Obec Liptovský Ondrej
UZNESENIE č.8/2015
z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.08.2015

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 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
f) Jednať s Telekomom a.s. O možnosti prekládky a redukovaní telefónnych stĺpov v hornej
časti obce Liptovský Ondrej popri regulácii Konského potoka a zároveň v cene odstránenia
možnosť napojiť lokalitu „Diel„ na telefónnu sieť Telekomu.
g) Povolenie na umiestnenie stávkovacieho terminálu TIPOS, ostáva s tým, že žiadateľ sa vyzve
na doloženie dokumentov potrebných na prevádzkovanie takéhoto zariadenia v zmysle zákona
o hazardných hrách. - ostáva
h) Požiadať predstaviteľa R.K. Cirkvi o vykosenie pozemkov v lokalite Okružlina, ktoré sú
v jej vlastníctve

II.

VOLÍ
a) Za hlavného kontrolóra obce p. Ivanu Uličnú na obdobie 2015-2019.

III.

SCHVAĽUJE
a) Za hlavného kontrolóra obce p. Ivanu Uličnú na obdobie 2015-2019.
b) Zmenu projektu: „Poľné cesty v Liptovskom Ondreji“ s pôvodných 6km na dĺžku cca 4km.
c) Zakúpenie GPS pre potreby obce s mapami do výšky 2500 EUR
d) Zakúpenie videokamery pre účely obce
e) Sťažnosť p. Gejdoša Vladimíra, postúpiť Pozemkovému spoločenstvu.

IV.

RUŠÍ
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie na verejné osvetlenie za cenu maximálne 1000,EUR.
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V.

UKLADÁ:
a) jednať o tomto s Telekomom o odstránení stĺpov a pripojení lokality „Diel“ na sieť Telekomu v cene
odstránenia stĺpov.

Zodpovedný: Starosta obce

termín: ihneď

b) Požiadať okresnú prokuratúru pre podozrenie zo strihania videa v neprospech starostu obce
p. Žubora Ľuboša, ktoré podal p. Pater Vlastimil trvale bytom Žiarska 604/6 na prokuratúru a na
základe tohto vídea podal niekoľko trestných oznámení o odoslanie tohto videa na expertízu,
alebo poskytnúť toto video obci, aby ho mohla zaslať a expertízu .
Zodpovedný: Starosta obce

termín: ihneď

c) Postúpiť nezaplatenie pokuty 100 EUR p. Paterekom exekútorovi.
Zodpovedný: Starosta obce

Overovatelia:

Starosta obce:

p. Gabriela Budajová

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

p. Ján Uličný

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

Ľuboš Žubor:
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