Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva
v Liptovských Sliačoch dňa 17.06. 2010
Uznesenie č. 232/5/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje program rokovania OZ
Uznesenie č. 233/5/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie, na základe fyzickej obhliadky a podaných informácii, stav investičných akcii
v obci - Základná škola, kuchyňa v základnej škole, tribúna na futbalovom ihrisku, Materská škola,
Námestie J. Kútnika-Šmálova
Uznesenie č. 234/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie určenie zapisovateľky Anny Mojšovej
B) volí:
a) návrhovú komisiu v zložení : Ing. Miroslav Hanula a Ing. Silvester Švidroň
b)mandátovú komisiu v zložení : Miroslav Jacko a Helena Dvorská
C) schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Štefan Likavčan a Anton Moravčík
Uznesenie č. 235/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) predbežne súhlasí so zaradením pozemkov parcelné číslo 1415 a 1416 do Dodatku č.2
k Územnému plánu Obce Liptovské Sliače za účelom vytvorenia individuálnej bytovej výstavby
v zmysle žiadosti Peter Juráš ml. a Peter Juráš st. Stredný Sliač, ul. Dolná Roveň č. 1294/2, 034 84
Liptovské Sliače za podmienky, že žiadateľ vybuduje na vlastné náklady prístupovú komunikáciu a
všetky inžinierske siete k predmetným pozemkom.
B) poveruje vedenie obce v spolupráci so žiadateľom prípravou zmluvy o vybudovaní prístupovej
komunikácie a inžinierských sietí do najbližšieho zasadnutia OZ. Všetky náklady s prípravou
zmluvy hradí žiadateľ.
Uznesenie č. 236/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje:
a) vnútornú smernicu č. 1 /2010 – Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach
Obce Liptovské Sliače
b) vstup Obce Liptovské Sliače do Klástra Liptov
B) zriaďuje v zmysle čl. 5 vnútornej smernice č. 1/2010 komisiu na vybavovanie sťažností
v zložení:
1. Ing. Štefan Likavčan
2. Ing. Silvester Švidroň
3. Miroslav Gejdoš
4. Jozef Kajúch – náhradník
C) súhlasí:
a) so stanovami združenia cestovného ruchu Klaster Liptov
b) so zámermi združenia cestovného ruchu Klaster Liptov

Uznesenie 237/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) dopĺňa uznesenie č. 29/2/2009 zo dňa 12.02.2009 o bod B) Termín na splnenie uznesenia sa
stanovuje do 31.12.2010. Po tomto termíne uznesenie stráca platnosť.
B) dopĺňa uznesenie č. 140/8/2009 zo dňa 15.12.2009 písm. H) Termín na splnenie uznesenia sa
stanovuje do 31.03.2011. Po tomto termíne uznesenie stráca platnosť.
C) ruší uznesenie č. 104/6/2009 písm. C) zo dňa15.12.2009
D) ruší uznesenie č. 140/8/2009 písm. E) a F) zo dňa 15.12.2009
E) ruší uznesenie č. 147/8/2009 písm. A) a B) zo dňa 15.12.2009
F) dopĺňa uznesenie č. 171/1/2010 zo dňa 11.02.2010 písm. B) Termín na splnenie uznesenia sa
stanovuje do 28.02.2011. Po tomto termíne uznesenie stráca platnosť.
G) dopĺňa uznesenie č. 190/2/2010 zo dňa 12.03.2010 písm. A) Termín na splnenie uznesenia sa
stanovuje do 30.06.2011. Po tomto termíne uznesenie stráca platnosť.
H) berie na vedomie kontrolu plnenie uznesenia č. 200/3/2010 – 218/3/2010 zo dňa 08.04.2010
CH) dopĺňa uznesenie č. 207/3/2010 zo dňa 08.04.2010 písm. C) do nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Krytá tribúna so sociálnym zariadením Lipt. Sliače“
I) dopĺňa uznesenie č. 212/3/2010 písm. B a C) zo dňa 08.04.2010 do nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Krytá tribúna so sociálnym zariadením Lipt. Sliače“
J) odročuje termín plnenia uznesenia č. 213/3/2010 zo dňa 08.04.2010 písm. A) a písm. B)
Termín na splnenie uznesenia sa stanovuje do 30.04.2011. Po tomto termíne uznesenie stráca
platnosť.
K) berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení OZ č. 219/4/2010 – 231/4/2010 zo dňa 06.05.2010

Uznesenie 238/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) odročuje bod programu č. 8. Schválenie lokality na zriadenie odpadového hospodárstva v obci
: fermentačný kontajner EWA, zberný dvor, kompostáreň na neurčito
B) odročuje bod programu č. 9. Projekt Materiálové a energetické zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu – prehodnotenie uznesení OZ na neurčito

Uznesenie 239/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) neschvaľuje záväzný úverový prísľub na spolufinancovanie projektu Materiálové a energetické
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Uznesenie 240/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje správu o hospodárení spoločnosti Prameň s.r.o. Lipt. Sliače za rok 2009
B) poveruje prednostu obecného úradu doplniť správu o hospodárení spol. Prameň s.r.o. za rok
2009 o položky: prenájom – príjem od p. Žilavého, spotrebu energií Prameň (voda, el. energia,
kúrenie), refundované energie od p. Žilavého do najbližšieho zasadnutia OZ
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Uznesenie 241/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo:
A) s c h v a ľ u j e : prijatie bankového úveru vo výške 380 000 € na : dofinancovanie
investičných projektov :
-Rekonštrukcia, rozširovanie a obnova ZŠ J. Hanulu L. Sliače,
- Úprava Námestia J.Kútnika – Šmálova L. Sliače,
- Prístavba a stavebné úpravy materskej školy L. Sliače
- a splatenie časti Dexia Komunál eurofondy úveru (B) č. 33/012/09 podľa faktúr,
v celkovej výške : 151.869,75 € ( FA č. 61019010 – 5.224 €, FA č. 61021410 – 5.225,39 €, FA č.
2010040 -52.040,09 €, FA č. 2010043– 82.981,04 €, FA č. 21010 – 6.399,23 € )
na ďalšie investičné akcie a to :
- Výstavba tribúny OFC ( na FA č. 10035 – 1.015 €, FA č.10VF154-5.250,44 €, FA č.
100082 – 1.046,39 €, FA č. 110/2010 – 653,79 €, FA č. 10 VF0229 – 3.813,06 €, FA č.
11100395 – 1.171,27 €)
poskytnutého Dexia bankou Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve na obdobie 10 rokov .
B) schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z úveru.

Uznesenie 242/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje:
a) úpravu rozpočtu obce za rok 2010 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2010
b) použitie rezervného fondu vo výške 19.668,10 € na financovanie investičných akcií v obci
B) poveruje vedenie obce prípravou návrhu opatrení na zmiernenie výpadku príjmov
z podielových daní do najbližšieho mimoriadneho zasadnutia OZ

Uznesenie 243/5/2010 :
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje riešiť dopravu detí v obci do materskej školy dodávateľsky od sprevádzkovania
materskej školy v Nižnom Sliači

Uznesenie č. 244/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2010

Uznesenie č. 245/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje vedenie obce rokovať so žiadateľom MBM Trans Service s.r.o., A. Bernoláka 1417/6,
034 01 Ružomberok IČO: 44326823 zastúpeného Miroslavom Bieleným a dotknutými občanmi,
ktorý majú svoje nehnuteľnosti v blízkosti predmetnej parcely v zmysle žiadosti o odkúpenie
prípadne dlhodobé prenajatie parcely č. 1599/5 a návrh riešenia predložiť do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
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Uznesenie č. 246/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) súhlasí s umiestnením prevádzky VICTORY TIP, s.r.o. Kollárova 7, 917 00 Trnava na adrese:
RM – ŠPORT BAR ul. K Medokýšu 907/37, 034 84 Liptovské Sliače
B) schvaľuje otváracie hodiny prevádzky v zmysle žiadosti v súlade s VZN č. 3/2004

Uznesenie č. 247/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) nesúhlasí s odpredajom časti obecného pozemku č. parc. C-KN 73 o šírke 3,5 m v zmysle
žiadosti Komfort Reality s.r.o. Hrabovská cesta 7, Ružomberok IČO: 36787639 zastúpenej
konateľom Stanislavom Matajom ako zástupcu p. Littvovej Viery bytom Lipt. Sliače 944, ktorá má
záujem o vytvorenie stavebného pozemku na par. Č. 81/1 v k.ú. obce Lipt. Sliače

Uznesenie č. 248/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie oznámenie o zrušení prevádzky Pedikúra – manikúra na adrese: Liptovské
Sliače – Stredný Sliač, ul. Dielnice č. 867/1 z dôvodu malého záujmu občanov

Uznesenie č. 249/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie žiadosť o sponzorskú spoluúčasť žiadateľa DHZ Partizánska Ľupča
a Obecný úrad Part. Ľupča
B) poveruje starostu obce darovaním príspevku do tomboly

Uznesenie č. 250/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie žiadosť o sponzorský dar na opravu kostola na Magurke žiadateľa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Part. Ľupča 83
B) poveruje vedenie obce postúpiť žiadosť o sponzorský dar občanom obce prostredníctvom
internetu a obecným rozhlasom

Uznesenie č. 251/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) vyzýva, na základe sťažností občanov, majiteľov včiel aby svoje včelstvá umiestnili mimo
obytnej zóny

Uznesenie č. 252/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) odročuje žiadosť Blaženy Plávkovej, Nižný Sliač, ul. Záhrady 590/43 o poskytnutie finančného
príspevku na stravu v jedálni Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb v Nižnom
Sliači na vybavenie Komisií sociálno-zdravotnej, ochrany verejného poriadku a životného
prostredia
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Uznesenie č. 253/5/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) vyzýva občanov obce k vyčisteniu rigólov a odvodňovacích kanálov, prípadne aby odstránili
zábrany na odvodňovacích kanáloch ako prevenciu pred prívalovými dažďami
B) poveruje vedenie obce informovať žiadateľa Mária Brezňana Stredný Sliač, ul. Dolná Roveň č.
1333/11

Overovatelia:

............................................
Ing. Štefan Likavčan

............................................
Jozef Kajúch

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

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

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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