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UZNESENIE č.4/2015 

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.04.2015 

 

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 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) Návrh komisie na PHSR obce Liptovský Ondrej v rámci regiónu Horný Liptov a to: p. Čierneho, 

osloviť  AGRIU Liptovský Ondrej, a. s. aby navrhlo člena komisie, ďalej Budajová, p. Šuchtár 

ako súkromne hospodáriacich roľníkov,  za občanov obce budú v komisii členovia obecného 

zastupiteľstva, za živnostníkov Michala Dermeka, urbár . - v plnení 

f) Lavička cez Konský potok k bytovke – v plnení 
 

g) Vyčistenie rigolu popri dolnej bytovke a priepust popod cestu  - v plnení 
 

h) Časť za horou  - jednať s LVS o výmene vodovodného potrubia  a napojenie na vodovod obce 

Liptovský Ondrej  - v plnení do najbližšieho OZ 
 

i) Dohodnúť s VPS zber nebezpečného odpadu v LM – v plnení 

 

       

II. KONŠTATUJE 

 

a)  ústna žiadosť Ing. Krčmáreka na sklopenie brehov pri budovaní priptipovodňovej ochrany v časti 

Kút,   OZ konštatuje, že nie je to možné, lebo by sa zasahovalo do súkromných pozemkov a 

nedovoľuje to ani prierez mostu do časti obce Kút. 
 

III. BERIE NA VEDOMIE 

 a) Sťažnosť Milana Uličného a Katarína Uličná na obťažovanie zápachom, sadzami a padajúcou 

omietkou  z komína a odporúča postúpiť spor na občianskoprávne konanie 

 

IV. SCHVAĽUJE 

a) Pridelenie bytu v obecnom bytovom dome č. 183, Anete Hrčovej, Žiarska 604/6 Liptovský 

Mikuláš, ak ho odmietne, prideliť ďalšiemu nasledujúcemu žiadateľovi na ďalšom OZ 
 

b) Pridelenie bytu v obecnom bytovom dome č. 264, Miroslav Pangrác – Piter, nar. 5.12.1968, Nižný 

Tvarožec 65, Gaboltov, ak ho odmietne, prideliť ďalšiemu nasledujúcemu žiadateľovi na ďalšom 

OZ 
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c) Otváracie hodiny ondrejanského hostinca : žiada nový majiteľ: 
v pondelok až piatok: od 13:00 do 22:00 hod, sobota:10:00 hod. - 22:00, nedeľa: 10:00 hod. - 21:00 hod. 

OZ súhlasí, ale s rešpektovaním VZN č. 1/2008 o obmedzení a zákazu predaja alkoholických 

nápojov na území obce Liptovský Ondrej podľa ktorého môže alkohol predávať v nedeľu od 

11:00 hod. 
 
 

V. UKLADÁ: 

a)  vyhlásiť rozhlasom zákaz výrubu stromov bez písomnej žiadosti od obecného úradu, ťaženie bez 

žiadosti a povolenia je trestný čin.   

          Zodpovedný: Starosta obce 

           termín: priebežne 
 

b) Vyhlásiť výberové konanie  na hlavného kontrolóra obce podľa Z.369/1990 

          Zodpovedný: Starosta obce 

           termín: najbližšieho OZ 
 

c) Osloviť obec Jakubovany o spolufinancovanie 50% podielom na realizácii priepuste a šachty 

popod cestu v časti Žabiarne 

          Zodpovedný: Starosta obce 

           termín: najbližšieho OZ 

 

d) p.Lehotský,p. Stupka – vyčistiť pod Bahnom miesto, kde ťažili drevo a vysadiť za výrub stromov 

náhradnú výsadbu stromkov na miesto, ktoré určí urbárske spoločenstvo 

  

          Zodpovedný: Starosta obce 

           termín: najbližšieho OZ 

  
       

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

ulici „Diel“. 

          Zodpovedný: Starosta obce 

           termín: najbližšieho OZ 
 

 

 

 

 

Overovatelia:          Starosta obce:  

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

p. Gabriela Budajová ............................... 

 


