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UZNESENIE č.3/2015 

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.03.2015 

 

I. OSTÁVA 

a)  Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne 

b) Výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a 

kanalizáciu pri bytovom dome 183  

c) Podať projekt na zateplenie obecného úradu. 

d) Majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu 183, 

popri miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubena. 
 

e) Dohodnúť splátkový kalendár s p. Paulínym za  platbu dreva vyťaženého na obecnom 

cintoríne 
 

II.         BERIE NA VEDOMIE 

a)   Rozpis výdavkov podľa rozpočtu za rok 2014 predloženú hlavnou kontrolórkou  

b) Rozpis výdavkov na prípravu projektov a čerpanie reprezentačného fondu predloženú  

starostom obce. 

 

III. SCHVAĽUJE 

a)  Návrh komisie na PHSR obce Liptovský Ondrej v rámci regiónu Horný Liptov a to: p. 

Čierneho, osloviť  AGRIU Liptovský Ondrej, a. s. aby navrhlo člena komisie, ďalej 

Budajová, p. Šuchtár ako súkromne hospodáriacich roľníkov,  za občanov obce budú v 

komisii členovia obecného zastupiteľstva, za živnostníkov Michala Dermeka, urbár . 

 b)  Žiadosť občianskeho združenia „Nezábudka“ – telesne postihnuté deti o príspevok 50 EUR 

c) Žiadosť súkromnej umeleckej školy o príspevok na žiakov z obce Liptovský Ondrej za 

obdobie 1. - 6. 2015 OZ súhlasí s príspevkami na jednotlivých žiakov v plnej výške ( 8,60 

EUR na mesiac) s podmienkou, že rodičia nebudú platiť školné na ďalší polrok. 

d) Firmu TELLUS s.r.o. Banská Bystrica na vypracovanie projektov  z verejného obstarávania -

na všetky projekty do  decembra 2020.  

IV.  UKLADÁ: 

 a) neplatenie vývozu smetí p. Gondom –  dohodnúť s ním splátkový kalendár   

          Zodpovedný: Starosta obce 

          termín: do budúceho OZ  

  

b) Upozorniť  urbárske spoločenstvo, že na výrub stromov musí žiadať písomný súhlas                      

z obecného úradu obce Liptovský Ondrej, aby nedochádzalo k svojvoľnému výrubu stromov. 

        Zodpovedný: p. Budajová, p. Ján Uličný 

         termín: priebežne 
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c) Prekonzultovať s projektantom možnosť urobenia mostíka k hornej bytovke cez Konský potok 

bytovke.       Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: priebežne 
 

d) Vyčistenie rigolu popri dolnej bytovke a priepust popod cestu  

         Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: priebežne 

e) Zistiť cenu oplotenia a dĺžku oplotenia detského ihriska.  

         Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: priebežne 

 
f)  (OS) časť Za horou – jednať s LVS o výmene vodovodného potrubia a napojenie sa na vodovod 

Liptovského Ondreja         

         Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: priebežne 

 
g) (OS) Dohodnúť s VPS zber nebezpečného odpadu v zberniach VPS v Liptovskom Mikuláši 

           

         Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: priebežne 

 
h) (OS) Upozorniť písomne obec Konskú na vypúšťanie odpadov do Konského Potoka  

         Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: do najbližšieho OZ 
 

 
 
 
 
 

Overovatelia:          Starosta obce:  

Mgr.  Andrea Mlynarčíková  ...............................  Ľuboš Žubor: ................................. 

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

 


