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UZNESENIE č.2/2012 

z riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.04.2012 

 

I. OSTÁVA 

- Projekt okolia domu smútku – až do odsúhlasení ev. a. v. cirkvou a dopracovaní pripomienok  

- Doloženie potvrdení o príjme k zmluvám s nájomníkmi bytov v novej bytovke  

- Zmluva o prenájme pozemkov pod kanalizáciu (bytovka č.183) – čaká sa na komasáciu, kde sa budú 

geodeticky zameriavať pozemky a zisťovať vlastnícke vzťahy  

- Vydanie a dopracovanie knihy o dejinách obce k 680. Výročiu prvej zmienky o obci Liptovský 

Ondrej – pracuje na tomto doplnení p. Vítek  

 

II. SCHVAĽUJE 

- Prijatie prekleňovacieho úveru vo výške  59.556,65 EUR poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a. s, so sídlom: Hodžova 11,01011 Žilina, Slovenská republika, IČO:31 575 951,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 úverovej zmluve, s možnosťou 

opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na 

účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  

Rekonštrukcia chodníka v Obci Liptovský Ondrej 

S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eu-

rópskeho spoločenstva formou:  

Nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí finančného  nenávratného prí-

spevku č. 1300019. 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za 

účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vis-

ta blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky 

z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínova-

ný úver. 

- Pridelenie uvoľneného bytu v obecnej nájomnej bytovke (Okružina) p. Stupkovi Danielovi po 

nájomníčke p. Števlíkovej. 

- Sponzorský dar pre ZŠ Okoličné vo výške 30EUR na prípravu osláv 50 výročia založenia školy 

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Liptovský Ondrej za rok 2011 

- Smernicu o vykonávaní finančnej kontroly na Obecnom úrade v Liptovskom Ondreji 
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III.   BERIE NA VEDOMIE 

- Postup a rozsah opráv šatní TJ zo štátnej dotácie 

 

 

IV. ZAMIETA 

 

- Pani Gejdošovej č.d. 5 sociálny príspevok na lieky nakoľko nespĺňa podmienky VZN §2 Dávka 

sociálnej pomoci – príspevok sa poskytuje osamoteným občanom s nízkym príjmom.  

 

- Žiadosť p. Jančuša Daniela o riešenie problému s potôčikom na hranici obce Jakubovany – L.Ondrej, 

nakoľko je to nie majetok obce, odporúča požiadať o riešenie Povodie Váhu, prípadne vzniknutú 

situáciu riešiť s obcou Jakubovany. 

 

- Miroslave Hrčovej sociálny príspevok, nakoľko už nebýva v našej obci a rodina je dlžníkom obce na 

daniach 

 

 

V.   UKLADÁ 

- Záverečný účet obce za rok 2011 – podrobnejšie rozpísať položku „2.A. Bežné výdavky vEUR  

položku Výdavky verejnej správy - ostatné  

Z: hlavný kontrolór obce 

T: najbližšie zasadnutie OZ  

 

- Na základe žiadosti o  odpredanie pozemku vedľa autobusovej zastávky p.Uličnému Luboslavovi 

č.d.13 požaduje OZ preverenie majetkoprávneho stavu pozemku  

 

Z: starosta obce 

T: najbližšie zasadnutie OZ 

 

 

- Husárikovej Zuzane č.d.62  za vypaľovanie trávy, neposlúchnutia upozornenia a tým ohrozenie 

majetku pokutu 20EUR  

Z: starosta obce 

T: ihneď 
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- Na základe sťažnosti doloženej fotodokumentáciou, uložiť pokutu p.  Budajovi č.d. 72 za voľne 

pobehujúceho psa  

Z: starosta obce 

T: ihneď 

 

- Zabezpečiť stavebný dozor na projekt rekonštrukcie chodníkov v obci  

Z: starosta obce 

T: ihneď 

 

 

 

  

Overovatelia:          Starosta obce:  

Dušan Husárik  ..................................   Ľuboš Žubor: ................................. 

Gejdošová Dašena .................................. 


