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UZNESENIE č.2/2014 

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.04.2014 

 

I. OSTÁVA 

 Neplatenie vyťaženého dreva – Marek Paulíny – ostáva 

 vypovedanie zmluvy s pozemkovým spoločenstvom na užívanie pozemkov pod vodu a 

kanalizáciu, nakoľko tieto pozemky sú majetkom LVS Liptovský Mikuláš a.s. 

 Vypracovanie zmluvy z ECAV a.v. V Liptovskom Ondreji na prenájom pozemku pri dome 

smútku 

 Odstrániť zistené nedostatky vo vedení písomností na základe Protokolu hospodárenia         

s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej 

ako 1000 obyvateľmi z kontroly NKÚ SR z augusta 2013,   ktoré sú vypísané na strane 14 – 

zhrnutie. 

 

II. BERIE NA VEDOMIE 

a) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce 

b) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 

c) Zápis  kontroly z úradu vlády  na dotáciu použitú na opravu šatní TJ. 

 

 

III. SCHVAĽUJE 

a)  Za overovateľov uznesení zo dňa 24.01.2014 boli navrhnutí:  p.  Gejdošová a  p. Uličný Ján 

b)  VZN č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovaní ovzdušia 

c) VZN č.2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Liptovský Ondrej 

d)  Zmena rozpočtu za rok 2013 podľa skutočných príjmov a výdavkov 

                                                                                                        – schvaľuje bez výhrad 

e) Prípravu potrebnej dokumentácie na pešníky od dolného bytového domu, popri starej bytovke 

až na hranicu katastrov Liptovský Ondrej – Jakubovany. 

f)  Obecnú schôdzu na 10.05.2014 o 19:00 hod. V miestnom kultúrnom dome. 
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IV.  UKLADÁ: 

 

a) Marekovi Pulínymu poslať faktúru na  nezaplatenú čiastku a výpis z  uznesenia dnešného 

zasadnutia OZ. 

        Zodpovedný: Starosta obce 

        termín:  Ihneď 

 

b) Upozorniť občanov rozhlasom, aby neparkovali na chodníkoch. 

 

        Zodpovedný: Starosta obce 

        termín:  Ihneď 

 

c) Zistiť kalkuláciu nákladov od prevádzkovateľa podobnej škôlky s približne rovnakým počtom 

detí s akým počítame v našej škôlke. 

        Zodpovedný: Starosta obce 
        termín:  Ihneď 
  

 

V.   POZASTAVUJE 

a) Odkúpenie pozemkov pod bytový dom č. 183 do doby, kedy podľa zmluvy si budú môcť 

odkúpiť byty aj s pozemkami pod bytovkou za cenu určenú uznesením 2010 OZ. 

 

 

 

 

 

Overovatelia:          Starosta obce:  

p.  Gejdošová  ..................................   Ľuboš Žubor: ................................. 

Ján Uličný  .................................. 

 

 

 

 Zapísal:  Ing. Dušan Uličný 


