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UZNESENIE č.1/2013 
z obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.01.2013 

 

 

I. OSTÁVA 

a) Projekt úpravy okolia domu smútku – bude sa riešiť na najbližšom OZ 
b) Doloženie príjmu majiteľmi bytov bytovky na „Okružline“ 
c) Zmluva o prenájme pozemkov pod kanalizáciu k dolnej bytovke – v rámci komasácie sa to 

vysporiada 
d) Výrub smrekov a odpredaj na miestnom cintoríne a nahradiť ho novou výsadbou  
e) Stavba garáží pri bytovke v lokalite Okružlina 
f) Zmluva o hmotnej zodpovednosti z klubom TJ Liptovský Ondrej v novo zrekonštruovaných šatniach 
g) Uličný Ľuboslav – žiadosť o výrub stromov na miestnom cintoríne nad hrobom Uličný Michal, 

Baranová Žofia, Školník Jozef ktoré ohrozujú pomníky. - výrub bude riešený odpredajom a 
následným vyťažením dreva firmou, ktorá dá najvýhodnejšiu cenovú ponuku 

h) Pri nesúhlase SSE a.s. Žilina s odkúpením PD na „L. Ondrej – Okružlina – zahustenie TS Okružlina .“ 
začať jednať o nájme pozemkov, tak aby sa suma vyplatená za PD vrátila obci.  

i) Doplniť pre účtovníctvo zápis ponúk, prieskum trhu, zápis z tohto prieskumu k vyúčtovaniu 
rekonštrukcie šatní TJ . 

j) Rýchlosť v obci – nedodržiava sa stanovená rýchlosť v obci motorovými vozidlami  
k) Výrub stromov ohrozujúcich pomníky na miestnom cintoríne   
l) Zelený odpad – uzavrú sa zmluvy o domácom kompostovaní, kto nebude chcieť, poplatky za vývoz 

odpadu sa zdvihnú na dvojnásobok  
m) Vysýpanie smetí v zákrute na ceste do obce Jamník – na obecnej schôdzi  a tiež na OZ dňa 

25.01.2013 bolo konštatované, že okrem zeleného odpadu sa tu začínajú vysýpať aj smeti. Preto na 
jar sa vyčistí tento úsek a označí tabuľkami „Zákaz sypania odpadu“.  

n) Preveriť možnosti zriadenie škôlky v budove obecného úradu 

    

I. SCHVAĽUJE 

a) Pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012, bola navrhnutá komisia v zložení: 

 p. Ivana Uličná  

 Ing. Dušan Uličný  - predseda 

 p. Dagmar Gejdošová 

b) Nového nájomníka p. Števlíkovú do uvoľneného bytu v lokalite Okružlina 

c) Výrub stromov na miestnom cintoríne podľa výberového konania firmou:  

Roman Nákladov, Liptovský Mikuláš,  - 33,00 EUR za m3 na koreni, ktorá dala najvyššiu 

ponuku  s podmienkou, že podpíše zmluvu v ktorej bude zahrnutá zodpovednosť za 

prípadné škody spôsobené ťažbou  na cintoríne, po vyťažení dreva vyčistiť terén.  

d) Dozor pri ťažbe dreva - poslanci: Ján Uličný a Dušan Husárik a  starosta obce. 

e) Obecnú zabíjačku dňa 9.2.2013 so splnením nasledujúcich podmienok pre verejné tradičné 

zabíjačky.  

- Organizačne budú zabezpečovať Spolok žien a poslanci OZ.  

- Výrobky a zabíjačku: Stanilav Rády, Paťo Rády  

Program:    

- Ochutnávka zabíjačkových špecialít:     15:00 

- Detské masky     17:00 

- Hudba      diskdžokej   
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I.   BERIE NA VEDOMIE 

 

ZAMIETA 

a) Žiadosť o realizáciu príjazdovej cesty na Žabiarňach  - Nakoľko sa jedná o stavebný obvod a 

pokiaľ nebude postavených minimálne 50% domov, obec k stavbe komunikácie s asfaltovým 

povrchom nepristúpi. Cestu momentálne môže vyspraviť štrkom. Časť cesty je majetkom 

obce Liptovský Ondrej, tá je vysporiadaná, časť cesty je v katastri obce Jakubovany a tá nie 

je vysporiadaná, majiteľom je Pozemkový fond 

b) žiadosť o príspevok na vydanie publikácie 100  Liptovského múzea v Ružomberku pri príležitosti 
stého výročia založenia múzea.  

c) NEL Slovakia Poprad – žiadosť o príspevok na vydanie inzercie o Obci  v Ceste po 

Slovensku sa zamieta. 

 

I.   UKLADÁ 

a) Zabezpečiť podmienky pre verejné tradičné zabíjačky.  

- Potvrdenie od veterinára  

- vzorku mäsa zanieť do Dolného Kubína na vyšetrenie či neobsahuje svalovca. 

- Osoby na to kvalifikované a so zdravotným preukazom:  Stanilav Rády – kuchár, Paťo 

Rády – výrobky.  

Termín:   do 8.2.2013 

Zodpovedný:  Starosta obce 

b)  Upozorniť Stanislava Stupku -  majiteľa bytu v dolnom bytovom dome na nevhodné a 

hlučné správanie. 

Termín:   ihneď 

Zodpovedný:  Starosta obce 

 

  

Overovatelia:          Starosta obce:  

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

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


