UZNESENIE
V

OBECNÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

LI PTO V S K Ý C H

SLIAČOCH

číslo 11/2007 zo dňa 13. decembra 2007

Obecné

zastupiteľstvo :

1. berie na vedomie :
a/ určenie za zapisovateľa Ľudmilu Tkáčikovú
b/ kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 10/2007 zo dňa 15. novembra 2007
c/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2008 – 2010 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2008
d/ vyhodnotenie súťaže o najkrajší dvor v obci L. Sliače v roku 2007 , v ktorej zvíťazila
rodina Ferenčíková, Lipt. Sliače č. 191
e/ pripomienku p. Márie Cabanovej, L. Sliače č. 1268 o zaradenie pozemku do stavebného
obvodu v časti obce Vyšný Sliač, ktorá bude evidovaná a zapracovaná ako návrh k tvorbe
Dodatku územného plánu obce
f/ pripomienku p. Štefana Ondrejku, L. Sliače č. 972 o zaradenie pozemku do stavebného
obvodu v časti obce Stredný Sliač, ktorá bude evidovaná a zapracovaná ako návrh k tvorbe
Dodatku územného plánu obce
g/ pripomienku p. Mária Ondrejku, L. Sliače č. 971 o zaradenie pozemku do stavebného
obvodu v časti obce Stredný Sliač, ktorá bude evidovaná a zapracovaná ako návrh k tvorbe
Dodatku územného plánu obce

2. schvaľuje :
a/ program rokovania OZ
b/ overovateľov zápisnice v zložení : Jozef Kajúch a Helena Dvorská
c/ výstavbu centrálnej MŠ v areáli Farského úradu s možnosťou alternatívneho vyučovania
v duchu kresťanskej výchovy
d/ umiestnenie obecného úradu, zdravotného strediska a služieb občianskej vybavenosti do
nového centra námestia v Strednom Sliači
e/ architektonickú štúdiu námestia v Strednom Sliači vypracovanú Ing. Arch. Abonyim
f/ viacročný rozpočet obce na roky 2008 – 2010 a rozpočet obce na rok 2008
g/ VZN č. 5/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby
h/ VZN č. 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
i/ Pracovný poriadok zamestnancov obce Liptovské Sliače
j/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská na
území obce Liptovské Sliače
k/ Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
l/ Odmeňovací poriadok poslancov a členov komisií OZ
m/Odmeňovací poriadok zamestnancov obce
n/ plán zasadnutí OZ a to : 6 – krát ročne vždy druhý štvrtok v párnom mesiaci
( 2,4,6,8,10,12 mesiac ) mimo augusta, kedy OZ bude v posledný štvrtok v mesiaci.

-2o/ otváracie hodiny prevádzky PRAMEŃ, s.r.o. L. Sliače v zmysle prijatého VZN č. 3/2004
O čase predaja v obchodoch, čase prevádzky služieb, čase prevádzky vybraných zariadení
a zabezpečení verejného poriadku na území Obce Lipt. Sliače
p/ nájom objektov a zariadení verejného vodovou nachádzajúcich sa na pozemkoch v k.ú.
L. Sliače v cene 1 tis Sk ročne pre Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s.

3. volí :
a/ návrhovú komisiu v zložení : Ing. Silvestra Švidroňa , člen : Anton Moravčík
b/ mandátovú komisiu v zložení : Miroslav Gejdoš a Miroslav Caban

4.poveruje :
a/ starostu obce rokovaním s Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok ohľadom žiadosti
PaedDr. Štefana Kucíka, Prešov o vybudovanie vodovodnej prípojky s tým, že obec
a Vodárenská spoločnosť sa bude spoločne podieľať na vybudovaní a rozšírení
vodovodného potrubia v tejto časti obce
b/ finančnú komisiu zostavením návrhu rozpočtového opatrenia č. 1 na kapitálové výdavky
obce na roky 2009 – 2010 a zapracovaním do rozpočtu obce prevádzku obecnej
spoločnosti PRAMEŃ s.r.o.
c/ vedenie obce zabezpečiť odstránenie zvyškov betónových pätiek po stĺpoch v Nižnom
Sliači ( nad Pivničiskom ) do konca mája 2008
d/ vedenie obce a poslanca Ing. Miroslava Hanulu rokovaním a riešením problému ohľadom
káblovej televízie s majiteľom p. Zdenom Kamenským v termíne do najbližšieho
zasadnutia OZ
e/ vedenie obce rokovaním s Vodárenskou spoločnosťou a.s. Ružomberok a SSE a.s. vo veci
žiadosti p. Mariána Antola, L. Sliače č. 641 o vybudovanie inžinierskych sietí v časti obce
Nižný Sliač
f/ vedenie obce vyzvať p. Ľubomíra Jankyho na odstránenie lešenia a fólie, ktoré bránia
viditeľnosti z okna v zmysle žiadosti p. Anny Dvorskej, L. Sliače č. 245
g/ vedenie obce vyzvať p. Petra Iváka na odstránenie škody – poškodenia rigolu v zmysle
žiadosti p. Miroslava Cabana L. Sliače č. 1062

5. odročuje :
a/ riešenie pomenovania ulíc v obci do najbližšieho zasadnutia OZ

6. súhlasí :
a/ umiestnením káblov internetového pripojenia na stĺpoch miestneho rozhlasu v zmysle
žiadosti p. Ľubomíra Vajdu, L. Sliače č. 1325. Internetová sieť na stĺpoch miestneho
rozhlasu sa musí udržiavať podľa bezpečnostných predpisov. Za prípadné škody na vedení
obec neručí. Osadenie nového stĺpa pred rodinný dom č.p. 1325 sa musí realizovať na
vlastné náklady pri dodržaní bezpečnostných predpisov nakoľko stĺp, ktorý v žiadosti
požadujete, obec plánuje použiť na účel verejného osvetlenia v časti obce Vyšný Sliač.

Overovatelia:
Helena Dvorská
Ján O n d r e j k a
starosta obce

Jozef Kajúch
Ing. Ľubomír L i t t v a
prednosta OcÚ

