UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 1/2008 zo dňa 14. februára 2008

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ písomnú interpeláciu Mgr. Tibora Šuľu, L. Sliače č. 1432 týkajúcu sa oneskoreného
predloženia Plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 na schválenie v OZ .
c/ stanovisko hlavnej kontrolórky obce k interpelácii Mgr. Tibora Šuľu, L. Sliače č. 1432
v ktorom uviedla, že oneskorené predloženie Plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 bolo
spôsobené z jej objektívnych príčin (nemoc, hospitalizácia v nemocničnom zariadení ),
zasadnutie OZ sa v januári 2008 nekonalo. Zverejnenie plánu bolo vykonané v stanovenej
lehote ( 29.1.2008 – 14.02.2008 ) na internetovej stránke obce a úradnej tabuli a predložené
na prvom zasadnutí OZ v roku 2008.
OZ uznáva opodstatnenosť objektívnych príčin, uvedených v stanovisku hlavnej
kontrolórky k podanej interpelácii Mgr. Tibora Šuľu, L. Sliače č. 1432.
d/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 11/2007 zo dňa 13. decembra 2007
e/ správu o činnosti a hospodárení 1.OFC L. Sliače za rok 2007, podanú p. Karolom
Hanulom, tajomníkom 1. OFC L. Sliače
f/ návrhy poslancov OZ na pomenovanie ulíc v obci
g/ správu podanú prednostom OcÚ o riešení kvality televízneho príjmu programov
STV 1 a STV 2.
h/ správu podanú starostom obce o výsledku rokovania s majiteľom káblovej televízie
p. Zdenom Kamenským
i/ informáciu starostu obce o pripravovanej IBV - radová zástavba v časti obce Stredný Sliač
lokalita - Seč a informáciu o výstavbe obecných bytov
k/ informáciu podanú starostom obce, prednostom OcÚ a riaditeľom ZŠ o pripravovaných
projektoch z fondov EÚ
l/ žiadosť p. Erika Dvorského, L. Sliače č. 377 o vybudovanie inžinierskych sietí
a prístupovej miestnej komunikácie s tým, že výstavba v lokalite Blážová v Nižnom Sliači
je v schválenom Územnom pláne obce zaradená výhľadovo v poradovníku vybudovania
inžinierskych sietí.

2. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení predseda Jozef Kajúch, člen Helena Dvorská
b/ mandátovú komisiu v zložení : Miroslav Jacko, Miroslav Gejdoš

3. schvaľuje :
a/ za overovateľov zápisnice Ing. Miroslava Hanulu a Antona Moravčíka
b/zmenu programu rokovania OZ:
- Doplnenie programu rokovania OZ o bod – Schválenie nového konateľa
spoločnosti PRAMEŇ s.r.o. a zrušenie uznesenia OZ č. 6/2007v bode 2 d) ,
ktorý bude zaradený ako bod č. 15
- Presun poradia bodov programu rokovania OZ ( 6,8,9 )

b/Vnútornú smernicu č. 1/2008 o zadávaní podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou
hodnotou
c/ zapracovanie hospodárenia prevádzky obecnej spoločnosti PRAMEŇ s.r.o. na rok – 2008,
2009, 2010 podľa priložených návrhov do rozpočtu obce na roky 2008-2010
d/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2007 bez výhrad
e/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2008
f/ odmeny pre starostu obce za 4. štvrťrok 2007 vo výške 40 % zo súčtu základných
mesačných platov za obdobie 10 – 12 / 2007.
g/ odmeny pre zástupcu starostu obce za 4. štvrťrok 2007 vo výške 20 % zo súčtu základných
mesačných platov za obdobie 10 – 12 / 2007
h/ odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za 4. štvrťrok 2007 vo výške 20 % zo súčtu
základných mesačných platov za obdobie 10 – 12 / 2007.
i/ agentúru STAR EÚ pre zhotovenie projektov a podanie žiadosti na čerpanie financií
z fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu budov ZŠ a MŠ Lipt. Sliače Nižný
k/ za konateľa spoločnosti PRAMEŇ s.r.o., prednostu OcÚ p. Tomáša Hliničana
l/ zmenu názvu odmeňovacieho poriadku zamestnancov obce na názov : Odmeňovací
poriadok zamestnancov obce a funkcionárov obce

4. odročuje :
a/ zostavenie návrhu rozpočtového opatrenia č. 1 na kapitálové výdavky obce na roky 2009 –
2010 do oznámenia o úspešnosti podaných projektov z fondov EÚ, najneskôr do
30.11.2008.

5. poveruje :
a/ prednostu OcÚ zverejnením návrhu na pomenovanie ulíc v obci na internetovej stránke
obce, v obecných novinách a na úradnej tabuli.
b/ starostu obce, zástupcu starostu obce a prednostu obecného úradu výkonom predbežnej
a priebežnej finančnej kontroly podľa ustanovenia §9 a §10 zákona o finančnej kontrole.
c/ starostu obce rokovať s neplatičmi TKO o uzatvorení dohody o vykonaní prác na
investičných akciách v obci v prípade nezaplatenia dlžnej čiastky.
d/ starostu obce, aby sa úprava vodných tokov riešila komplexne v rámci fondov z EÚ
e/ starostu obce prípravou stavebného zámeru výstavby obecných bytov
f/ starostu obce podpísaním mandátnej zmluvy s firmou STAR EÚ na spracovanie projektov
do štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ L. Sliače a MŠ L. Sliače
- Nižný

6. ruší :
a/ uznesenie č. 1/2007 zo dňa 1.1 a 4.1.2007 v bode č. 3 písm. b) o plate starostu obce
b/ uznesenie OZ č. 6/2007v bode 2 d) o schválení za konateľa spoločnosti PRAMEŇ s.r.o.
p. Ing. Ľubomíra Littvu

7. súhlasí :
a/ s úpravou - spevnením miestnej komunikácie štrkom na žiadosť p. Adolfa Luptáka, L.
Sliače č. 613. Žiadosť o úpravu miestnej komunikácie asfaltom bude zaradená do zoznamu
žiadateľov
b/s poskytnutím sály KD na akciu máje na deň 24.5 a 25.5.2008 bezplatne a nesúhlasí
s poskytnutím sály Polyfunkčného domu. V polyfunkčnom dome môžu byť poskytnuté
vonkajšie priestory – parkovisko za podmienky dodržania bezpečnosti a verejného
poriadku ( žiadatelia Matúš Mrva, L. Sliače č. 1390, Mário Simček, L. Sliače č. 976 )

c/s poskytnutím finančného príspevku vo výške 3 tis. Sk na žiadosť Komunitnej nadácie
LIPTOV
d/ s umiestnením MR na ulici Pod Stráňou
e/ s umiestnením stĺpa na verejné osvetlenie vo Vyšnom Sliači na obecnom chodníku pri p.
Kováčikovi.
f/ s podpísaním mandátnej zmluvy s firmou STAR EÚ na spracovanie projektov
do štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ L. Sliače a MŠ L. Sliače
- Nižný

8. 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 6. apríla 2008
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.

9. konštatuje že :
a/ zľava z poplatku za TKO na žiadosť p. Pavla Vajdu L. Sliače č. 1140 sa môže poskytnúť
len na základe platného VZN o miestnom poplatku za TKO a schválených kritérií na zľavy
z poplatku za TKO poskytovateľom ubytovania v súkromí.
b/obec nemá zatiaľ spracované podmienky separovaného zberu v zmysle žiadosti p. Michala
Laku, L. Sliače č. 918 o zníženie poplatku za vývoz TKO a zatiaľ je platné VZN miestnom
poplatku za TKO a len na základe tohto VZN je možné poskytovať zľavy.

Overovatelia:

Ing. Miroslav Hanula

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Anton Moravčík

Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ

