UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LIPTOVSKÝCH

SLIAČOCH

číslo 6/2008 zo dňa 21 augusta 2008

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 4/2008 zo dňa 12.06.2008 a 5/2008 zo dňa 14.08.2008
c/ petíciu občanov zo Stredného Sliača v zastúpení Ing. Róbertom Lukáčom ohľadom
nesúhlasu s výstavbou telekomunikačného stožiara v lokalite Stráňa
d/ interpeláciu p. Agnesy Ondrejkovej, L. Sliače č.608 ohľadom žiadosti o drobnú stavbu oplotenie pozemku PaedDr. Zuzany Ondrejkovej , L. Sliače č. 608
e/ interpeláciu Ing. Jozefa Hanulu, L. Sliače č.391 ohľadom pomenovania námestia v Nižnom
Sliači
f/ žiadosť p. Róberta Maďara, L. Sliače č. 61 o zaradenie do výberového konania
na prenájom obecnej budovy č. p. 458
g/ žiadosť p. Ľubice Nemčekovej, Štiavnička 25 o finančný dar pre zdravotne postihnuté
dieťa
h/ žiadosť občanov ulice Stredná Roveň o zokruhovanie miestnych komunikácií s ulicou Do
potôčka s tým, že obec bude počítať so zaradením tejto akcie do rozpočtu obce na
budúce obdobie
i/ informáciu o nedostatkoch a závadach na budove DD a DSS L. Sliače v zmysle listu č.j.
521/2008
j/ žiadosť p. Maroša Bartánusa, L. Sliače č. 374 o vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite
Blážová v Nižnom Sliači
k/ nesúhlas občanov z Nižného Sliača so zriadením cvičiska psov v lokalite Zúbra

2. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení predseda Ing. Miroslav Hanula a člen Ing. Silvester Švidroň
b/ mandátovú komisiu v zložení : p. Jozef Kajúch a Ing. Štefan Likavčan

3. schvaľuje :
a/ zmenu programu rokovania OZ – doplnenie programu rokovania OZ o bod – schválenie
nájomnej zmluvy medzi Obcou Liptovské Sliače a PZ Kamenná
b/ za overovateľov zápisnice p. Miroslava Jacku a Bc. Miroslava Cabana
c/ Plán obce Liptovské Sliače pri zavedení meny EURO
d/ vytvorenie pracovnej skupiny na úspešné a včasné interné zauditovanie všetkých činností
spojených s prechodom na euro a s jeho bezproblémovou aplikáciu v podmienkach Obce
Liptovské Sliače, nasledovne :
vedúci skupiny - Ing. Štefan Likavčan, zástupca starostu obce,
členovia – Ján Ondrejka, starosta obce,
Tomáš Hliničan, prednosta obecného úradu
Ľudmila Tkáčiková, referent účtovníctva
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Alžbeta Gejdošová, referent účtovníctva a miezd pre oblasť školstva
Ing. Janka Littvová, hlavný kontrolór obce
Mgr. Emília Mušutová, riaditeľka DD a DSS Liptovské Sliače
Mgr. Ľuboš Birtus, riaditeľ ZŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače
Janka Mihulcová, riadieľka Školskej jedálne Liptovské Sliače
e/ doplnenie Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
f/ VZN č. 1/2008 o číslovaní stavieb a označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
g/ úpravu rozpočtu obce za rok 2008 – Rozpočtové opatrenie č. 4, ktoré je prílohou zápisnice
OZ
h/ukončenie nájmu výpoveďou v zmysle článku 10 odsek 1 b) Nájomnej zmluvy č. 5/98
uzatvorenej 01.08.1998 s nájomcom OR VIDEO Ondrejka R+J , Rastislav Ondrejka,
Liptovské Sliače č. 840 na prenájom obecnej budovy č. p. 458 postavenej na pozemku
parcelné číslo KN 817/5. Výpovedná doba začína plynúť od 01.09.2008 a skončí
28.02.2009.
i/úpravu výšky stravnej jednotky pre obedy dôchodcom s účinnosťou od 01.09.2008 zo 64,Sk (2,12 € ) na 67,- Sk ( 2,22 € )
j/ doplatok z rozpočtu obce na obedy dôchodcom s platnosťou od 01.09.2008:
1. kategória výška dôchodku do 7.000,- Sk ( do 232,36 € )doplatok z rozpočtu obce vo
výške18,- Sk/ obed ( 0,60 € /obed ), dôchodca bude uhrádzať za jeden obed 49,- Sk
(1,63 € )
2. kategória výška dôchodku od 7.001,- Sk do 13.000,- Sk ( od 232,39 € do
431,52 € ) doplatok z rozpočtu obce vo výške 16,- Sk/ obed (0,53 €/obed ), dôchodca
bude uhrádzať za jeden obed 51,- Sk ( 1,69 € )
3. kategória výška dôchodku nad 13.001,- Sk ( nad 431,55 € ) – žiaden doplatok
z rozpočtu obce. Dôchodca si bude uhrádzať plnú výšku ceny obedu t.j. 67,- Sk
(2,22 € )
k/ Nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľností medzi Obcou Liptovské Sliače a PZ Kamenná
na prenájom nehnuteľností vedených na LV 1862 a to parcely C-KN 4299/2 o výmere
1213 m2 a parcela C-KN 4299/3 o výmere 23 m2 celkom výmera 1 236 m2 v cene 1,Sk/m2/rok ( 0,03 €/m2/rok) s tým, že obec bude mať právo využívať priestory strelnice
bezplatne pre účely obce a obecné účely
l/ zvýšenie účtovania za prevádzku autobusu o účtovanie stojného v cene 100,- Sk / hod.
( 3,31 € /hod. ) s účinnosťou od 01.09.2008
m/ finančnú výpomoc pre p. Jána Gejdoša, L. Sliače č. 891 vo výške 15 tis. Sk
( 497,90 € )z položky osobitná sociálna výpomoc pri mimoriadnych udalostiach
n/ odpredaj obecného pozemku pre p. Královenskú Annu, L. Sliače 504 ( celková výmera
odpredávaného pozemku bude spresnená po zameraní geometrickým plánom) v cene
za 1,- Sk ( 0,03 € )
o/ odpredaj obecného pozemku C-KN 1/1 o výmere 379 m2 a C-KN 1/2 výmere 1160 m2
podľa GP č. 3638909910R/2008 pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Liptovské Sliače
v cene 1,- Sk ( 0,03 € )

4. poveruje :
a/ komisiu výstavby a ÚP vypracovaním odborného stanoviska k výstavbe
telekomunikačného stožiara v lokalite Stráňa, v termíne do 10. septembra 2008
b/ starostu obce vyzvať vlastníkov pozemkov parcelné číslo C-KN 937/8, 937/9, 937/10
na udržiavanie poriadku na predmetných parcelách v zmysle interpelácie Ing. Jozefa
Hanulu, L.Sliače č.391
c/ obecnú radu a vedenie obce vypracovaním zámeru využitia obecnej budovy č.p. 458
d/ starostu obce vypísaním verejného obstarávania na zakúpenie bezdrôtového rozhlasu
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e/ vypracovaním dopravnej štúdie na miestne komunikácie v obci a dopravné značenia
f/ starostu obce rokovať s vedením PD Lisková – L. Sliače ohľadom prevádzky hnojísk
a podaním správy do najbližšieho zasadnutia OZ
g/ starostu obce rokovaním s SAD a.s,. Ružomberok ohľadom zastavovania autobusových
spojov pri zastávka Štiavnička
h/ prednostu obecného úradu vypracovaním kalkulácie nákladov prevádzky Prameň s.r.o. a
cenníka jednotlivých podujatí .
i/ vedenie obce hľadaním nových priestorov pre Kynologický klub do najbližšieho zasadnutia
OZ

5. žiada :
a/ p. Máriu Blaškovú, L. Sliače č. 9 o predloženie potvrdenia o podaní opravného prostriedku
voči právoplatnému rozsudku p. Agnesy Ondrejkovej, L. Sliače č. 608

6. pozmeňuje :
a/ uznesenie OZ č. 7/2007 zo dňa 28.06. 2007 v bode 8 a), ktoré bude znieť nasledovne :
OZ súhlasí so zriadením strelnice v lokalite Nad Gaganovou za podmienky, že budú
dodržané všetky bezpečnostné predpisy v zmysle žiadosti PZ Kamenná L. Sliače. Medzi PZ
Kamenná a Obcou Liptovské Sliače bude uzatvorená Nájomná zmluva o nájme
nehnuteľností v uvedenej lokalite

-

7. ruší :
a/ uznesenie OZ č. 4/2008 zo dňa 12.06.2008 bod d) o pomenovaní ulíc a verejných
priestranstiev
b/ uznesenie OZ č. 4/2008 zo dňa 12.06.2008 bod 2 n) o Zmluve o združení medzi Obcou L.
Sliače a Poľovným združením

8. doporučuje :
a/ starostovi obce nevydať súhlasné stanovisko k Ohláseniu drobnej stavby – oplotenia
pozemku na žiadosť PaedDr. Zuzany Ondrejkovej , L. Sliače č. 608 až do vyriešenia
súdneho sporu o vlastníctvo pozemku.
b/ vedeniu obce vykupovať pozemky na prístupovú miestnu komunikáciu k pozemkom
určeným na výstavbu rodinných domov v cene maximálne do 30,- Sk/m2 ( 0,99 € ).
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9. súhlasí :
a/ s návrhom na vybudovanie oddychovej zóny v Strednom Sliači – Vyšný koniec v zmysle
žiadosti občanov Obce Liptovské Sliače – Stredný
b/ s odkanalizovaním povrchovej dažďovej vody v zmysle žiadosti občanov z Vyšného Sliača
č.j. 377/2008 v termíne do konca roka 2008
c/ s poskytnutím kanalizačných rúr a materiálu potrebných na odkanalizovanie povrchovej
a dažďovej vody z pozemkov pri rodinných domoch č. p. 770 a 771/1

Overovatelia:

Miroslav Jacko
Ján O n d r e j k a
starosta obce

Bc Miroslav Caban
Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ
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