
Obec Liptovský Ondrej

UZNESENIE č.11/2015
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.11.2015

I.  OSTÁVA

a)  Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne

b) Podať projekt na zateplenie obecného úradu – v plnení.

c) Majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu č. 183, 
popri miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubena. – v plnení

d) Lavička cez Konský potok k bytovke – v plnení

e) Vybudovanie a napojenie vodovodu na vodovod obce Liptovský Ondrej v lokalite Za horou - 
v   jednaní s LVS  - v plnení

f) Zakúpenie GPS pre potreby obce s mapami do výšky 2500 EUR – v plnení

g) Podanie protestu OZ na podozrenie zostrihania videa v neprospech starostu obce p. Žubora 
Ľubomíra a odoslanie tohto videa na expertízu

h) Postúpiť  nezaplatenie  pokuty 100 EUR p. Paterekom exekútorovi.

i)Vyzvať obyvateľov bytového domu, aby odpratali drevo z vchodu, nakoľko bráni k prístupu do 
bytovky a je v rozpore s domovým poriadkom.

j)  Geometricky zamerať obecný pozemok medzi Konským potokom a pozemkom rodiny 
Milana a Kataríny Uličnej po skončení realizácie  4G internetu

II. SCHVAĽUJE

a) rozpočet na roky 2016-2018

b) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Spoločného programu rozvoja Horného Liptova na 
roky 2015-2022, časť obec Liptovský Ondrej a schvaľuje tento návrh

c) dodatok k VZN o odpadoch doplnený o novelu zákona – stavebný odpad, §19 Poplatok, bod 
2c)  obec  ustanovuje  sadzbu  za  drobný  stavebný  odpad  0,078  EUR  za  1  kg  –  drobných 
stavebných odpadov.

d) zmluvu na likvidáciu separovaného odpadu s firmou ENVIPAK

e) zmluvu o dielo na likvidáciu elektroodpadu s METAL RECIKLING

f)  schválilo vytlačenie jednotýždňových kalendárov v počte 250 ks za cenu 2,08 EUR + DPH  za 
kus

III. ODKLADÁ

a) Poskytnutie príspevku na opravu strechy Rim. Kat. Kostola sv. Ondreja na budúci rok
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IV. UKLADÁ:

a)  postúpiť právnikovi na doriešenie sporu  pre  podozrenie zo zostrihania videa

   Termín: do najbližšieho OZ

b)  DHZ organizácii viesť knihu jázd  a spotreby PHM na požiarne vozidlo a striekačku

Zodpovedný: Starosta obce Termín: priebežne

c)Preveriť možnosti využitia fondu opráv a na aké opravy sa dá využiť v bytovom dome

 Zodpovedný: Starosta obce Termín: do budúceho OZ

d)  Na základe žiadosti p. Kresáka o výrub stromov, vyvolať správne konanie s účasťou oboch 
dotknutých strán a s prizvaním odborníka zo životného prostredia

     Zodpovedný: Starosta obce Termín: čo najskôr

e) predložiť k nahliadnutiu obecnú kroniku .

           Zodpovedný: kronikár obce Termín: do budúceho 
OZ

f) predložiť rozpis použitia finančných prostriedkov TJ obce

           Zodpovedný: hl. Kontrolór obce Termín: do budúceho 
OZ

g) zaslať  prípis všetkým majiteľom stavebných pozemkov v tejto lokalite, aby aspoň 2x do roka 
pokosili tieto pozemky.  

             Zodpovedný: starosta obce Termín: do budúceho OZ

Overovatelia:    Starosta obce:

p.  Gabriela Budajová .............................. Ľuboš Žubor: .................................

p.  Ján Uličný  ...............................
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