UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 9/2007 zo dňa 11. októbra

Obecné

2007

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 8/2007 zo dňa 30. 08. 2007
c/ informáciu DD a DSS L. Sliače o kapitálových výdavkoch na rok 2008
d/ žiadosti občanov p. Jozefa Viciana, p. Jozefa Iváka, p. Antona Uhrinu a p. Ľubomíra
Domitera o umiestnenie pouličného osvetlenia na novej ulici pod kostolom vo Vyšnom
Sliači s tým, že verejné osvetlenie bude zrealizované do konca roka 2007 a žiadosť
o úpravu miestnej komunikácie v tejto lokalite sa bude riešiť zhutnením povrchu (
výsypom makadamu ) v rozpočtovom roku 2008. Žiadosť o úpravu povrchu miestnej
komunikácie asfaltom bude zaradená do evidencie požiadaviek od občanov o asfaltovanie
miestnych komunikácií
e/ žiadosť občanov z ulice Stráňa v Strednom Sliači o vysporiadanie miestnej komunikácie,
s tým, že sa žiadosť bude riešiť komplexne v rámci vysporiadania miestnych komunikácii
v obci.
f/ žiadosť p. Anastázie Ondrejkovej, L. Sliače č. 122 ohľadom odvodnenia pozemku s tým, že
poveruje vedenie obce zabezpečením vykopania odvodňovacieho kanála ( žľabu ) za
rodinným domom žiadateľky do konca roka 2007
g/ správu podanú starostom obce a zástupcom starostu obce o verejných zhromaždeniach
občanov konaných dňa 23.09.2007
h/ správu starostu obce o financovaní a organizácii Celoliptovských dní matky

2. schvaľuje :
a/ za overovateľov zápisnice poslancov v zložení : Ing. Silvester Švidroň a p. Helena Dvorská
b/ Dodatok č.1 k 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
c/ na podnet Vlády SR zo dňa 26.09.2007 komisiu na sumarizáciu pozemkov pod Základnou
školou a obecnými komunikáciami v zložení : Oľga Fričová, Miroslav Caban ( za Komisiu
výstavby a ÚP ), zástupca starostu obce, Jozef Kajúch, Ing. Silvester Švidroň
d/ komisiu na obhliadku a asanáciu staticky narušených rodinných domov a hospodárskych
budov v zložení : starosta obce, Oľga Fričová, Ing. Zuzana Benčová , Miroslav Caban ( za
Komisiu výstavby a ÚP ), Helena Dvorská
e/ priebežne riešiť úprava miestnej komunikácie zhutnením ( výsyp makadamu )
v rozpočtovom roku 2008 a 2009 v zmysle žiadosti p. Romana Plávku, L. Sliače č. 173
f/ otváracie hodiny prevádzky – cukráreň SUN L. Sliače – Stredný Sliač č.p. 829 v čase :
pondelok – piatok od 15,00 hod – do 21, 00 hod.
sobota – nedeľa
od 13,00 hod . – do 21,00 hod.
g/ zakúpenie štiepkovača pre potreby obce z rozpočtu obce na rok 2008 do výšky
540 tis. Sk

-2h/ spôsob riešenia daňových nedoplatkov za TKO nasledovne :
1. Neodkladne písomne vyzvať daňových dlžníkov na zaplatenie nedoplatkov v termíne
do 30.11.2007 s upozornením o následkoch nezaplatenia alebo neodvedenia dane
2. Prostredníctvom obecného rozhlasu a Zrkadla Liptovských Sliačov upozorniť
obyvateľov na poslednú možnosť vysporiadania nedoplatkov voči obci s možnosťou
ich čiastočného odpustenia v prípadoch sociálnej odkázanosti v termíne do 30.11.2007.
3. v súlade s ust. § 69 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov pristúpiť
k 01.03.2008 k vymáhaniu nedoplatkov z daní a poplatkov prostredníctvom súdneho
exekútora, pričom náklady na výkon exekúcie budú v plnej výške znášať dlžníci
i/ spôsob ( alternatívu) vykurovania obecných budov formou biomasy

3/ určuje :
a/ patronát poslancov nad jednotlivými časťami obce podľa súpisných čísel rodinných domov:
Nižný Sliač
1 – 82, 307 – 259
Ing. Silvester Švidroň
311 – 414, 219, 220, 224, 224/1 – 258
Elena Dvorská
83 – 127, 135 – 218, 1392
Vladimír Fuňák
Stredný Sliač
416 – 570
Anton Moravčík
571 – 696
Ing. Miroslav Hanula
697 – 836
Miroslav Gejdoš
839 – 972, 1426,1427,1432
Jozef Kajúch
Vyšný Sliač
974 – 1167
Ing. Štefan Likavčan
1168 – 1264
Miroslav Caban
1265 – 1393, 1438
Miroslav Jacko

4. poveruje :
a/ starostu obce vstúpiť do rokovania s SSE a.s. Žilina a Vodárenskou spoločnosťou a.s.
Ružomberok o zaradenie do investičného plánu rozšírenie inžinierskych sietí v zmysle
žiadosti p. Romana Plávku, L. Sliače č. 173
b/ Komisiu výstavby a ÚP obhliadkou obecnej budovy - Casína Saty a podaním stanoviska
s posúdením, či opravy obecnej budovy sú nevyhnutné z dôvodu havarijného stavu
v zmysle žiadosti p.Ondrejku R+J L. Sliače č. 840 na do najbližšieho zasadnutia OZ
c/ starostu obce vstúpiť do rokovania s Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok
o zaradenie do investičného plánu rozšírenie inžinierskych sietí v zmysle žiadosti p. Juraja
Bíroša, L. Sliače č. 1063
d/ starostu obce zapožičaním štiepkovača pre potreby obce v roku 2007
e/ vedenie obce v spolupráci s poslancami OZ predložením návrhu na pomenovanie ulíc
v obci do decembrového zasadnutia OZ
f/ vedenie obce spracovaním a podaním návrhu na vykonanie exekúcie daňových
nedoplatkov za TKO súdnemu exekútorovi, v zmysle zákona 233/1995 Z.z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti v termíne do 15.02.2008.
g/ komisiu v zložení : Ing. Štefan Likavčan, Ing. Miroslav Hanula, Ing. Ľubomír Littva,
Stanislav Caban, starosta obce, hlavná kontrolórka obce, vyhlásením výberového konania
na výber agentúry na spracovanie projektov a žiadostí z fondov EÚ pre vykurovanie
verejných budov formou biomasy. Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.11.2007 o 13,00
hod.
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5. nesúhlasí :
a/ s vydaním stavebného povolenia na priemyselnú halu na pozemku parcelné číslo KN
4072/4 v k.ú. L. Sliače v zmysle žiadosti o vyjadrenie č.j. 871/2007 od Realitnej kancelárie
Alpia, s.r.o. Martin, pretože tento zámer je v nesúlade s Územným plánom obce L. Sliače
a taktiež uvedenou lokalitou prechádzajú inžinierske siete

6. odročuje :
a/ žiadosť DHZ L. Sliače - Nižný Sliač o pridelenie finančných prostriedkov na prerokovanie
do finančnej komisie pre zostavenie rozpočtu obce na rok 2008
b/ žiadosť p. Heleny Bartíkovej, L. Sliače č. 1311 ohľadom odstránenia havarijného stavu –
úprava terénu pri rodinnom dome č.p. 1311 na prerokovanie do finančnej komisie pre
zostavenie rozpočtu obce na rok 2008

7. súhlasí :
a/ s výrubom stromov na cintoríne v Nižnom Sliači v zmysle petície občanov z Nižného
Sliača s tým, že Komisia pre výrub stromov určí náhradnú výsadbu
b/ s umiestnením káblov internetového pripojenia na stĺpoch miestneho rozhlasu, v zmysle
žiadosti p. Pavla Jacka, L. Sliače č. 494. Internetová sieť sa bude inštalovať a udržiavať
podľa platných predpisov. Za prípadné škody na vedení nenesie obec zodpovednosť.
c/ s predĺžením termínu plnenia uznesenia OZ č. 8/2007 zo dňa 30.08.2007 v bode 8 písmn.
a) b) o posúdenie žiadostí p. Štefana Ondrejku, s manž. L. Sliače č. 972 a Mária Ondrejku
s manž. L. Sliače č. 971 o zaradenie pozemkov do stavebného obvodu do decembrového
zasadnutia OZ

8. konštatuje, že :
a/ žiadosť p. Jozefa Ševčíka s manž., L. Sliače č. 387 o úľavu z poplatku za vývoz TKO môže
byť schválená len vtedy, ak občania spĺňajú podmienky sociálnej odkázanosti, čo je
potrebné doložiť dokladmi o príjme žiadateľov žijúcich v spoločnej domácnosti do
najbližšieho zasadnutia OZ. V prípade, že žiadatelia nespĺňajú podmienky sociálnej
odkázanosti, zľava z poplatku nemôže byť priznaná.
b/ žiadosť p. Milana Vajdu, s manž. L. Sliače č. 1341 o úľavu z poplatku za vývoz TKO môže
byť schválená len vtedy, ak občania spĺňajú podmienky sociálnej odkázanosti, čo je
potrebné doložiť dokladmi o príjme žiadateľov žijúcich v spoločnej domácnosti do
najbližšieho zasadnutia OZ. V prípade, že žiadatelia nespĺňajú podmienky sociálnej
odkázanosti, zľava z poplatku nemôže byť priznaná.
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9. volí :
a/ mandátovú komisiu v zložení : p. Miroslav Caban a Ing. Miroslav Hanula
b/ návrhovú komisiu v zložení : p. Jozef Kajúch a Miroslav Gejdoš

Overovatelia:
Ing. Silvester Švidroň .

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Helena Dvorská

Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

