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  Obec Liptovský Ondrej 

 
Z Á P I S N I C A 

 číslo 2/2017 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 24. 2. 2017  

 

 

Prítomní:   Ľ. Žubor, starosta obce 
   J. Uličný, D. Husárik, Ing. D. Uličný, G. Budajová, Mgr. Mlynarčíková – poslanci OZ 
Prizvaná:   I. Uličná, hlavná kontrolórka obce 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Rôzne. 

 
 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia 

Rokovanie OZ otvoril Ľ. Žubor, starosta obce, ktorý konštatoval, že sú prítomní piati poslanci. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a požiadal prítomných 
o pripomienky, prípadne ďalšie návrhy pre zmeny programu. 
Predložený návrh rokovania v zmysle programu bol jednohlasne schválený. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení 
Za zapisovateľa bola určená G. Budajová. 
Za overovateľov uznesení boli určení: Mgr. A. Mlynarčíková a D. Husárik. 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 
a) Majetkoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu č. 183, 

popri miestnom ihrisku, po rodinný dom č. 1 – úloha trvá. 
b) Vybudovanie a napojenie vodovodu v lokalite Za horou na vodovod obce Liptovský Ondrej – 

v jednaní s LVS – úloha trvá. 
c) Zabezpečiť ozvučenie obecným rozhlasom pre časti obce „Žabiarne“ a „Za horou“ – úloha 

trvá. 
 

46/2016 - Vykonať prieskum trhu pre obstaranie solárnych svietidiel pre osvetlenie všetkých 
prechodov v obci – úloha trvá. 
 
48/2016 – Vybudovanie plotu oddeľujúceho pozemok M. a K. Uličných od obecného pozemku na 
parc. č. 411/5 a 411/6 pri Konskom potoku – úloha trvá. 
 
4/2017 – Rušenie nočného kľudu v bytovom dome č. 264 – starosta obce oboznámil s písomným 
vyjadrením p. Kulisáka k uvedenej problematike. Podľa vyjadrenia poslanca OZ J. Uličného, ktorý 
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bol poverený pri nahlásení rušenia nočného kľudu ísť osobne situáciu zmonitorovať, uviedol, že 
od posledného zasadnutia OZ nebolo hlásené rušenie nočného kľudu p. Kulisákom. 
V zmysle uvedených skutočností sa správne konanie zastavuje a stav bude priebežne 
monitorovaný obecným zastupiteľstvom – úloha splnená. 
 
5/2017 – Zakúpenie garáže pri bytovom dome č. 183 po majiteľovi S.  Stupkovi. Cena za garáž 
bude pôvodnému majiteľovi vyplatená formou zápočtu vo výške 900,00 eur, zvyšná čiastka 
200,00 eur bude použitá na vyplatenie dlžnej čiastky pôvodného majiteľa za nedoplatok vody 
v tomto bytovom dome – úloha v plnení. 
 
6/2017 – Prenájom garáže pri bytovom dome č. 183 pre R. Pastrnáka, bytom Lipt. Ondrej č. 183, 
za cenu 15,00 eur/mesiac, vypracovanie nájomnej zmluvy – úloha trvá. 
 
7/2017 – Majetkoprávne  vysporiadanie pozemku pod obecným ihriskom od št. cesty až po 

potok Trnovec – parc. č. 112/1, a to formou odkúpenia od vlastníkov tohto pozemku. 

Ukladá sa zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu – úloha trvá. 
 
8/2017 – Vyplácanie príspevku na každé dieťa navštevujúce MŠ vo výške 15,00 eur/1 
dieťa/1mesiac – bude sa plniť priebežne, úloha splnená. 
 
9/2017 – Uzatvorenie zmluvy so Slovenským plynárenským priemyslom o zriadení vecného 
bremena za uloženie plynového potrubia na parcelách č. 390/1 a 390/2 /LV 779 a LV 780) v k. ú. 
Liptovský Ondrej – úloha v plnení. 
 
1O/2017 – Konanie celoobecnej schôdze – úloha preložená na mesiac marec 2017. 
 
11/2017 - Obecné zastupiteľstvo zakazuje zhromažďovanie pretekárov really na území našej 
obce a odporúča prejazd týchto vozidiel riešiť mimo zastavaného územia našej obce – úloha 
trvá. 
 
15/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá v lehote do 1. 12. 2017 pripraviť návrh VZN o miestnych 
daniach a poplatkoch, v ktorom sa zníži poplatok za ostatné plochy mimo intravilánu obce. 
 
17/2017 – Upozornenie občanov na dodržiavanie VZN o chove psov – po dedine boli rozvešané 
upozornenia na dodržiavanie tohto VZN - úloha splnená. 
 

4. Rôzne 
Bez podnetov a úloh. 

 

 

 

Overovatelia:       Starosta obce: 
 
Dušan Husárik     .....SIGNUM.........   Ľuboš Žubor    .....SIGNUM......... 
 
Mgr. A. Mlynarčíková  .....SIGNUM..........  


