Uznesenia
prijaté na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch
dňa 11.02.2010

Uznesenie 158/1/2010
Obecné zastupiteľstvo :
A) schvaľuje program rokovania OZ

Uznesenie č. 159/1/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie určenie zapisovateľa Annu Mojšovú
B) volí návrhovú komisiu v zložení : Anton Moravčík a Helena Dvorská
C) volí mandátovú komisiu v zložení : Miroslav Jacko a Miroslav Gejdoš
D) schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení : Ing. Štefan Likavčan a Jozef Kajúch
Uznesenie č. 160/1/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie informáciu o projekte STARCLUB – nízkoprahového klubu pre mládež p. Mária
Brezňana a Heleny Brezňanovej, Stredný Sliač, ul. Dolná Roveň, 1336/5
Uznesenie č. 161/1/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie informáciu o petičnej akcii vo Vyšnom Sliači ohľadom zachovania Materskej školy vo
Vyšnom Sliači podanú v rámci interpelácii občanov p. Ing. Marošom Ondrejkom, Vyšný Sliač, Vyšnianska ul.
1445/22
Uznesenie č. 162/1/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) berie na vedomie interpeláciu p. Jána Sleziaka, bytom Stredný Sliač, ul. Do Pažíť č. 995/124 ohľadom
odvysielaného príspevku v relácií Lampáreň v televízií Markíza o problematike viacúčelového ihriska
v areáli Základnej školy Jozefa Hanulu
Uznesenie 163/1/2010 :
Obecné zastupiteľstvo :
A) berie na vedomie kontrolu plnenie uznesenia č. 138/8/2009 – 157/8/2009 zo dňa 15.12.2009
Uznesenie č. 164/1/2010
Obecné zastupiteľstvo
A) vyhlasuje výberové konanie na prenájom prevádzky bufetu v priestoroch tribúny na ihrisku 1. OFC v
Strednom Sliači, ktoré sa nachádza na pozemku parc. č. C-KN 683/1, o výmere 16063 m2 LV č. 3559 v k.ú.
Lipt. Sliače.
B) určuje nasledovné podmienky výberového konania:
•
•
•

predloženie živnostenského listu (výpis z obchodného registra) oprávňujúceho na požadovanú činnosť
skúsenosti s prevádzkovaním podobného zariadenia min. 1 rok
dôveryhodnosť uchádzača

•
•
•
•
•

predloženie podnikateľského zámeru
výška nájmu
doba nájmu na dobu neurčitú - minimálne na 10 rokov
úhrada všetkých spotrebovaných energií a služieb spojených s predmetom nájmu
spolu s priestormi bufetu v priestoroch tribúny je predmetom nájmu objekt sklad vrátane zariadenia pri
vstupe na ihrisko 1. OFC
• nájomné sa bude každoročne upravovať o výšku inflácie, zverejnenú ŠÚ SR za predchádzajúci rok
Uznesenie č. 165/1/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje komisiu na výberové konanie na prevádzkovateľa bufetu na ihrisku 1. OFC a komisiu na
vyhodnotenie súťaže návrhov na prenájom prvého poschodia tribúny na ihrisku 1. OFC v Strednom Sliači
v zložení:
predseda: Ing. Štefan Likavčan
členovia: Ing. Miroslav Hanula, Miroslav Gejdoš
Uznesenie 166/1/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) vyhlasuje súťaž návrhov na prenájom prvého poschodia tribúny na ihrisku 1. OFC v Strednom Sliači,
ktoré sa nachádza na pozemku parc. č. C-KN 683/1, o výmere 16063 m2 LV č. 3559 v k.ú. Lipt. Sliače
B) určuje nasledovné podmienky výberového konania:

predloženie živnostenského listu (výpis z obchodného registra), resp. iného dokladu oprávňujúceho na
požadovanú činnosť
 dôveryhodnosť uchádzača
 predloženie projektu, prípadne podnikateľského zámeru
 súlad projektu, podnikateľského zámeru s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 vhodnosť projektu, podnikateľského zámeru z hľadiska verejného záujmu občanov
 výška nájmu
 doba nájmu na dobu neurčitú - minimálne na 10 rokov
 úhrada všetkých spotrebovaných energii a služieb spojených s predmetom nájmu
 zákaz prevádzkovania hazardných hier a výherných automatov
Uznesenie 167/1/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje riaditeľku p. E. Mušutovú vypracovaním finančnej analýzy projektu rozšírenia Zariadenia pre
seniorov a domova sociálnych služieb v Lipt. Sliačoch
B) schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb v Lipt. Sliačoch na náklady Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Lipt.
Sliačoch
Uznesenie 168/1/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii Základnej školy Jozefa Hanulu v Lipt. Sliačoch
podanú starostom obce
Uznesenie č. 169/1/2010
Obecné zastupiteľstvo:
A) poveruje riaditeľku Materskej školy p. Magdalénu Dvorskú zvolať Radu školy a rodičovské združenie
rodičov detí z Nižného Sliača za účelom podania informácií ohľadom začiatku rekonštrukcie materskej školy
a zistenia záujmu umiestnenia detí v materskej škole v Strednom Sliači.
B) poveruje vedenie obce vykonaním prieskumu trhu 9 a viac -miestnych motorových vozidiel

Uznesenie 170/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) pozastavuje vyplatenie dotácie na činnosť z rozpočtu obce v roku 2010 Kynologickému klubu
a Šachovému klubu v plnej výške
B) schvaľuje správu o kontrolnej činnosti za rok 2009 podanú Ing. Jankou Littvovou, hlavnou kontrolórkou
obce
Uznesenie 171/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) ruší uznesenie č. 140/8/2009 zo dňa 15. 12. 2009 o odpredaji obecného pozemku C-KN 3082/4 o výmere 14
m2 pre p. Helenu Antolovú bytom Stredný Sliač, ul. Do Pažíť č. 966/66 v zmysle žiadosti p. Bystríka Antola č.
220/2010 zo dňa 10.02.2010
B) schvaľuje priamy predaj pozemku, ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Z.z. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Ide o priamy predaj pozemku p.č. C-KN 3082/4 . o výmere 14
m2, nachádzajúceho sa na ul. Do Pažíť pre p. Bystríka Antola, bytom L. Sliače, ul. Do Pažíť 966/6 za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome, za cenu 1 €/m2 ( jedno euro) stanovenú podľa
Prílohy č. 3 ods. 5 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Odôvodnenie: Žiadateľ p. Bystrík Antol, bytom L. Sliače, ul. Do Pažíť 966/6 požiadal obec Liptovské Sliače
ako vlastníka pozemku, ktorý užíva pri predmetnom rodinnom dome ako dvor, vzniknutý svojpomocným
zregulovaním potoka Sliačanka v minulosti. Vzhľadom k tomu, že nie je v rozpore so záujmami obce
odkúpenie uvedeného pozemku, Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovské Sliače tento prevod schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov ako prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v
platnom znení a to ako prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu stanovenú podľa Prílohy č. 3 ods. 5 k
VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Všetky náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľnosti uhradí kupujúci.

Uznesenie 172/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje zaradiť do Dodatku k územnému plánu obce parcely, ktoré sú v línii existujúcej zástavby
B) neodporúča zaradiť do Dodatku k územného plánu obce parcely, ktoré nie sú v línií existujúcej zástavby
C) zastavuje preberanie žiadostí o zaradenie do Dodatku k Územnému plánu obce
Uznesenie 173/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje vyradenie kníh z inventáru obecnej knižnice podľa predloženého zoznamu kníh v počte 220 ks
v celkovej sume 142,11 €
Uznesenie 174/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie žiadosť p. Miroslavy Hliničanovej, bytom Stredný Sliač, ul. K Medokýšu č. 870/6
ohľadom prenájmu bufetu a prvého podlažia na tribúne 1. OFC

Uznesenie 175/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje zmenu dĺžky trvania nájmu z doby neurčitej na dobu určitú - 50 rokov t.j. do 05.08.2058 v
Nájomnej zmluve na obecný pozemok C-KN 4299/2 o výmere 1236 m2 zo dňa 05.08.2008 v zmysle žiadosti
Poľovného združenia Kamenná Lipt. Sliače

Uznesenie 176/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje finančný príspevok pre OZ Dráčik z Vyšného Sliača vo výške 155 € na úhradu nákladov
vzniknutých pri prípravách spoločensko-kultúrneho podujatia „Sliačanská bursa“ vo Vyšnom Sliači konaného
dňa 13.02.2010
Uznesenie 177/1/2010:
Obecné zastupiteľstvo:
A) schvaľuje návrh zmluvy č. ENER2009-02-12 O dodávke a odbere elektrickej energie medzi Obcou
Liptovské Sliače a spoločnosťou EUROCOM Investment, s.r.o. so sídlom 034 83 Bešeňová 136 za podmienky,
že budú refakturované skutočné náklady dodávateľa na 1 kWh.

Overovatelia:

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

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

...........................................
Ján O n d r e j k a
starosta obce

............................................
Tomáš H l i n i č a n
prednosta OcÚ

