UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 8/2007 zo dňa 30. augusta 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 7/2007 zo dňa 28. júna 2007
c/ žiadosti občanov p. Jozefa Viciana, p. Jozefa Iváka, a p. Antona Uhrinu a p. Ľubomíra
Domitera o odvodnenie povrchovej vody s tým, že žiadosti budú riešené podľa finančných
možností v rámci tvorby nového rozpočtu obce na rok 2008.

2. ruší :
a/ uznesenie č. 7/2007 zo dňa 28.06.2007 v bode č. 2 e/ a v bode 7 a/ o Spišskej katolíckej
charite

3. konštatuje, že :
a/ Mons. Andrej Hlinka, ktorý v našej obci pôsobil 13 rokov ako farár, má hlbokú úctu
našich občanov. Bol veľkým prínosom pre rozvoj a napredovanie obce, pomáhal občanom
po ekonomickej, kultúrnej, duchovnej a sociálnej stránke.
Obecné zastupiteľstvo mu v roku 2000, pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci, udelilo cenu obce in memoriam
Hlboko si vážime všetkých aktivít, ktoré vedú k oceneniu jeho mimoriadnych zásluh a
k pozdvihnutiu jeho osobnosti aj v NR SR.

4. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ
b/ overovateľov zápisnice v zložení : p. Miroslav Jacko a p. Jozef Kajúch
c/ Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2005 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a úhrade za starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
d/ VZN č. 3/2007 o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú
službu
e/ odmeny pre starostu obce za 2. štvrťrok 2007 vo výške 40 % zo súčtu základných
mesačných platov za obdobie apríl – jún 2007.
f/ odmeny pre zástupcu starostu obce za 2. štvrťrok 2007 vo výške 20 % zo súčtu základných
mesačných platov za obdobie apríl – jún 2007.
g/ odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za 2. štvrťrok 2007 vo výške 20 % zo súčtu
základných mesačných platov za obdobie apríl – jún 2007.
h/ prevod z rezervného fondu obce vo výške 330 tis. Sk do rozpočtu obce na rok 2007 na
kapitálové výdavky obce : Dokončenie Polyfunkčného domu – 130 tis Sk a dokončenie
šatní na tenisových kurtoch – 200 tis. Sk

-2i/ odpredaj obecnej budovy č.p. 829 ( starý úrad ) formou verejnej súťaže
j/ zmenu splátkového kalendára preklenovacieho úveru : 2 mil. Sk so splatnosťou do
31.12.2007 a 600 tis. Sk so splatnosťou do 31.12.2010.
k/ úpravu rozpočtu obce v predloženom znení
l/ plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2007
m/ finančný príspevok pre Obec Partizánska Ľupča vo výške 1 tis. Sk za účelom podpory
remeselného jarmoku

5. súhlasí :
a/ s predĺžením termínu plnenia uznesenia OZ č. 7/2007 zo dňa 28. júna 2007 v bode 7
písm. d/ v termíne do 31.12.2007
b/ odpustením poplatku za vývoz TKO - dodatočný platový výmer za rok 2006 vo výške 50%
na žiadosť p. Ruženy Ondrejkovej L. Sliače č. 927

6. poveruje :
a/ finančnú komisiu OZ vyhlásením a uskutočnením verejnej súťaže na odpredaj obecnej
budovy č.p. 829
b/ vedenie obce odstránením skládky drevín na začiatku obce do konca októbra 2007
c/ vedenie obce riešením poplatkov za ubytovaciu kapacitu a separovaný zber
d/ starostu obce vstúpiť do rokovania s Urbárom obce L. Sliače, za účelom určenia plochy pre
umiestnenie včiel v letných mesiacoch.

7. zvoláva :
a/ verejné zhromaždenie občanov v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov podľa § 11 odst. 4 písm. f/ na deň 23.09.2007
nasledovne :
Nižný Sliač Spoločenská miestnosť pri DD a DSS o 13,30 hod.
Stredný Sliač Kultúrny dom o 15,30 hod.
Vyšný Sliač Polyfunkčný dom o 18,00 hod.

8. odročuje :
a/ žiadosť p. Štefana Ondrejku s manž. L. Sliače č. 972 o zaradenie pozemku do stavebného
obvodu na prerokovanie Komisii výstavby a ÚP do najbližšieho zasadnutia OZ
b/ žiadosť p. Mária Ondrejku s manž., L. Sliače č. 971 o zaradenie pozemku do stavebného
obvodu na prerokovanie Komisii výstavby a ÚP do najbližšieho zasadnutia OZ
Overovatelia:
Miroslav Jacko
Ján O n d r e j k a
starosta obce

Jozef Kajúch
Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

