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UZNESENIE č.6/2015 

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2015 

 

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 č.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) Lavička cez Konský potok k bytovke – v plnení 
 

f) Vybudovanie a napojenie vodovodu na vodovod obce Liptovský Ondrej v lokalite Za horou -      

v   jednaní s LVS  
 

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

neprihlási ďalší uchádzač 
 

h) Vyčistenie Pod bahnom miesta výrubu dreva od konárov, ktoré ťažil p. Stupka a Lehotský 

a náhradná výsadba drevín – ostáva 

 

        

II. ODKLADÁ 

a) Povolenie na umiestnenie stávkovacieho terminálu TIPOS do najbližšieho OZ, aby sa poslanci 

mali čas oboznámiť so zákonom o hazardných hrách a podmienkach prevádzkovania takýchto 

zariadení.  
 
 

III. BERIE NA VEDOMIE 

 a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

 

b) Odpoveď OZ obce Konská na základe upozornenia OZ Liptovský Ondrej o znečisťovaní 

Konského potoka fekáliami  

 

 

IV. SCHVAĽUJE 

 

a) Záverečný účet –bez výhrad  

b) Presun finančných prostriedkov, ktoré predstavujú prebytok rozpočtového hospodárenia 

v sume 38 357,49 EUR z roku 2014 na analytický účet finančného rezervného fondu 

c) Úpravu rozpočtu k 1.6.2015 
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d) Financovanie varenia guláša na Dňoch starostu obce Liptovský Ondrej 
 

e) Finančný príspevok v hodnote 100,- EUR matke pri narodení nového občana obce  
 

f) Zadanie na  vypracovanie projektovej dokumentácie, výškopisu, polohopisu, stavebného povolenia a 

podanie žiadosti do 15. 9. 2015 na PPA za účelom získania financií na vybudovanie poľných ciest. 

 

g) Žiadosť na byt, uvoľnený po p. Lukášovi Stupkovi,  p. Vierovi Valentovi, bytom v Jakubovanoch 

   

h) Podpísanie zmluvy s firmou TELUS s.r.o., na vypracovávanie a podávanie žiadostí o projekty 

 

i) Oplotenie detského ihriska výškou plotu 1,20 m. 

 

  

 

IV. UKLADÁ: 

a)  Jednať s Telekomom a.s. O možnosti prekládky a redukovaní telefónnych stĺpov v hornej 

časti obce Liptovský Ondrej popri regulácii Konského potoka   

´ 

         Zodpovedný: Starosta obce 

         termín: ihneď 
 

 

 
 
 
 
 
 

Overovatelia:          Starosta obce:  

 

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

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


