UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 4/2007 zo dňa 12. apríla 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ kontrolu plnenie uznesenia OZ č.3/2007 zo dňa 8.03.2007
b/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
c/ žiadosť p. Jozefa Rechtoríka, L. Sliače č. 720 o preloženie zastávky a nádob na separovaný
odpad vo Vyšnom Sliači s tým, že konkrétne riešenie na umiestnenie zastávky a nádob na
separovaný odpad sa bude riešiť v rozpočte obce na rok 2008 vybudovaním novej zastávky
d/ plnenie rozpočtu obce za rok 2006
e/ žiadosť p. Petra Juráša, L. Sliače č. 920 ohľadom narušenia stability hospodárskej budovy
na pozemku rodiny Kubačkovej a poveruje vedenie obce písomne vyzvať vlastníkov na
odstránenie havarijného stavu, prípadne riešiť havarijný stav hospodárskej budovy
prostredníctvom Spoločného stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov

2. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ s doplnením bodu programu č.13 – o schválenie zmeny
odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce a schválenie odmien funkcionárom
obce za 1. štvrťrok 2007
b/ overovateľov zápisnice v zložení : p. Helena Dvorská a p. Miroslav Jacko
c/ odpredaj osobného motorového vozidla SEAT INCA RK-674 AK pre p. Branislava Antola,
L. Sliače č. 744 v cene 70 tis. Sk
d/ prijatie úveru od DEXIA banky Slovensko a.s. vo výške 4,1 mil. Sk na financovanie
investičných potrieb obce na účel : 2,6 mil. Sk na prefinancovanie čakacieho obdobia na
zdroje z EÚ a 1,5 mil. Sk na financovanie investičných akcií so splatnosťou : 2,6 mil Sk
do 31.12.2007 a 1,5 mil. Sk do 31.12.2010
e/ spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska v rámci programu rozvoja športovej
infraštruktúry a výstavby športových zariadení vo výške 1/3 z celkového nákladu, čo
predstavuje z rozpočtu obce čiastku 500 tis. Sk
f/ zabezpečenie úveru od DEXIA banky Slovensko a.s. vlastnou vista blanko zmenkou
g/ úpravu rozpočtu obce na rok 2007 v kapitole – kapitálové výdavky obce nasledovne :
- rekonštrukcia Polyfunkčného domu vo Vyšnom Sliači - 500 tis. Sk
- výstavba šatní pri tenisových kurtoch v Strednom Sliači – 500 tis. Sk
- spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska pri novom ihrisku v Strednom Sliači
– 500 tis. Sk
h/ Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území
Obce Liptovské Sliače
i/ vypracovanie pasportizácie hrobových miest na cintorínoch v obci externou firmou a
p o v e r u j e prednostu obecného úradu vybraním najvhodnejšej ponuky na jej realizáciu

j/ otvorenie nového cintorína na pochovávanie po splnení všetkých zákonných podmienok
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jednohroby a samostatne dvojhroby s tým, že sa dopracuje umiestnenie rodinných
hrobiek
l/ Základné zásady pri prevádzkovaní autobusu vo vlastníctve obce L. Sliače
m/ Sadzobník poplatkov za poskytovanie služieb požiarnym vozidlom TATRA T – 148
n/ poskytovanie bezplatnej prepravy autobusom vo vlastníctve obce pre aktivačných
pracovníkov jedenkrát mesačne na registráciu na ÚPSVaR v Ružomberku z rozpočtu obce
z položky sociálnych výdavkov
o/ Cenník inzercie obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov
p/ zľavu na základnom nájomnom za nebytové priestory - obchod u Luptákov pre p. Renátu
Mrvovú, L. Sliače č. 707 s tým, že základné nájomné pre rok 2007 je stanovené vo výške
72.250,- Sk a v ďalších rokoch sa bude navyšovať o mieru inflácie. Zľava je poskytnutá za
podmienky obnovy krajčírstva v týchto nebytových priestoroch.
r/ predkupne právo na obecnú budovu č.p. 829 v zmysle žiadosti p. Maroša Bartánusa, L.
Sliače č. 374
s/ rekonštrukciu nebytových priestorov v budove č.p. 829 v zmysle žiadosti p. Maroša
Bartánusa, L. Sliače č. 374 za podmienky, že žiadateľ doplní do najbližšieho zasadnutia OZ
cenovú kalkuláciu ( výkaz – výmer ) rekonštrukčných prác a stavebných úprav týchto
prenajatých nebytových priestorov. Rekonštrukčné práce sa budú vykonávať na základe
Ohlásenia drobnej stavby.
t/ finančný príspevok vo výške 3 tis. Sk v zmysle žiadosti Detského domova, Kalvárska 35 ,
Ružomberok, za účelom podpory osláv 85. výročia založenia detského domova
u/ finančný príspevok vo výške 3 tis. Sk v zmysle žiadosti Komunitnej nadácie Liptov
v prípade, ak to platné VZN umožňuje.
v/ zmenu Odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce v Čl. XVIII ods. 1 písm. b), ods. 2
písm. b) a v čl. XIX. písm. b) ktoré znejú: Odmena bude vyplácaná štvrťročne po
odsúhlasení OZ.
z/ Kritériá na poskytnutie zľavy poplatku za TKO pre poskytovateľom ubytovania na
súkromí
ž/ Výberovú komisiu pre verejné obstarávanie v zložení : predseda – Ing. Štefan Likavčan
( zástupca starostu obce ) členovia – Ing. Ľubomír Littva ( prednosta OcÚ) , Ing. Ľubomír
Sleziak, Miroslav Bartoš, Ing. Miroslav Hanula

3. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení : predseda Ing. Štefan Likavčan a člen p. Jozef Kajúch
b/ mandátovú komisiu v zložení : p. Anton Moravčík a Ing. Silvester Švidroň

4. poveruje :
a/ prednostu obecného úradu kontrolou fakturácie objemu prác a tovarov na investičnú akciu :
Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v rozpočte obce za rok 2006 a podaním
správy na najbližšom zasadnutí OZ.
b/ šéfredaktora obecných novín Zrkadlo Liptovské Sliače overením vecnej správnosti
obsahu obecných novín s vedením obce pred zadávaním novín do tlače
c/ hlavnú kontrolórku obce kontrolou fakturácie za rozšírenie verejného osvetlenia v časti
Stupy – Vyšný Sliač a podaním správy na najbližšom zasadnutí OZ

-3-

5. ukladá :
a/ ekonómke obce vykonať príslušné zmeny rozpočtu obce v termíne do 30. apríla 2007

6. odročuje :
a/ prerokovávanie a schválenie Dodatku č. 1 k zásadám používania služobných motorových
vozidiel obce L. Sliače do májového zasadnutia OZ

7. súhlasí :
a/ s vybudovaním zvodidiel pri rodinnom dome č.p. 1031 na žiadosť žiadateľa p. Jozefa
Cabana, L. Sliače č. 1031 za podmienky spoluúčasti žiadateľa na realizácii. Vybudovanie
zvodidiel sa vykoná v termíne do konca septembra 2007.

8. nesúhlasí :
a/ s poskytnutím zľavy poplatku za TKO v zmysle žiadosť p. Miroslava Cabana, L. Sliače
č. 1062
b/ s poskytnutím zľavy poplatku za TKO v zmysle žiadosti p. Jozefa Priesola, L. Sliače č. 169
c/ s poskytnutím zľavy poplatku za TKO v zmysle žiadosti p. Pavla Vajdu, L. Sliače č. 1140

Overovatelia:
Helena Dvorská

Miroslav Jacko

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

