
Uznesenie č. 14/2012 obecného zastupiteľstva

z dňa 15.12.2012

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Ondreji

A) prerokovalo

1. VZN o dani z nehnuteľnosti
2. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. VZN o dani za psa
4. VZN o dani za nevýherné hracie prístroje
5. VZN o dani za predajné  automaty
6. VZN o miestnej dani za ubytovanie
7. VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013, 

9. Programový rozpočet 2013-2015 obce Liptovský Ondrej

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej na rok 2013 a viacročného rozpočtu 

obce na roky 2014-2015 

B) Schvaľuje:

a) overovateľov zápisnice p. Dušana Husárika a pani Dašenu Gejdošovú
b)  finančnú  výpomoc  na  zakúpenie  učebných  pomôcok  pre  škôlku  v  Jakubovanoh  vo  výške 

100EUR.
c) 

1. VZN o dani z nehnuteľnosti
2. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. VZN o dani za psa
4. VZN o dani za nevýherné hracie prístroje
5. VZN o dani za predajné  automaty
6. VZN o miestnej dani za ubytovanie
7. VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013,
9. Programový rozpočet 2013-2015 obce Liptovský Ondrej
10. Stanovisko  hlavného kontrolóra  obce  Liptovský  Ondrej  na  rok  2013 a  viacročného  

rozpočtu obce na roky 2014-2015  - bez výhrad



C) Ukladá:

starostovi obce:

– vyvesenie  vydaných  znení  všetkých  VZN  obce  Liptovský  Ondrej  podľa  bodu  B)  tohto 
uznesenia na úradnej tabuli obce

(Termín: ihneď)

- vyvesenie vydaného znenia Programového rozpočtu 2013-2015 obce Liptovský Ondrej na 
úradnej tabuli obce

(Termín: ihneď)

- zverejnenie  Programového rozpočtu 2013-2015 obce Liptovský Ondrej spôsobom v obci 
obvyklým 

(Termín: ihneď)

- odvolať sa voči rozhodnutiu o neschválení projektu na verejné osvetlenie

(Termín: ihneď)

– vypracovať list s pripomienkami k stanovisku obce Jakubovany na výzvu obciam, ktorých 
deti navštevujú menovanú škôlku prispieť na prevádzku škôlky v jej správe. Znenie listu starosta 
predloží na posúdenie poslancom OZ Liptovský Ondre.

 (Termín: ihneď)

- predložiť požiadavku správe ciest na označenie reflaxnými stĺpikmi križovatku hlavná cesta 
Liptovský Mikuláš - Beňadiková

(Termín: ihneď)

D) Konštatuje

- kontrola uzneseni z predchádzajúcich OZ bude na najbližšom zasadaní zastupiteľstva obce.

Overovatelia: Starosta obce:

p. Dušan Husárik ........................... …...........................................

Ľuboš Žubor

p. Dašena Gejdošová ….......................              


