Obec Liptovský Ondrej
UZNESENIE č.5/2013
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.11.2013

I.

OSTÁVA
a) vypovedanie zmluvy s pozemkovým spoločenstvom na užívanie pozemkov pod vodu a
kanalizáciu, nakoľko tieto pozemky sú majetkom LVS Liptovský Mikuláš a.s.
b) príspevok na prevádzku škôlky v Jakubovanoch formou finančného daru 140 EUR/mesiac do
konca roku 2013 s tým, že naši občania budú platiť taký istý príspevok na jedno dieťa ako občania
obce Jakubovany
c) Ukladá vypracovať zmluvu z ECAV a.v. V Liptovskom Ondreji na prenájom pozemku pri dome
smútku
d) vyzvať Mareka Paulínyho, ktorý zastupoval firmu pri podpisovaní zmluvy a odkúpení a vyťažení
dreva z cintorína, na zaplatenie ostatnej dlžnej ceny.- Ak nezaplatí dlžnú sumu do 15 dní, tak sa
tento bod bude riešiť cez právnika.
e) Odstrániť zistené nedostatky vo vedení písomností na základe Protokolu hospodárenia
s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako
1000 obyvateľmi z kontroly NKÚ SR z augusta 2013, ktoré sú vypísané na strane 14 – zhrnutie.

II.

SCHVAĽUJE
a) Za overovateľov uznesení zo dňa 29.12.2013 boli navrhnutí: p. Husárik a p. Uličného Jána.
b) Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v protokole výsledku kontroly
hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy
v obciach s menej ako 1000 obyvateľmi vykonanej NKÚ SR v dňoch 13.05. až 30.08. 2013, - tvorí
prílohu uznesenia
c) Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č.2 - schvaľuje
bez výhrad
d) Dodatok č.1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce Liptovský Ondrej schválené 15.12.2008 a
účinné dňom 1.1.2009
e) Dodatok č. 1 k VZN obce Liptovský Ondrej č.1/2010 o poskytovaní dotácií, návratných
finančných výpomocí a jedno rázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej
f) Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014
g) Audítorku účtovníctva p. Klimčíkovú
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III.

UKLADÁ:
a) Vyvesiť na internet upozornenie, že kto kupuje v obci stavebný pozemok, nech si preverí či je
vedený ako stavebný .
Z: Zástupca starostu obce
T: ihneď

Overovatelia:

Starosta obce:

Dušan Husárik

..................................

Ján Uličný

..................................

Ľuboš Žubor: .................................
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