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UZNESENIE č.4/2012 
z riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.06.2012 

 

I. SCHVAĽUJE 

- Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2012  

- Športový deň obce dňa 7. 7. 2012 sa bude konať s nasledovným programom: 

 9:00 hod: Okresná hasičská liga – 13.ročník o putovný pohár starostu obce Liptovský Ondrej, - organizátor  

starosta obce 

 13:30 hod: Športové hry pre deti – organizátor Klub žien 

 15:30 hod:  Priateľský futbalový zápas – organizátor športový klub Liptovský Ondrej 

 17:00 hod: Tombola – organizátor Klub žien 

 17:30 hod: Kopanie jedenástok – organizátor športový klub Liptovský Ondrej 

 15:00 hod: Guláš – bude sa predávať za 1€ / porcia. 

 17:30 hod: Zábava, ozvučnenie, diplomy pre deti  – Dušan uličný 

 Na obed súťažiacim hasičským družstvám sa bude podávať klobása.  

 

- Komisiu pre vyhodnotenie podlimitnej zákazky v sume 16702 EUR na dokončenie detského ihriska pri 

obecnom úrade v zložení:  

Ivana Uličná – predseda komisie, Dušan Husárik a Ing. Dušan Uličný – poslanci OZ – členova komisie, 

odborne spôsobilá osoba – Ing. Vrlíková 

 

- odpredaj  novovybudovanej kanalizácie v lokalite Levrovky   a to stoku  AE o celkovej dĺžke 167,82 bm 

a stoku AF o celkovej dĺžke 98,8 bm za priame náklady investované  do výstavby kanalizácie obcou. 
 

- rekonštrukcia šatní TJ – realizáciu zákazky živnostníkmi z našej obce.  

- Dofinancovanie rozdielu medzi dotáciou a celkovou sumou na rekonštrukciu šatní TJ z položky:  

„Kapitálové výdavky obce“ vo výške 5 710,15 EUR.   

 

  

II.   BERIE NA VEDOMIE 

 

Správu zo stretnutia zástupcov obcí nesúcich v názve meno „Svätý Ondrej“ v Maďarskej dedinke 

Hernadszentandrás. 

 

 

III. ZAMIETA 

 

- žiadosť na sociálny príspevok Terézii Uličnej – dôvod: nespĺňa podmienky prijatého VZN o poskytnutí 

jedno rázovej dávky. 

- Na podnet občanov  zrušenie činkárne v budove obecného úradu  

 

IV.   UKLADÁ 

- Dovybaviť asfaltové ihrisko tak, aby bolo možné na ňom hrať tenis. 
Z: starosta obce 
T: ihneď 

 

Overovatelia:           Starosta obce:  

 

p. Dašena Gejdošová ..................................   Ľuboš Žubor: .................................  

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


