Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Liptovských Sliačoch dňa 26.08. 2010
Uznesenie č. 259/7/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje program rokovania OZ
Uznesenie č. 260/7/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie určenie zapisovateľky Anny Mojšovej
B) volí:
a) návrhovú komisiu v zložení : Ing. Silvester Švidroň a Anton Moravčík
b) mandátovú komisiu v zložení : Bc. Miroslav Caban a Ing. Štefan Likavčan
C) schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Helena Dvorská a Miroslav Gejdoš
Uznesenie 261/7/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie doplnenie správy o hospodárení spoločnosti Prameň s.r.o. L. Sliače podanej
prednostom OcÚ L. Sliače Tomášom Hliničanom
B) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 235/5/2010 – 253/5/2010 zo dňa 17.06.2010.
C) schvaľuje zaradenie pozemkov parcelné číslo KN 1415 a 1416 do Dodatku č. 2 k Územnému plánu
obce L. Sliače za účelom vytvorenia individuálnej bytovej výstavby v zmysle žiadosti p. Petra Juráša ml.,
Stredný Sliač, ul. Dolná Roveň č. 1294/2 L. Sliače za podmienky, že žiadateľ vybuduje na vlastné
náklady prístupovú komunikáciu a všetky inžinierske siete k predmetným pozemkom.
D) schvaľuje Zmluvu o podmienkach zaradenia rozparcelovaných pozemkov na parc. Č. KN 1415
a 1416 do Dodatku č. 2 k územnému plánu Obce L. Sliače uzatvorenú medzi Obcou L. Sliače a p. Petrom
Jurášom ml., ul. Dolná Roveň č. 1294/2 L. Sliače
Uznesenie 262/7/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia OZ č.254/6/2010 – 258/6/2010 zo dňa 15.07.2010
Uznesenie 263/7/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) určuje v súlade s § 11 odst. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 11 poslancov ako počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch na volebné
obdobie 2010 až 2014 pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 27. novembra
2010
B) určuje v súlade § 9 odst. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, 3 volebné obvody v obci Liptovské Sliače pre volebné obdobie 2010 až 2014
a počet poslancov v týchto obvodoch nasledovne :
1. Volebný obvod č. 1 –Nižný Sliač – počet poslancov – 3
2. Volebný obvod č. 2 – Stredný Sliač – počet poslancov – 5
3. Volebný obvod č. 3 – Vyšný Sliač – počet poslancov – 3
pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 27. novembra 2010

Uznesenie 264/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) určuje v súlade § 11 odst. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 37,5 hodinový pracovný týždeň ( plný úväzok ) ako rozsah výkonu funkcie starostu obce na
volebné obdobie 2010 až 2014.
Uznesenie 265/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje vyhradenie plôch na umiestnenie volebných plagátov vo volebnej kampani pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 27. novembra 2010 v zmysle VZN č. 5/2006
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani
„Voľby do orgánov samosprávy obcí“ nasledovne :
1. Nižný Sliač : zastávka SAD MŠ, humno p. Vincenta Dvorského
Plocha : cca 6 m2, podľa potreby je možné maximálne zvýšiť na 9 m2
2. Stredný Sliač : zastávka SAD MŠ, drevené oplotenie p. Pavla Ondrejku
Plocha : cca 6 m2, podľa potreby je možné maximálne zvýšiť na 9 m2
3. Vyšný Sliač: zastávka SAD, garáž, drevený plot p. Dušana Domitera
Plocha : cca 6 m2, podľa potreby je možné maximálne zvýšiť na 9 m2
Uznesenie 266/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie informáciu z obhliadky obce zo dňa 19.08.2010 ohľadom povodňovej situácie
v obci podanú starostom obce
B) schvaľuje preventívne opatrenia na obmedzenie vzniku povodní v obci :
poverili starostu obce rokovaním s veliteľmi DHZ a dohodnutie termínu obhliadky obce, prečistenie
priepustov vo Vyšnom Sliači v spolupráci s hasičmi, vyzýva občanov na vyčistenie rigólov a priepustov
v bezprostrednej blízkosti svojich obydlí, vyčistenie koryta pri Nižnom Sliači pri reštaurácii Rak,
odvodnenie svahu nad p. Gejdošom, prepílenie cesty pred p. Juráša ml. Autoplachty
C) schvaľuje úpravu rozpočtu obce RO č. 5/2010 :
rozpočtové opatrenie č. 5
úprava rozpočtu obce za r. 2010
Ekon. Kl.
Bežné príjmy
312001

Názov

Dotácia zo ŠR na BV z titulu výpadku
DP
Dočerpanie úveru ZŠ naviac práce

schválený
rozpočet
62 975,00 €

884,00 €

návrh úpravy
v Sk
26 631,38 Sk

upravený
rozpočet
63 886,00 €

upravený
rozpočet v Sk
1 924 629,64
Sk

4 446,00 €

Úpravy príjmového rozpočtu spolu
Výdavky
Kapitálový
rozpočet
717002

návrh
úpravy

5 330,00 € 160 571,58 Sk
0,00 Sk

ZŠ naviac práce

22 224,00 €

5 330,00 € 160 571,58 Sk

27 554,00 € 830 091,80 Sk

-43 471,82 Sk
43 471,82 Sk

5 196,00 € 156 534,70 Sk
1 443,00 € 43 471,82 Sk

Bežný rozpočet
635006
642001

MK spevnenie, úprava, odvodnenie
Prevencia pred povodňami
Úprava výdavkového rozpočtu spolu

6 639,00 €

-1 443,00 €
1 443,00 €

5 330,00 € 160 571,58 Sk
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Uznesenie 267/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
schvaľuje
a) prenájom nasledovných pozemkov na dobu 20 rokov ako prenájom uskutočnený podľa
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. v poslednom platnom znení zmien
a doplnkov, a to ako prenájom v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Prenájom pozemkov p.č. KNC 4345/3 o výmere 116 m2 kult. ostatné plochy, 4345/4 o výmere 1064m2
kult. ostatné plochy, 4345/5 o výmere 343 m2 kult. ostatné plochy pre MBM TRANS SERVICE s.r.o.
A. Bernoláka 1417/6 Ružomberok 034 01 zastúpená konateľom Miroslavom Bieleným za účelom
vybudovania odstavnej plochy (parkoviska) pre kamióny a vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t
s možnosťou vybudovania haly s dielňou na servis a kancelárske priestory. Cena nájmu sa stanovuje
v zmysle Prílohy č. 2 VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na 1 €/m2 za
rok. Cena nájmu bude každoročne upravovaná o výšku inflácie vyhlásenej ŠÚ SR.
V prípade vybudovania haly s dielňou na servis a kancelárske priestory bude cena nájmu upravená
v zmysle platných ustanovení VZN č. 7/2008.
Odôvodnenie: Obecné zastupiteľstvo L. Sliače tento prenájom schvaľuje ako prenájom podľa § 9a odst.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. v platnom znení a to ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu
nájmu 1 €/m2, nakoľko ide o prenájom na vybudovanie odstavnej plochy (parkoviska) pre kamióny, ktoré
často parkujú na nevhodných miestach a tým ohrozujú cestnú premávku v obci .

Uznesenie 268/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie správu o hospodárení 1.OFC za rok 2009 a prvý polrok 2010 podanú p. Tomášom
Hliničanom, prednostom OcÚ L. Sliače
Uznesenie 269/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie žiadosť p. Rastislava Friča, Kamenná ulica 1742/27, Liptovské Sliače – Vyšný
Sliač o umiestnenie hniezda miestneho rozhlasu na ul. Kamenná a o úpravu prístupovej cesty na ul.
Kamenná
B) zaraďuje do rozpočtu na rok 2011 umiestnenie hniezda miestneho rozhlasu na ul. Kamenná a úpravu
prístupovej cesty na ul. Kamenná
Uznesenie 270/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie žiadosť folklórnej skupiny Sliačanka, zastúpenej organizačnou vedúcou p. Alenou
Balážecovou o udelenie výnimky z uznesenia č. 257/6/2010 a o vyplatenie finančného príspevku
minimálne vo výške 750,00 € z rozpočtu obce na vystúpenie do Ruskej republiky, ktorého sa zúčastnia
v septembri 2010.
Uznesenie 271/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie žiadosť Stanislava Littvu, Papiernická 17, Ružomberok o odpredaj pozemkov parc.
č. C-KN 1874/1 o výmere 25 m2 – zast. plocha, C-KN 1874/2 o výmere 221 m2 – orná pôda, C-KN 1875
o výmere 112 m2 – trvalý trávny porast, ktoré sa nachádzajú v Nižnom Sliači na ulici Záhrady
B) odročuje riešenie žiadosti do najbližšieho zasadnutia OZ
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Uznesenie 272/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje spevnenie prístupovej cesty v zmysle žiadosti Vlastimila Huntoša, Okružná 153/58, 022 04
Čadca evidovanej na LV 3966 parc.č. 3676/2 a LV 2531 parc. č. 3676/1, ktorá sú majetkom obce na
náklady žiadateľa – pred realizáciou je potrebná osobná konzultácia so starostom obce na tvare miesta
(tel. č. 0905 625 085)
Uznesenie 273/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie oznámenie Miroslava Šilláka, Liptovské Sliače – Stredný Sliač č. 791/8
o odovzdaní prevádzky Hostinca AĎA do nájmu p. Marii Kaliarikovej od 02.08.2010
Uznesenie 274/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje otváracie hodiny Pohostinstva Na rožku na žiadosť Márie Kaliarikovej, Pri Váhu 8077/24,
034 06 Ružomberok IČO: 45674621 v zmysle VZN č.3/2004 o čase predaja v obchodoch, čase
prevádzky služieb, čase prevádzky vybraných zariadení a zabezpečení verejného poriadku na území Obce
Liptovské Sliače a Dodatku č. 1 k VZN
Uznesenie 275/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie žiadosť obyvateľov Nižného Sliača od čísla domu 11-18 o vybudovanie
oddychovej zóny a detského ihriska na obecnom pozemku pri vstupe do obce
B) navrhuje zaradiť riešenie vybudovania oddychovej zóny a detského ihriska do budúceho volebného
obdobia.

Uznesenie 276/7/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) súhlasí s umiestnením prevádzky stávkovej kancelárie žiadateľa TIPSPORT SK, a.s. J. Kalinčiaka 14,
010 01 Žilina na adrese: Pohostinstvo Na rožku, Liptovské Sliače – Stredný Sliač, ul. Dielnice č. 791/8
Uznesenie 277/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) neschvaľuje poskytnutie finančného príspevku Občianskemu združeniu Bašta Nám. SNP č. 50,
960 01 Zvolen na podporu vydania diela Encyklopédia sakrálnych stavieb Slovenska z dôvodu zlej
finančnej situácie samosprávy
Uznesenie 278/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) odporúča starostovi obce poskytnúť dar Obci Partizánska Ľupča, 032 15 Partizánska Ľupča do
tomboly na 4. ročník remeselníckeho jarmoku z položky reprezentačné
Uznesenie 279/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb, Záhumnie č. 220/90, Liptovské
Sliače prekvalifikovanie vlastných finančných prostriedkov na kapitálové vo výške 5.088,44 € z dôvodu
zakúpenia slnečných kolektorov a motorovej kosačky
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Uznesenie 280/7/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) súhlasí aby Obec Liptovské Sliače ako strana povinná z vecných bremien uzavrela s manželmi
Karolom Ondrašíkom nar. 24.11.1969 a manželkou Lenkou Ondrašíková /rod. Kelčíková/ nar.29.04.1974
obaja trvale bytom 034 01 Liptovská Štiavnica 1126 ako stranou oprávnenou z vecných bremien zmluvu
o zriadení vecného bremena spočívajúcu v práve prechodu k pozemku parc. č. C-.KN 1848/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 375 m2 a C-KN 1848/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2 LV
č.1780 k.ú. Liptovské Sliače vo vlastníctve uvedených manželov, prechod z miestnej komunikácie na
uvedené parcely cez obecný pozemok parc. č C-KN 1849/4.
Rozsah vecného bremena je vyznačený na geometrickom pláne č.RP-014/2010, ktorý je vypracovaný
Ing. Jozefom Pniakom, geodetom a kartografom Ružomberok, V. Šrobára 1524/6, IČO: 17877334 dňa
10.03.2010 autorizačne overený Ing. Jozefom Pniakom, autorizačným geodetom a kartografom dňa
10.03.2010 a riadne overený katastrálnym úradom v Žiline, správou katastra v Ružomberku dňa
16.03.2010 pod číslom 165/2010.
Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo v prospech manželov Lenky a Karola Ondrašíkavlastníkov nehnuteľnosti parcelné číslo C-.KN 1848/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2 a CKN 1848/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m2 LV č.1780 k.ú. Liptovské Sliače, na dobu
neurčitú za jednorazovú odplatu 1,00 EUR, ktorú sú oprávnení z vecných bremien povinní uhradiť obci
Liptovské Sliače do 31.12.2010.
Splnomocňuje sa starosta obce Liptovské Sliače p. Ján Ondrejka, aby za obec uzavrel s výlučne
uvedenými manželmi predmetnú zmluvu o zriadení vecného bremena. Všetky náklady súvisiace so
zriadením vecného bremena na časť obecného pozemku znášajú žiadatelia Lenka Ondrašíková rod.
Kelčíková a Karol Ondrášik.

Overovatelia:

............................................
Helena Dvorská

............................................
Miroslav Gejdoš

...........................................

............................................

Ján O n d r e j k a

Tomáš H l i n i č a n

starosta obce

prednosta OcÚ
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