UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITE

LIPTOVSKÝCH

SLIA

STVA

OCH

íslo 5/2007 zo d a 16. mája 2007

Obecné zastupite

stvo :

1. berie na vedomie :

a/ kontrolu plnenie uznesenia OZ .4/2007 zo d a 12. 04. 2007
b/ ur enie za zapisovate a udmilu Tká ikovú
c/ ústne interpelácie podané p. Viliamom Richterom, L. Slia e . 231
d/ ústnu interpeláciu podanú Ing. Jozefom Hanulom L. Slia e .391
e/ správu prednostu obecného úradu o vykonanej kontrole fakturácie na výmenu okien a dverí
na budove OcÚ a KD
f/ správu kontrolórky obce o vykonanej kontrole fakturácie za rozšírenie verejného osvetlenia
v asti Stupy – Vyšný Slia
g/ stanovisko hlavnej kontrolórky obce k závere nému ú tu obce za rok 2006
h/ správu starostu obce o analýze financovania predškolských zariadení za roky 2005 - 2007
i/ informáciu starostu obce o vyhlásení sú aže o najkrajší dvor v obci
j/ informáciu zástupcu starostu obce o výberových konaniach na nákup vybavenia kuchyne
PD Vyšný Slia a nákup nábytku pre PD Vyšný Slia a šatne TK
k/ žiadosti p. udmily Ondrejkovej, L. Slia e . 840 a p. Antona Hlavatého, L. Slia e . 1164
o vytý enie a realizáciu prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí, s tým že poveruje
komisiu výstavby a ÚP vytý ením komunikácie pod a GP a poveruje finan nú komisiu v
rozpo te obce na rok 2008 vy lenením finan ných prostriedkov na zhutnenie predmetnej
komunikácie
l/ pripomienku k využitiu obecného pozemku v lokalite Zúbra podanú Ing. Jozefom
Hanulom, L. Slia e . 391
m/ žiados PhDr. Klimenta Ondrejku Csc. o vydanie knihy kultúrnych zvykov a piesní, s tým
že obec bude plánova finan né prostriedky na vydanie knihy v rozpo te obce na rok 2008.
n/ pripomienku obyvate a L. Slia ov k umiestneniu a vysýpaniu kontajnerov na separovaný
zber s tým, že sa bude astejšie sledova nap anie kontajnerov a vo frekventovaných
miestach sa zvýši po et kontajnerov.

2. schva uje :

a/ program rokovania OZ s rozšírením bodu programu . 8 - Koncepcia innosti a riadenia
predškolských zariadení - schválenie lenov Rady MŠ ( za Stredný a Vyšný Slia )
a odvolanie pôvodných lenov Rady MŠ ( za Stredný a Vyšný Slia ).
b/ overovate ov zápisnice v zložení : Ing. Miroslav Hanula a p. Vladimír Fu ák
d/ celoro né hospodárenie obce za rok 2006 bez výhrad
e/ prepravný poriadok obecného autobusu
f/ za lenov Rady MŠ L. Slia e poslancov p. Miroslava Jacku pre Vyšný Slia a p. Antona
Morav íka pre Stredný Slia , ako delegovaných zástupcov obce
g/ Dodatok . 1 k VZN . 3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpo tu obce
h/ parkovanie služobného motorového vozidla v súkromnej garáži starostu obce
i/ Dodatok . 1 k Zásadám používania služobných motorových vozidiel obce L. Slia e
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k/ odmeny pre starostu obce za 1. štvr rok 2007 vo výške 40% zo sú tu základných
mesa ných platov za obdobie január – marec 2007.
l/ odmeny pre zástupcu starostu obce za 1. štvr rok 2007 vo výške 20 % zo sú tu základných
mesa ných platov za obdobie január – marec 2007.
m/ odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za 1. štvr rok 2007 vo výške 20 % zo sú tu
základných mesa ných platov za obdobie január – marec 2007.
n/ zakúpenie štiepkova a v cenovej relácii do 300 tis. Sk pre potreby obce
o/ materiálnu výpomoc vo výške 10 tis. Sk pre p. Vojtech Priesola, L. Slia e . 38 na pokrytie
výdavkov spojených s odstra ovaním škôd po požiari
p/ materiálnu výpomoc vo výške 5 tis. Sk pre p. Jána Kel íka, L. Slia e . 146 na pokrytie
výdavkov spojených s odstra ovaním škôd po požiari

3. volí :

a/ návrhovú komisiu v zložení : predseda Miroslav Gejdoš a len Anton Morav ík
b/ mandátovú komisiu v zložení p. Helena Dvorská a p. Miroslav Jacko

4. odro uje :

a/ prerokovanie zápisov do kroniky obce za rok 2006 do najbližšieho zasadnutia OZ
b/ žiadosti p. Antona Hlavatého, L. Slia e . 1164, p. Juraja Bu vesela , L. Slia e . 1163,
p. ubomíra Sliackeho L. Slia e . 392 o odkúpenie obecných pozemkov do najbližšieho
zasadnutia OZ
c/ žiados p. Františka Ondrejku, L. Slia e . 791 o odkúpenie obecného pozemku do
najbližšieho zasadnutia OZ

5. súhlasí :

a/ s výberom firmy 3W Slovakia, s.r.o., zastúpenou p. Gustávom Antoškom na spracovanie
pasportizácie hrobových miest na miestnych cintorínoch
b/ s vytvorením a rozdelením obvodov pre poslancov OZ pod a jednotlivých astí obce
c/ s uskuto nením rokovania OZ v posledný štvrtok v mesiaci jún
d/ s umiestnením vysielacej a prijímacej techniky a antény na budove kostola vo
Vyšnom Slia i z dôvodu rozširovania siete v obci a zabezpe enia rýchlejšieho pripojenia
siete do internetu v zmysle žiadosti p. Mikuláša Gren ík, L. Slia e . 24
e/ s prenájmom obecného pozemku v lokalite Nad gaganovou komasa ná parcela . 3515 na
umiestnenie bunky – skladu krmiva na žiados Po ovného združenia Kamenná.
Do najbližšieho zasadnutia OZ sa odro uje umiestnenie bunky na obecnom pozemku komasa ná parcela . 1391/3 lokalita Štvrte.
f/ s preložkou rozhlasového st pu zo súkromného pozemku v zmysle žiadosti p. Petra Juráša
ml., L. Slia e . 920 s tým, že komisia výstavby a ÚP posúdi a ur í miesto a termín
preloženia st pu.
g/ s poskytnutím bezplatnej dopravy na celoštátnu prehliadku detskej a literárnej tvorby
Detský výtvarný a literárny Tren ín 2007 v zmysle žiadosti ZŠ J. Hanulu L. Slia e
h/ s rozšírením miestneho rozhlasu v asti obce Stredný Slia – Pod Strá ou, na základe
žiadosti ob anov bývajúcich na tejto ulici s tým, že realizácia rozšírenia sa uskuto ní v 2.
polroku 2007 ak to umožní vývoj rozpo tu obce, inak v rozpo tovom roku 2008.
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6. poveruje :

a/ vedenie obce vypracovaním koncepcie predškolských zariadení v obci do 30.09.2007

7. odvoláva :

a/ MUDr. ubomíra Ben u a p. Martu Ondrejkovú z funkcie lena Rady MŠ L. Slia e pod a
§ 25 odst. 13 písmn. h/ zákona . 596/2003 Z.z.

8. konštatuje, že :

a/ v zmysle žiadosti p. Ladislava Gajdoša, akademického sochára, Bratislava o získanie
stálej expozície na umiestnenie výtvarných diel – sôch, že obec bude h ada vhodné
priestory na umiestnenie sôch, prípadne, že rozhodne o umiestnenie sôch obec neru í za
znehodnotenie, rozpo et obce nepo íta s finan nou náhradou za prípadné poškodenie. Obec
nemôže rozhodnú o umiestnení sôch na pozemku pri Farskom úrade L. Slia e, pretože nie
je vlastníkom tejto nehnute nosti.

9. ruší :

a/ uznesenie OZ . 2/1999 zo d a 4.03.1999 a 18.03.1999 v bode . III. o parkovaní
služobného motorového vozidla

Overovatelia:
Ing. Miroslav Hanula

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Vladimír Fu ák

Ing. ubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

