
26 404,00
€ 795 446,90 Sk
€
-8 020,00
€ -241 610,52 Sk

22 476 074,69
Sk
795 446,90 Sk

Výdavky
Kapitálový
rozpočet
717002

PD výmena palivovej základne ( PROMA )

717002

MŠ rekonštrukcia -dofinancovanie z RO

223002

Nákup auta Ford transit ( 9 miest )
Nákup auta VW transposter
Nákup žacieho stroja - AC92-23 4x4

0,00 €
0,00 €

Aktivačná práce-mzdy, odvody( § 50i)
Aktivačé práce - stravovanie

0,00 €
0,00 €

223002
223002

5 492,00 €
282 148,00
€

-5 492,00
€ -165 451,99 Sk
0,00 €
-43 708,00 -1 316 747,21 238 440,00
€
Sk
€
14 980,00
14 980,00
€ 451 287,48 Sk
€
4 000,00 € 120 504,00 Sk 4 000,00 €
8 900,00 € 268 121,40 Sk 8 900,00 €

0,00 Sk
7 183 243,44
Sk
451 287,48 Sk
120 504,00 Sk
268 121,40 Sk

Bežný rozpočet
610,62
637014

Úprava výdavkového rozpočtu spolu

9 000,00 €
4 300,00 €

271 134,00 Sk
129 541,80 Sk

9 000,00 €
4 300,00 €

271 134,00 Sk
129 541,80 Sk

-8 020,00
€ -241 610,52 Sk

Uznesenie 183/2/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje zmenu subjektu Leasingovej zmluvy č. LZF/08/92765 pre automobil Citroen Berlingo
z Prameň s.r.o. na Obec Liptovské Sliače

Uznesenie 184/2/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje zakúpenie 9-miestneho automobilu Ford Transit v hodnote do 14.980,00€
B) schvaľuje zakúpenie ľahkého nákladného automobilu VW Transporter v hodnote do 4.000,00 €
C) schvaľuje zakúpenie žacieho stroja AC92-23 4x4 v sume do 8.900,00 €
Uznesenie č. 185/2/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) súhlasí s výsledkom výberového konania na prevádzkovanie bufetu na ihrisku 1. OFC
B) schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Obcou Liptovské Sliače a p. Róbertom Maďarom, Nižný Sliač, ul.
Hlavná 74/94, Liptovské Sliače na prenájom bufetu na ihrisku 1. OFC s účinnosťou od 01.04.2010

Uznesenie 186/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) súhlasí s výsledkom verejnej súťaže na využitie prvého poschodia na tribúne 1. OFC
B) odročuje vyhodnotenie súťaže návrhov využitia prvého poschodia na tribúne 1. OFC na riadne
zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Uznesenie 187/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) súhlasí s umiestnením prevádzky Penziónu na adrese: Stredný Sliač, Nám. J. Kútnika – Šmálova č.
1872/4A v zmysle žiadosti OR VIDEO – Rastislav Ondrejka, Stredný Sliač, Nám. J. Kútnika-Šmálova
628/4, 034 84 Lipt. Sliače
B) schvaľuje otváracie hodiny Penziónu Stredný Sliač, Nám. J. Kútnika – Šmálova č. 1872/4A:
Pondelok – štvrtok: 12,00 – 22,00
Piatok- - sobota: 12,00 – 23,00
Nedeľa: 11,30 – 22,00
C) súhlasí s umiestnením prevádzky stávkovej kancelárie Fortuna SK a.s. na adrese: Stredný Sliač,
Nám. J. Kútnika – Šmálova č. 1872/4A v zmysle žiadosti OR VIDEO – Rastislav Ondrejka, Stredný
Sliač, Nám. J. Kútnika-Šmálova 628/4, 034 84 Lipt. Sliače
D) schvaľuje otváracie hodiny stávkovej kancelárie v rozsahu:
Pondelok – štvrtok: 12,00 – 22,00
Piatok- - sobota: 12,00 – 23,00
Nedeľa: 11,30 – 22,00

Uznesenie 188/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje prenájom nebytových priestorov, ako prenechanie majetku obce do nájmu
uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. v poslednom platnom
znení zmien a doplnkov, a to ako prenechanie majetku obce do nájmu, v prípade osobitého
zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou. Ide o prenájom
nebytových priestorov na prvom poschodí v budove obecného úradu na p.č. C-KN 25/2 o výmere 11
m2, vedenú na LV č. 1862 nachádzajúce sa na ul. Seč, č. 635/2 pre firmu PTA spol. s r.o. Drotárska
cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava v zastúpení Petrom Macháčom za účelom zriadenia prevádzky
s minimálne s jedným vytvoreným pracovným miestom dlhodobo nezamestnanej osobe s trvalým
pobytom v našej obci, v cene 22,74 €/m2/rok ( dvadsaťdva eur 74/100ec) + úhrada médií, stanovenú
podľa Prílohy č. 1 bod č. 1 – kat. A VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Odôvodnenie: Žiadateľ PTA spol. s r.o. Drotárska cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava v zastúpení
Petrom Macháčom požiadala obec Liptovské Sliače ako vlastníka nehnuteľnosti, ktorý nehnuteľnosť
užíva ako sídlo obce o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia prevádzky.
Vzhľadom k tomu, že nie je v rozpore so záujmami obce prenajatie nebytového priestoru, Obecné
zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače tento prenájom schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prenechanie majetku obce do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení a to ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu stanovenú podľa Prílohy č. 1 bod č. 1
– kat. A k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Uznesenie 189/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie žiadosť p. Danky Ivákovej – Rozličný tovar IČO: 44153210, Nižný Sliač, ul.
Hlavná č. 79/84, 034 84 Liptovské Sliače ohľadom umiestnenia kontajnerov na separovaný zber ku
predajni Rozličný tovar
B) poveruje vedenie obce riešením umiestnenia kontajnerov na separovaný zber v zmysle žiadosti

Uznesenie 190/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje priamy predaj pozemku p.č. C-KN 1738/3 o výmere 38 m2 a p.č. C-KN 4012/2
o výmere 57 m2 , ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Z.z. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Ide o priamy predaj pozemku p.č. C-KN 1738/3
o výmere 38 m2, nachádzajúceho sa na ul. Hlavná, pred rod. domom č. 51/140 pre p. Jozefa Bieleného,
bytom L. Sliače, ul. Stredná Roveň 1265/6, zamerané geometrickým plánom č. 33019517-106/2009 za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome, za cenu 1 €/m2 ( jedno euro)
stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce a priamy predaj pozemku p.č. C-KN 4012/2 o výmere 57 m2, nachádzajúceho sa na ul. Hlavná,
pred rod. domom č. 51/140 pre p. Jozefa Bieleného, bytom L. Sliače, ul. Stredná Roveň 1265/6 za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome, za cenu 3,32 €/m2 ( tri eurá
32/100 ec) stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce.
Odôvodnenie: Žiadateľ p. Jozef Bielený, bytom L. Sliače, ul. Stredná Roveň 1265/6 požiadal obec
Liptovské Sliače ako vlastníka pozemku, ktorý užíva pri predmetnom rodinnom dome ako prístup na
pozemok a ako dvor o odpredaj obecného pozemku za účelom majetkoprávneho vysporiadania.
Vzhľadom k tomu, že nie je v rozpore so záujmami obce odkúpenie uvedeného pozemku, Obecné
zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače tento prevod schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to ako prípad
hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č. 7/2008 Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti uhradí
kupujúci.

Uznesenie 191/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie žiadosť p. Mgr. Ladislava Svrčana, Aleja Slobody 1883/32, 026 01 Dolný Kubín
o zaradenie do Dodatku k Územnému plánu obce Lipt. Sliače parcely č. 1163/2, 1163/3 a 1163/4

Uznesenie 192/2/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) schvaľuje riadiacu štruktúru pre komunitné plánovanie sociálnych služieb v zložení:
Helena Dvorská – sociálna komisie
Mgr. Ľ uboš Birtus – školstvo
Mgr. Emília Mušutová – sociálne služby
Bc. Olga Fričová – matrika
Alžbeta Gejdošová – znevýhodnené skupiny
Anna Mojšová – nezamestnanosť

Uznesenie 193/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie vyúčtovanie výdavkov súvisiacich s činnosťou Spoločného obecného úradu
(školského úradu) za rok 2009 podanú obcou Likavka zastúpenou starostom p. Vladimírom Roškom
Uznesenie 194/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie ponuku spoločnosti METEO s.r.o. Hlaváčiková 22, 841 05 Bratislava vo veci
výstražného meteorologického systému

Uznesenie 195/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie ponuku na výrobou kolmých leteckých fotografii spoločnosti JAS AIR SK spol.
s r.o., Letisko Nitra-Janíkovce v zastúpení Mgr. Roland Bilovský

Uznesenie 196/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie Správu o činnosti DHZ-Vyšný Sliač za rok 2009

Uznesenie 197/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje vedenie obce, aby prostredníctvom Spoločného obecné úradu oddelenia stavebného práva
Ružomberok vyzvali vlastníka nehnuteľnosti na ulici Pod zvonicou č. 1629/19 vo Vyšnom Sliači na
odstránenie poškodeného komína

Uznesenie 198/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje vedenie obce riešením problematiky požívania alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách v zmysle VZN

Uznesenie 199/2/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje vedenie obce zabezpečením čistenia potôčika pri reštaurácii Rak v Nižnom Sliači.

Overovatelia:

............................................
Jozef K a j ú c h

...........................................
Ján O n d r e j k a
starosta obce

...........................................................
Miroslav G e j d o š

....................................................
Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ

