UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 8/2008 zo dňa 11. decembra 2008

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ kontrolu plnenie uznesenia OZ č.7/2007 zo dňa 9.10.2008
b/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
c/ informáciu firmy STIEBEL ELTRON ohľadom riešenia spôsobu vykurovania budovy
obecného úradu
d/ viacročný rozpočet obce na roky 2009 - 2011
e/ odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu k rozpočtu obce Liptovské Sliače
na roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu na rok 2009
f/ informáciu o bezpečnostnej situácii v obci podanú Obvodným oddelením PZ Lipt. Teplá
a o činnosti Poriadkovej služby L. Sliače podanú p. Marekom Luptákom
g/žiadosť p. Anny Feriancovej, L. Sliače č. 118 o zrušenie správcu detského sadu v Nižnom
Sliači
h/ žiadosť p. Milana Kočibala, ul. Vyšnianska 1455/2 ohľadom regulácie brehov potoka
i/ žiadosť ZŠ J. Hanulu L. Sliače o zaradenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu
sociálnych zariadení s tým, že žiadosť bude zohľadnená pri najbližšej úprave rozpočtu obce
na rok 2009
j/ žiadosť p. Ľubomíra Kováčika, L. Sliače č. 1203 ohľadom ponuky prác na zimnú údržbu
a poveruje vedenie obce vypracovaním zmluvy so záujemcami na zimnú údržbu miestnych
komunikácií

2. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ 11.12.2008
b/ overovateľov zápisnice v zložení : Bc. Miroslav Caban a p. Anton Moravčík
c/ odkúpenie zariadenia v reštaurácii SATY ( vnútorný krb, vonkajšie sedenie s
príslušenstvom) do výšky 110 tis. Sk
d/ rozpočet obce na rok 2009 so zapracovanými zmenami
e/ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie od 1.1.2009 do 30. 6.2009
f/ VZN č.3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
g/VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
h/ VZN č. 5/2008 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
i/ VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
j/ VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
k/VZN č. 8/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia
l/VZN č. 9/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
m/VZN č. 10/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových
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miestach
n/ VZN č. 11/2008 Trhový poriadok
o/ zabezpečenie úveru vo výške 1,5 mil. Sk vystavením zmenky v prospech Dexie banky
Slovensko
p/ Sadzobník správnych a manipulačných poplatkov
r/ odmeny pre starostu obce za rok 2008 vo výške 25 % zo súčtu mesačných platov za
obdobie 01 – 12 / 2008.
s/ odmeny pre zástupcu starostu obce za rok 2008 vo výške 20 % zo súčtu mesačných platov
za obdobie 01 – 12 / 2008
t/ odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2008 vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov
za obdobie 01 – 12 / 2008
u/ odpredaj obecných pozemkov ( brehy potoka Sliačanka ) za účelom vybudovania regulácie
potoka Sliačanka pre Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany v cene 1,- Sk
v/ výstavbu bytovky ( 11 bytov ) pri základnej škole na ulici K Medokýšu
z/ harmonogram zasadnutí OZ a to každý párny mesiac druhý štvrtok v mesiaci

3. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení : predseda Ing. Miroslav Hanula a Ing. Silvester Švidroň
b/ mandátovú komisiu v zložení : p. Helena Dvorská a p. Jozef Kajúch

4. vyhlasuje :
a) v zmysle § 18 a) odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 12. februára 2009 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch.

5. ustanovuje :
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Liptovské Sliače v zmysle § 18 a)
odst. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení tajným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch
b) samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov, kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich
prihlášky na obecný úrad, každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve
v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút
c) náležitosti prihlášky :
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

6. určuje :
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené stredoškolské vzdelanie
b) ďalšie požiadavky :
- prax v ekonomickej, právnickej, kontrolnej, manažérskej, pedagogickej alebo príbuznej
oblasti minimálne 3 roky
- bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov
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c) iné podmienky:
- termín ukončenia podávania prihlášok do 29.januára 2009 do 14,00 hod.
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok : písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad, ul. Seč 635/2 ,
034 84 Liptovské Sliače s označením „ Voľba hlavného kontrolóra neotvárať „!

7. ukladá :
a) prednostovi obecného úradu zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na úradnej
tabuli a spôsobom v mieste obvyklým ( WEB, miestny rozhlas )
T: 15.12.2008

8. poveruje :
a/ vedenie obce rokovaním s Obvodným úradom životného prostredia Ružomberok ohľadom
žiadosti obyvateľov ulice Dolná Roveň vo veci zahradenia potoka p. Ing. Radovanom
Luptákom
b/ vedenie obce a komisiu pre výrub drevín posúdením a následným vykonaním prác na
výrube drevín v MŠ v Nižnom Sliači v zmysle ústnej žiadosti p. Viliama Richtera

9. odročuje :
a/ žiadosť p. Heleny Bartíkovej, L. Sliače , ul. Pod Skálím 1520/1 ohľadom zaradenia
pozemkov do Územného plánu obce pre IBV na prerokovanie komisii na úpravu územného
plánu

10. súhlasí:
a/ s poskytnutím finančného príspevku vo výške 5 tis. Sk pre Spišskú katolícku charitu L.
Mikuláš
b/ s registráciou R- ZMOS

11. zvoláva :
a/ verejné zhromaždenie občanov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a predpisov podľa § 11 odst. 4 písmn. f/ na deň 14.12.2008
nasledovne :
Nižný Sliač Spoločenská miestnosť pri DD a DSS o 13,00 hod.
Stredný Sliač Kultúrny dom o 15,00 hod.
Vyšný Sliač Polyfunkčný dom o 17,00 hod.
Overovatelia:
Bc. Miroslav Caban

Anton Moravčík

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ
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