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UZNESENIE č.5/2012 

z riadneho obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.09.2012 

 

 

I. OSTÁVA 

- Uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti medzi obcou zastúpenou starostom obce, 

predsedom a tajomníkom TJ Liptovský Ondrej a hospodárkou, za zrekonštruované šatne na 

miestnom ihrisku 

- Zistenie možnosti zvýšenia  daní  za rekreačné domy – umožňuje to novelizácia Zákona 

o dani a poplatkoch a pri zmene VZN o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch sa táto možnosť 

dopracuje po 1.12.   

- Nájomná zmluva o prenájme pozemkov pod kanalizáciu ku dolnej bytovke č. 183, 

vlasnícke vzťahy sa doriešia komasáciou 

- Projekt okolia domu smútku – až do odsúhlasení ev. a. v. cirkvou a dopracovaní 

pripomienok 

- 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 

- 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. 

- Uzavrieť pracovnú dohodu s novým hospodárom TJ 

 

 

II. SCHVAĽUJE 

- Prepracovaný štatút obce 

- Odpredaj pozemkov pod trafostanicou pri novej bytovke, o výmere 2m2 a jej včlenenie 

do parcely 103/9 o výmere 16m2 a pôvodnej parcely 41/4 vyčleniť plochu o výmere 7m2 

včleniť do novej parcely o výmere 103,9 m2 za cenu 20 EUR  za m2, so zriadením vecného 

bremena na pozemky kadiaľ vedie VN vedenie s podmienkou odkúpenia projektovej 

dokumentácie na výstavbu NN a VN vedenia. 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k programovému rozpočtu 

- Návrh zmeny rozpočtu 

- Zvolať celoobecnú schôdzu 

 Zrušenie spoločného úradu pre regionálny rozvoj 

 financovanie obcov rozdielu vo výkaz - výmer, kde bol rozdiel 61,62 m2 vo vybudovanej 

ploche viac, ako ploche uvádzanej v projekte.   

 Komisiu na posúdenie potreby výrubu stromov v starej časti cintorína v zložení Ján 

Uličný, Dušan Uličný, Dušan Husárik  

 
 
 
 

III.   BERIE NA VEDOMIE 
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- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Monitorovacej správe programového rozpočtu za obdobie 

k 30.6.2012 

 

 

 

IV. ODKLADÁ 

- Uličný Ľuboslav – žiadosť o výrub stromov na miestnom cintoríne nad hrobom Uličný Michal, 

Baranová Žofia, Školník Jozef ktoré ohrozujú pomníky.   

 

 

V. ZAMIETA 

- členstvo v Asociácii sídel Slovenska 

 

VI.   UKLADÁ 

 Vyzvať p. Patereka na namontovanie lapačov snehu, nakoľko sneh z jeho strechy padá 

na miestnu komunikáciu  

         Z: starosta obce 

         T: ihneď 

 

-       Doplniť pre účtovníctvo zápis ponúk, prieskum trhu, zápis z tohto prieskumu k 

vyúčtovaniu rekonštrukcie šatní TJ .   

         Z: starosta obce 

         T: ihneď 

 

- Pripraviť celoobecnú schôdzu  

         Z: starosta obce 

         T: do konca októbra 2012 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:           Starosta obce:  

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

Ing. Dušan Uličný  .................................. 

 


