Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Liptovských
Sliačoch dňa 12.1.2009

Uznesenie č. 1/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje program rokovania OZ
Uznesenie č. 2/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie určenie zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
B) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Silvester Švidroň a p. Vladimír Fuňák
C) volí mandátovú komisiu v zložení : p. Helena Dvorská a p. Miroslav Gejdoš
D) volí overovateľov zápisnice v zložení Anton Moravčík a p. Miroslav Jacko
Uznesenie č.3/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje výstavbu nájomných bytov 9 b. j. – bytový dom, a čerpanie úveru zo Štátneho
fondu Rozvoja bývania v r. 2009 vo výške 70 % z obstarávacích nákladov
B) súhlasí s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB v r. 2009 na výstavbu
nájomných bytov a podmienkami pre poskytnutie úveru uvedenými v zákone NR SR č.
607/2003 Z. z. v znení noviel a ostatných nadväzujúcich predpisov, vrátane zriadenia
záložného práva v prospech ŠFRB po ukončení výstavby.
C) v rámci financovania výstavby súhlasí s prijatím bankovej záruky na úver zo ŠFRB
v nasledovnom peňažnom ústave – Dexia banka Slovensko a.s.
D) súhlasí aby v rozpočte obce boli vyčlenené finančné prostriedky na pravidelné splácanie
úveru /istiny a úroku/ na výstavbu nájomných bytov počas trvania zmluvného vzťahu so
ŠFRB.
E) súhlasí s podaním žiadosti na poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov
a dotácie na obstarávanie technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie nájomných bytov
na Krajský stavebný úrad a MVaRR SR vo výške 30% z obstarávacích nákladov
nájomných bytov
F) súhlasí s podmienkami na obstarávanie nájomných bytov podľa Výnosu MVaRR SR zo
7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších
predpisov. Súčasne súhlasí so zriadením záložného práva v prospech MVaRR SR
a zachovaním nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov.
G) schvaľuje vystavenie bankovej záruky vo výške 334.704,29 € Dexia bankou
Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
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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
mandátnej zmluve na zabezpečenie úveru prijatého zo ŠFRB SR vo výške 334.704.29 €..
H) schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
vystavenej bankovej záruky.
I) berie na vedomie overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania na výstavbu bytového domu podľa predstaveného zámeru v objeme 334.704,29
€ zo ŠFRB SR v roku 2009 s dobou splácania do konca roku 2039.
Uznesenie č.4/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2009 O podmienkach prideľovania
a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou
štátu, ktoré upravuje nájom bytov podľa podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania
o poskytnutí úveru a Výnosu MVaRR SR zo 7. decembra 2006 číslo V – 1/2006
o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.5/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) Ruší uznesenie č. 7/2008 zo dňa 09.10.2008 odst. 3f/ o odpredaji obecného automobilu
formou verejnej súťaže
B) schvaľuje nákup ojazdeného auta Fábia v cene do 160 tis. Sk
C) poveruje starostu obce s odpredajom osobného automobilu Škoda Octávia v zmysle VZN
o nakladaní s majetkom obce.
Uznesenie č.6/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje úhradu poplatkov za mobilný telefón - starosta obce s prekročením paušálu 600
min. do výšky 300,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 01/2009
B) schvaľuje úhradu poplatkov za mobilný telefón - zástupca starostu obce s prekročením
paušálu 150 min. do výšky 300,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 01/2009
C) schvaľuje úhradu poplatkov za mobilný telefón - prednosta OcÚ s prekročením paušálu
150 min. do výšky 300,- Sk z rozpočtu obce počnúc fakturáciou za 01/2009
D) berie na vedomie zdôvodnenie vyšších nákladov na telefón v roku 2008 s tým, že
schvaľuje úhradu nad rámec schváleného limitu uz. OZ č. 7/2007 zo dňa 28.06.2007 bod 2 j/
vo výške 60 % z vypočítaného doplatku.
E) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ing. Štefan Likavčan a Bc. Miroslav Caban.
Uznesenie č.7/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje členské poplatky pre Obecnú knižnicu Lipt. Sliače vo výške :
Dospelí - 2 €
Deti – 1 €
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Uznesenie č.8/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) odročuje žiadosť Ing. Miroslava Bartánusa, L. Sliače, Horná roveň 1147/20 o odkúpenie
obecného pozemku na prerokovanie Komisii výstavby a ÚP
B) odročuje žiadosť p. Stanislava Šimčeka, L. Sliače, Stupy 1485/26 o odkúpenie obecného
pozemku na prerokovanie Komisii výstavby a ÚP
Uznesenie č.9/1/2009
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje starostu obce riešením oznámenia o vypúšťaní vody na miestnu komunikáciu na
ulici Záhumnie v Nižnom Sliači.
Overovatelia:
Miroslav Jacko

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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