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Zápisnica č. 6/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 29.06.2015 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov uznesenia 

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

4) Záverečný účet za rok 2014 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

6) Úprava rozpočtu k 01.06.2015 

7) Rôzne 

8) Uznesenie  

9) Záver 

 

1) Otvorenie 

  Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich. 

 

2) Voľba overovateľov uznesenia 

 Za overovateľov boli navrhnutý a zvolení  p. Ján Uličný a Mgr. Andrea Mlynarčíková 

  

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení  

  

Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne - ostáva 

Výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu pri bytovom 

dome 183  - v plnení 

Podať projekt na zateplenie obecného úradu – v plnení 

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

miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubena. Bude stáť 630 EUR - v plnení 
 

Lavička cez Konský potok k bytovke – v plnení 

 

Vyčistenie rigolu popri dolnej bytovke a priepust popod cestu  - splnené 
 

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

jednaní s LVS – v plnení  
 

Možnosť odovzdávania nebezpečného odpadu v zberniach VPS v Liptovskom Mikuláši – splnené 
 

Pridelenie bytu – žiadateľ Aneta Hrčová odstúpila, od žiadosti na byt, tento bod ostáva kým sa 

neprihlási ďalší uchádzač 
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-  osloviť obec o príspevok 50% na realizáciu priepuste a šachty popod cestu v časti Žabiarne, bod 

bol splnený, ale obec Jakubovany nechce prispieť k odvodneniu tejto cesty. 
 

- vyčistenie Pod bahnom miesto výrubu dreva od konárov, ktoré ťažil p. Stupka a Lehotský a 

náhradná výsadba drevín – ostáva 

  

- Upovedomiť LVS Liptovský Mikuláš aby pri odstávke vody odvzdušnili vodovodné potrubie aj na 

ulici Diel. - splnené 
 

 
4) Záverečný účet za rok 2014 

   

 schválený bez výhrad 

 

 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

  

 berie na vedomie, v účtovnej strate budeme ešte dlho, pribudne aj odpis protipovodňovej ochrany 

 

6) Úprava rozpočtu k 01.06.2015 
 

hlavná kontrolórka obce predložila úpravu rozpočtu k 1.6.2015. Navyšovali sa príjmy bežného 

a kapitálového rozpočtu a presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 

- schvaľuje bez výhrad 
 

 

7) Rôzne 

 Príprava dňa starostu obce v sobotu 11.07.2015, kde budú hasičské súťaže, hry pre deti, vystúpi 

poprocková kapela,  bude sa podávať guláš. Obec zaplatí  guláš, ostatné bude z réžie.   - schvaľuje 

financovanie guláša. 
 
Starosta obce navrhol, aby sa pri narodení dieťaťa poskytol finančný príspevok v hodnote 100,- EUR a 

upomienkový predmet pre nového občana obce spojené so zápisom do pamätnej knihy.  - schvaľuje 
 
Podanie projektu na vybudovanie poľných ciest v extraviláne katastra obce Liptovský Ondrej, jedná sa o 6 

km ciest, čo bude stáť cca 1300, - EUR a budeme pripravený na výzvu.   

Schvaľuje zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie, výškopisu, polohopisu, stavebného povolenia  

a podať žiadosť do 15. 9. 2015 na PPA za účelom vybudovania poľných ciest. 
 
 p. Lukáš Stupka podal výpoveď z bytu a na tento byt si dal žiadosť p. Viero Valent z Jakubovian. - schvaľuje 
 
Žiadosť na umiestnenie stávkovacieho terminálu TIPOS. Podľa zákona o hazardných hrách ( 171/2005) nie 

je možné zo strany obce obmedziť dobu prevádzky skúšobnou dobou.    OZ sa uznieslo o odklade povolenia 

na umiestnenie stávkovacieho automatu. - odkladá  
 
Prebehlo výberové konanie na firmu, ktorá bude vykonávať výberové konania na projekty. Vyhrala firma 

TELUS. - schvaľuje podpísanie zmluvy  

  

Starosta obce oboznámil poslancov s odpoveďou  od obce Konská, ktorej bolo poslané upozornenie na 

znečisťovanie Konského potoka občanmi obce Konská. - berie na vedomie  
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Upozornenie poslancom p. Uličným Jánom na telefónne stĺpy popri regulácii Konský potok, ktoré treba 

preložiť, a zredukovať ich počet. Zavadzajú a  pôsobia rušivo. - v tomto smere jednať s Telekomom  
 
Oplotenie detského ihriska – bolo schválené na predchádzajúcom OZ, upresnila sa výška plotu na 1,20m 

 
 

8) Uznesenie 

  podľa záznamu   

 

9) Záver 

   


