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UZNESENIE č.01/2016 

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.01.2016 

 
 

I. OSTÁVA 

a) Podať projekt na zateplenie obecného úradu – odkladá 

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

popri miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubäna - v plnení. 

c) Vybudovanie a napojenie vodovodu na vodovod obce Liptovský Ondrej v lokalite Za horou –                  

v jednaní s LVS – ostáva, v plnení. 

d) Podanie protestu OZ na podozrenie zostrihania videa v neprospech starostu obce p. Žubora 

Ľubomíra a odoslanie tohto videa na expertízu 
 

e) Poskytnutie príspevku na opravu strechy Rim. Kat. Kostola sv. Ondreja na budúci rok –           

v plnení 
 

f) Geometricky zamerať obecný pozemok medzi Konským potokom a pozemkom rodiny Milana 

a Kataríny Uličnej po skončení realizácie  4G internetu. - v plnení 
 

g) Na základe žiadosti p. Kresáka o výrub stromov, vyvolať správne konanie s účasťou oboch 

dotknutých strán a s prizvaním odborníka zo životného prostredia – ostáva 
 
h) Predložiť k nahliadnutiu obecnú kroniku - ostáva 

i) Predložiť rozpis použitia finančných prostriedkov TJ obce - ostáva 

j)  Zaslať  prípis všetkým majiteľom stavebných pozemkov v lokalite Okružlina , aby aspoň 2x 

do roka pokosili tieto pozemky. - ostáva 
 
 

II. BERIE NA VEDOMIE 

a)  Upozornenie prokurátora na nečinnosť obce v súvislosti s vedením evidencie psov 

b) Protest prokurátora proti VZN obce č.2/2008 o chove a vodení psov na území obce  

c) Správu o kontrolnej činnosti 

 

III. SCVAĽUJE 

a) Navýšenie rozpočtu na zakúpenie GPS na 6000,- EUR. 

b) Zakúpenie kosačky, s príslušenstvom do výšky 2000,- EUR. 

c) Pridelenie bytu po Kuchárikovi v obytnom dome č. 183. p.  Jánovi Hrčovi, je momentálne 

prihlásený na trvalom pobyte v Liptovskom Ondreji – bytovka 87. 

d)  Výstavbu chodníkov od Pošty k bytovke č. 87 

e) Príspevok na deti navštevujúce MŠ od 3-5 rokov po 15,- EUR na dieťa  

f) Fašiangový deň obce 
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IV. ODKLADÁ 

            a)  Návrh  VZN o odpadoch 

 

 

V.  UKLADÁ: 

 

a) Zistiť ceny kontajnerov na stavebný odpad   

                 Zodpovedný: starosta obce Termín: do budúceho OZ  

 

b) Vypracovať smernicu  fondu opráv pre bytové domy 

     Zodpovedná: p. Uličná Termín: čo najskôr 

 

c) Dopracovať návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce 

     Zodpovední:  p.Dušan Husárik, Termín: do budúceho OZ  

       p. Ivana Uličná 
 

d) Odstrániť nedostatky  a pripraviť VZN o chove a vodení psov a evidencie psov  

     Zodpovední:  starosta obce, Termín: do konca marca 
       Uličná Ivana 

 

e) Zabezpečiť výberové konanie na výstavbu chodníkov 

      Zodpovedný: starosta obce Termín: do konca apríla 

 

f) preveriť výzvu na výstavbu materskej škôlky 

     Zodpovedný: starosta obce Termín: do budúceho OZ 

 

 

 

 

Overovatelia:          Starosta obce:  

p.  Gabriela Budajová ..............................  Ľuboš Žubor: ................................. 

p.  Ján Uličný    ............................... 


