
Obec Liptovský Ondrej

UZNESENIE č.3/2013

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.06.2013

I. OSTÁVA

a) Projekt úpravy okolia domu smútku
b) Zmluva o prenájme pozemkov pod kanalizáciu k dolnej  bytovke – v rámci komasácie sa to 

vysporiada
c) Pri  nesúhlase SSE a.s.  Žilina  s  odkúpením PD na „L.  Ondrej  –  Okružlina  – zahustenie  TS 

Okružlina “, začať jednať o nájme pozemkov, tak aby sa suma vyplatená za PD vrátila obci.
d) Rýchlosť v obci – nedodržiava sa stanovená rýchlosť v obci motorovými vozidlami 
e) Zelený odpad – uzavrú sa zmluvy o domácom kompostovaní, kto nebude chcieť, poplatky za 

vývoz odpadu sa zdvihnú na dvojnásobok 
f) Vysýpanie smetí v zákrute na ceste do obce Jamník – na obecnej schôdzi  a tiež na OZ dňa 

25.01.2013 bolo konštatované, že okrem zeleného odpadu sa tu začínajú vysýpať aj smeti. Preto 
na jar sa vyčistí tento úsek a označí tabuľkami „Zákaz sypania odpadu“. 

g) doplatok  na  deti  z  Liptovského  Ondreja  dochádzajúce  do  materskej  školy  v  Jakubovanoch 
nasledovne: 0,75  EUR na  deň  a  dieťa  v  období  od  1.3.2013  do  30.6.2013  na  základe 
dochádzky dieťaťa. Výšku doplatku na ďalšie obdobie prehodnotí a určí obecné zastupiteľstvo 
na svojom zasadaní. Obec Liptovský Ondrej je ochotná prispievať vyššou sumou, ak sa určitá  
časť  nákladov  rozdelí  rovnako  na  všetky  obce  a  mať  možnosť  kontroly  nakladania  s 
poskytnutými financiami obcou.

h) Odkúpenie  pozemkov  do  výlučného  vlastníctva obce  Liptovský  Ondrej  za  účelom uloženia 
verejnej  kanalizácie  v  lokalite  Žabiarne  – ostáva  ešte  po  dopracovaní  zmluvy  vyplatiť 
ďalšieho vlastníka pôdy.

II. SCHVAĽUJE

a) Čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu oblasť podpory 4.1.a samostatné 
dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami takto: 

– regulácia potoka – popri kultúrnom dome,
– diódové svietidlá v centre obce, 
– pešník od kultúrneho domu po pekáreň
– verejná zeleň v centre obce

b) Firmu SENSIM na uskutočnenie výberového konania pre projekt Operačného programu oblasť 
podpory  4.1.a  samostatné  dopytovo  orientované  projekty  –  obnova  obcí  postihnutých 
povodňami.

    Ich cenová ponuka: Projekt 500 EUR, verejné obstarávanie 500 EUR bez DPH a po zrealizovaní  
projektu 1%  oprávnených nákladov,

1



Obec Liptovský Ondrej

c) Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad

d) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej k záverečnému účtu  za rok 2012

e) Plán kontrólnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej na II. polrok 2013 

f)  Správu nezávislého aouditora o overení účtovnej uzávierky zostavenej ku dňu 31.12.2012 obce 
Liptovský Ondrej bez výhrad

g) Dokúpenie dlažby a dokončenie cesty na miestnom cintoríne v dĺžke 300 m

h) Po dokončení obnovy cintorína, dokončenie rekonštrukcie priestoru pred domom smútku

i) Možný  záväzok  žiadateľa  vrátiť  prostriedky  poskytnuté  na  základe  Zmluvy  o  poskytnutí 
prostriedkov Recyklačného fondu č. 1144/12/30 podľa Čl. VII. odst. 1 ručiteľským vyhlásením 
za obec Liptovský Ondrej v sume 3338,72 EUR + spolufinancovanie 5% v prípade odstúpenia 
od Zmluvy č 1144/12/30 podľa Čl. VIII. ods. 3

j) Prebytok rozpočtového hospodárenie vo výške 4 271,11 EUR previesť do Finančného rezervného 
fondu.

III.RUŠÍ

a)  Firmu  AGROTEAM  Žilina  na  zabezpečenie  výberového  konania  na  projekt  „Čerpanie 
finančných  prostriedkov  z  Operačného  programu  oblasť  podpory  4.1.a  samostatné  dopytovo 
orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami“ z dôvodu lepšej cenovej ponuky inou 
firmou. 

Overovatelia:    Starosta obce:

Dašena Gejdošová .................................. Ľuboš Žubor: .................................

Mgr. Andrea Mlynarčíková ..................................
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