UZNESENIE
V

OBECNÉHO

LI PT O V S K Ý C H

ZASTUPITEĽSTVA
SLIAČOCH

číslo 3/2008 zo dňa 16. mája

Obecné

2008

zastupiteľstvo :

1. schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia l.1 ROP na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia, rozširovanie a obnova Základnej školy Jozefa Hanulu Lipt.
Sliače“ , ktorý je realizovaný pre Základnú školu Jozefa Hanulu Liptovské Sliače
a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Liptovské
Sliače.
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) Obec Liptovské Sliače bude financovať projekt vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 2 324 487,33 Sk vrátane DPH.

Overovatelia:

Miroslav Gejdoš

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Jozef Kajúch

Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ

UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 4/2008 zo dňa 12. júna 2008

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 2/2008 zo dňa 10.apríla 2008
c/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 3/2008 zo dňa 16. mája 2008
d/ správu o finančnej návratnosti investície do úsporného verejného osvetlenia v obci, podanú
zástupcom starostu obce Ing. Štefanom Likavčanom
e/ správu starostu obce ohľadom možnosti cezhraničnej spolupráce s obcou Háj ve Slezku v
ČR
f/ správu o činnosti DD a DSS L. Sliače a stanovisko riaditeľky DD a DSS Mgr. Emílie
Mušutovej o nezvyšovaní úhrad za sociálne služby k 01.07.2008
g/ správu podanú starostom obce a zástupcom starostu obce o plnení podmienok nájomnej
zmluvy budovy vo vlastníctve obce – Casíno SATY, kde p. Jozef Ondrejka a p. Rastislav
Ondrejka ako nájomníci budovy skonštatovali, že vzájomné pohľadávky voči obci sú
vyrovnané z titulu investície do obecnej budovy a poskytnutých úľav na nájomnom
zo strany obce, v zmysle uznesenia OZ č. 5/1999 zo dňa 24.06.1999
h/ žiadosť p. Anny Královenskej, L. Sliače č. 506 ohľadom vybudovania protihlukovej
bariéry pri viacúčelovom ihrisku v Strednom Sliači v areáli základnej školy s tým, že obec
vykoná všetky opatrenia v zmysle stavebného zákona pri realizácii tejto investičnej akcie
i/ žiadosť p. Mariána Antola, L. Sliače č. 641 ohľadom vybudovania inžinierskych sietí
a poveruje vedenie obce vstúpiť do rokovania s vlastníkmi pozemkov za účelom
vybudovania prístupovej miestnej komunikácie k pozemkom určených na IBV v lokalite
Blážová, v Nižnom Sliači
j/ žiadosť p. Miroslava Antola, L. Sliače č. 385, ohľadom vybudovania inžinierskych sietí
a poveruje vedenie obce vstúpiť do rokovania s vlastníkmi pozemkov za účelom
vybudovania prístupovej miestnej komunikácie k pozemkom určených na IBV
v lokalite Blážová, v Nižnom Sliači
k/ žiadosť p. Jany Moravčíkovej , Dúbrava č. 118, ohľadom vybudovania inžinierskych sietí
a poveruje vedenie obce vstúpiť do rokovania s vlastníkmi pozemkov za účelom
vybudovania prístupovej miestnej komunikácie k pozemkom určených na IBV
v lokalite Blážová, v Nižnom Sliači
l/ žiadosť Poľovného združenia Kamenná, Lipt. Sliače ohľadom prehodnotenia uznesenia OZ
č. 7/2007 bod 8 a/ zo dňa 28.06.2007
m/overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17
zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podané hlavnou
kontrolórkou obce Ing. Jankou Littvovou
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2. schvaľuje :
a/ za overovateľov zápisnice Ing. Štefana Likavčana a p. Miroslava Gejdoša
b/ Vnútornú smernicu č. 2/2008 – Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
c/ Organizačný poriadok DDaDSS Lipt. Sliače
d/ pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v obci Lipt. Sliače
( príloha č. 1 uz.OZ č. 4/2008)
e/ Názvoslovnú komisiu pre vypracovanie VZN názvy ulíc a verejných priestranstiev v Obci
Lipt. Sliače v zložení : Ing. Štefan Likavčan ( predseda komisie ), Bc. Miroslav Caban,
Helena Dvorská, Ing. Ľudovít Ondrejka, Tomáš Hliničan ( prednosta OcÚ), Bc.Oľga
Fričová, Ing. Janka Littvová ( hlavná kontrolórka obce )
f/ úpravu rozpočtu obce za rok 2008 Rozpočtovým opatrením č. 3
g/ prijatie úveru od Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 1,5 mil Sk na financovanie
investičných akcií so splatnosťou do 31.12.2010
h/ Zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Háj ve Slezsku, Česká republika a Obcou
Liptovské Sliače
i/ prevádzku verejného osvetlenia v obci bez nočného prerušenia od 25. októbra 2008
j/ odpredaj obecného pozemku E-KN 3779/2 diel č. 3 podľa geometrického plánu č. 204Rbk-76/2006 ( diel č.3 pripadá do novovytvorenej parcely C-KN 4537) v k.ú. obce Lipt.
Sliače o výmere 49m2 v cene 30,- Sk /m2 podľa VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce pre p. Ľudmilu Ondrejkovu, L. Sliače č. 840.
k/ odpredaj obecného pozemku E-KN parc.č. 3714/1 diel 3 podľa geometrického plánu č.
35164638-105/07 zo dňa 07.12.2007 o výmere 43 m2, diel 3 pripadá do novovytvorenej
parcely C-KN parc.č. 4254/3 v cene 55,08 Sk/m2 pre Správu ciest Žilinského
samosprávneho kraja , Žilina, na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing.
Imrichom Lasabom
l/ odpredaj obecného pozemku E-KN parc.č. 3714/1 diel 3 podľa geometrického plánu č.
35164638-105/07 zo dňa 07.12.2007 o výmere 85 m2, diel 4 pripadá do novovytvorenej
parcely C-KN parc.č. 4496/3 v cene 55,08 Sk/m2 pre Správu ciest Žilinského
samosprávneho kraja , Žilina na základe znaleckého posudku vypracovaného Ing.
Imrichom Lasabom
m/ Plán kontrolnej činnosti za 2. polrok 2008
n/ Zmluvu o združení medzi Obcou Liptovské Sliače a Poľovným združením Kamenná
Liptovské Sliače za účelom spoločného zabezpečovania a vybudovania objektu strelnice za
podmienky, že vytvorený majetok bude zapísaný na list vlastníctva pre Obec Liptovské
Sliače s podielom 30% a pre Poľovné združenie Kamenná s podielom 70%. Zmluvné
strany sa vzájomne zaväzujú, že Obec Liptovské Sliače bude mať právo využívať strelnicu
bezplatne pre účely obce a obecné účely. Obec Lipt. Sliače si nebude uplatňovať žiadny
podiel z výnosov strelnice
o/ otváracie hodiny predajne mäsa a údením v prevádzke obchodu L. Sliače č. 74 na žiadosť
p. Milana Hubíka, Obchodné služby Námestovo, v čase :
pondelok – piatok : od 9,00 hod. do 17,00 hod.
sobota : od 9,00 hod. do 12,00 hod.
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3 volí:
a/návrhovú komisiu v zložení : p. Jozef Kajúch a p Anton Moravčík

4. poveruje :
a/ starostu obce rokovaním so zástupcom SKNŠ L. Sliače p. Jozefom Sleziakom vo veci
prevzatie materiálov vo vlastníctve SKNŠ a Slovenského klubu Ringo, komisionálne
uskladnených v priestoroch budovy OcÚ od roku 2001
b/ vedenie obce vstúpiť do rokovania s vlastníkmi pozemkov za účelom
vybudovania prístupovej miestnej komunikácie k pozemkom určených na IBV v lokalite
Blážová v Nižnom Sliači na žiadosť p. Ing. Jozefa Hanulu, L. Sliače č. 391
c/ vedenie obce vstúpiť do rokovania s Orange Slovensko a.s. vo veci nedostatočného
pokrytia signálu v obci
d/ vedenie obce prípravou nového VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na území obce. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

5. odročuje :
a/ žiadosť OR VIDEO Ondrejka R+J, L. Sliače č. 840 o predĺženie nájomnej zmluvy do
augustového zasadnutia OZ
b/ žiadosť p. Ľubomíra Dvorského, L. Sliače č. 34 o zaradenie pozemku na IBV do ÚP obce
komisii stanovenej na úpravu ÚP obce

6. konštatuje že ,
a/ obec toho času nemá žiadnu voľnú obecnú budovu vhodnú na prenájom v zmysle žiadosti
p. Róberta Maďara, L. Sliače č. 61
b/ v zmysle žiadosti p. Mariána Benču, L. Sliače č. 860 ohľadom vybudovania inžinierskych
sietí v Strednom Sliači na pozemku E-KN 1236, že tieto sú už vybudované po posledné
rodinné domy v tejto lokalite a odtiaľ si musí žiadateľ zrealizovať prípojku sietí na vlastné
náklady. Úprava prístupovej miestnej komunikácie bude vykonaná navezením a zhutnením
štrku - makadamu.

7. súhlasí:
a/ s realizáciou projektu pre rozvoj pohybových schopností pre deti materských škôl a deti
1. stupňa základnej školy( 1 a 2 roč.) podľa žiadosti Združenia pre rozvoj pohybových
schopností detí a mládeže, Ružomberok
b/ so zakúpením materiálu na vybavenie hasičského automobilu T-148 v sume do 30 tis. Sk
v rámci schváleného rozpočtu obce a v zmysle žiadosti DHZ Lipt. Sliače – Stredný
c/ s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Obcou Liptovské Sliače a PD Lisková – Lipt. Sliače
za účelom prenájmu voľnej plochy na hospodárskom dvore Vyšný Sliač pre účely obce za
podmienky stanovenia nájmu zo strany PD Lisková – Lipt. Sliače v sume do 20 tis. Sk/rok.

8. doporučuje :
a/ žiadateľovi p. Jánovi Fričovi, L. Sliače č. 991 vo veci spevnenia brehu pred rodinným
domom adresovať svoju žiadosť na Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p. odštepný

závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. Jančeka 36,Ružomberok, prípadne na
Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja, M.Rázusa č.104, Žilina
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9. nesúhlasí :
a/ s odpredajom obecného pozemku C-KN 73 v k.ú. obce L. Sliače v zmysle žiadosti p. Viery
Littvovej, L. Sliače č.944

10. upozorňuje :
a/ občanov, ktorí vykonávajú rôzne stavebné opravy, rekonštrukcie, udržiavacie práce
a výmenu strešnej krytiny rodinných domov, aby požiadali obecný úrad o povolenie na
vývoz drobného stavebného odpadu, prípadne sa preukázali dokladom na obecný úrad ako
likvidujú tento drobný stavebný odpad.

Overovatelia:

Ing. Štefan Likavčan

Miroslav Gejdoš

Ján O n d r e j k a
starosta obce

Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ

