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  Obec Liptovský Ondrej 

 
Z Á P I S N I C A 

z celoobecnej schôdze obce Liptovský Ondrej, konanej 18. marca 2017 

 

Program: 
1.  Otvorenie. 
2.  Informácia o finančnom hospodárení obce. 
3. Informácia o komunálnom odpade podľa nového zákona – zelený odpad kompostovať alebo                   

vyvážať. 
4.  Diskusia. 
5.  Záver. 
 
 
1. Otvorenie 

Starosta obce privítal občanov a otvoril celoobecnú schôdzu konanú v kultúrnom dome 
Liptovský Ondrej. 
 
 

2. Informácie o finančnom hospodárení a plánovaných aktivitách v obci 
 Občania boli starostom obce oboznámení s nasledovnými informáciami: 
 

- finančné hospodárenie obce za rok 2016 - o plnení rozpočtu obce sú pravidelne 
zverejňované informácie na vývesnej tabuli obce, kde bude zverejnená aj účtovná závierka 
za rok 2016, taktiež sú informácie pravidelne zverejňované aj na internetovej stránke obce. 

- plánované projekty financované z eurofondov – rekonštrukcia miestnej komunikácie popri 
pohostinstve smerom na poľnohospodársky dvor, v časti obce „Za horou“ prepojenie 
vodovodných prípojok na obecný vodovod, rekonštrukcia cesty cez Pastiereň smerom na 
Veternú Porubu a pod. 

- v nadväznosti na platnosť nového zákona o komunálnych odpadoch musí byť riešená 
problematika vývozu, resp. kompostovania zeleného odpadu. 

- v súvislosti s VZN o chove psov boli občania upozornení na problematiku voľného pohybu 
psov v obci, znečisťovania verejných priestranstiev ich výkalmi a riešenie porušovania 
uvedeného VZN v správnych konaniach. 

- doriešenie miestnej komunikácie po obecných pozemkoch v časti Žabiarne a následne 
vyasvaltovanie tejto komunikácie. 

- zabezpečovanie potrebných úkonov k podaniu projektu pre vybudovanie obecnej materskej 
škôlky v rámci čerpania eurofondov. 

- návrh z a.s. Agria Lipt. Ondrej o odkúpenie budovy bývalej pekárne do majetku obce. 
 
 

3. Rôzne, diskusia. 
Občania obce predniesli nasledovné otázky, pripomienky, návrhy: 
- K problematike likvidácie zeleného odpadu prítomní občania po diskusii hlasovali za 

zakúpenie umelohmotných kompostérov ku každému rodinnému domu. 
- V súvislosti s málo prehľadnou mierne točivou zákrutou v časti obce pri budove bývalej 

pekárne, bola vznesená požiadavka občanov o inštaláciu veľkého dopravného zrkadla 
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k predmetnej budove a zároveň v tejto časti smerom na Konskú osadiť dopravné značenie 
„chodci choďte vľavo“ a upozorniť občanov, aby pre vlastnú bezpečnosť pri chôdzi obcou 
využívali vybudované chodníky. 

- Pri budove obecného úradu žiadajú občania vybudovať vstup do miestneho potoka Trnovec. 
- Vzhľadom na to, že v území medzi obcami L. Ondrej a Beňadiková sa potok Trnovec 

približuje k štátnej ceste a hrozí jej podmytie, je potrebné upovedomiť Povodie Váhu o tejto 
situácii a žiadať vykonať v čo najskoršom termíne potrebné úpravy v koryte tohto potoka.  

- Na turistickej značke pre cyklotrasy, nachádzajúcej sa pri Katolíckom kostole, je potrebné 
opraviť označenie kostola. 

 
 
4. Záver 

Starosta obce poďakoval za účasť na celoobecnej schôdzi a vyjadril presvedčenie, že všetky 
pripomienky a návrhy občanov obce budú vyriešené k ich úplnej spokojnosti. 

 
 
 


