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UZNESENIE č.3/2012 
z riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05.2012 

 

I. OSTÁVA 

- Doloženie potvrdení o príjme k zmluvám s nájomníkmi bytov v novej bytovke 
- Zmluva o prenájme pozemkov pod kanalizáciu (bytovka č.183) – čaká sa na komasáciu, kde 

sa budú geodeticky zameriavať pozemky a zisťovať vlastnícke vzťahy 
- Na základe žiadosti o  odpredanie pozemku vedľa autobusovej zastávky p. Uličnému 

Luboslavovi č.d.13 požaduje OZ preverenie majetkoprávneho stavu pozemku 
- Husárikovej Zuzane č.d.62  za vypaľovanie trávy, neposlúchnutia upozornenia a tým 

ohrozenie majetku pokutu 20EUR 
- Na základe sťažnosti doloženej fotodokumentáciou, uložiť pokutu p.  Budajovi č.d. 72 za 

voľne pobehujúceho psa 
 

II. SCHVAĽUJE 

- Vydanie a dopracovanie knihy o dejinách obce k 680. výročiu prvej zmienky o obci 

Liptovský Ondrej – pracuje na tomto doplnení p. Vítek 

- Stavebný dozor – p. Staku Jaroslava nad výstavbou chodníka cez starú časť obce v sume 

1200 EUR 

- Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č.1 

k 01.04.2012   

- Záverečný účet – bez výhrad a výsledok rozpočtového hospodárenia –PREBYTOK vo 

výške 468 EUR – prevedenie do peňažného rezervného fondu. 

- Deň rodiny 27.5.2012 o 14:00 hod. v kultúrnom dome. Program: deti MS, folklór, darčeky: 

ženy - kvet, muži – otvárač na fľaše s erbom obce, prípitok, chlebíčky, koláče, káva 

- Peniaze 90 000EUR z výzvy – Čerpanie financií na presne stanovené ciele na rekonštrukciu, 

výstavbu chodníkov, cyklotrás, dopravných subsystémov  - použiť na dokončenie výstavbu 

chodníka v starej časti obce od kultúrneho domu a priestranstva pred starou školou a domom 

smútku a odvodňovacieho kanála popri ceste do lokality Diel. 

- Výrub smrekov na miestnom cintoríne, ponúknuť drevo na odpredaj, a nahradiť ho novou 

výsadbou. 

- Hospodára v T.J. šatniach na futbalovom ihrisku v Liptovskom Ondreji p. Gejdošovú 

Dašenu. 

- Schvaľuje najatie advokátskej firmy pre prípadné riešenie sporu p. Patereka s obcou.  
 

III.   BERIE NA VEDOMIE 

- Správu  nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok  2011 
- Správu o správaní sa v obci Liptovský Ondrej p. Patereka Vlastimila bytom 

Liptovský Mikuláš.  
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IV.   KONŠTATUJE 

- P. Paterek svojvoľne bez povolenia premiestňoval rigol na obecnom pozemku vedľa jeho 

domu v lokalite Kút. Týmto spôsobil  škodu na obecnom majetku, porušil ohlasovaciu 

povinnosť, spôsobil škodu na obecnom majetku, za čo mu môže byť udelená poriadková pokuta. 

 

V. ZAMIETA 

- Vypracovanie projektu na čistiacu techniku v okruhu životného prostredia a ochrany 

ovzdušia firmou Opendor. 

 

VI. ODKLADÁ 

-  Schválenie stavby garáží pri bytovke na Okružline kým stavebníci nedoložia: 

architektonické riešenie garáží – jednotná architektúra, osadenie do terénu a doriešenie prevodu 

garáže na nového majiteľa v prípade odchodu nájomníka z bytu. 
 

VII.   UKLADÁ 

- Uzavrieť zmluvu o hmotnej zodpovednosti miestnemu športovému klubu ako užívateľovi 

zrekonštruovaných šatní na ihrisku a hospodárovi 
Z: starosta obce 
T: ihneď 

 

- Uzavrieť pracovnú dohodu s novým hospodárom TJ 
Z: starosta obce 
T: ihneď 

 

- Zistiť koľko bude stáť zastupovanie obce právnikom pri riešení sporov s obcou 

Z: starosta obce 
T: do budúceho OZ 

 

 
- Zistiť možnosti zvýšenia daní za rekreačné domy  

Z: starosta obce 
T: do budúceho OZ 

  

Overovatelia:           Starosta obce:  

Ján Uličný   ..................................   Ľuboš Žubor: ................................. 

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


