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  Obec	Liptovský	Ondrej	

 
Z Á P I S N I C A 

z celoobecnej schôdze obce Liptovský Ondrej, konanej 19. marca 2016 

 

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Informácia o finančnom hospodárení a plánovaných aktivitách v obci. 
3. Rôzne, diskusia. 
4. 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  2015  ‐  o  plnení  rozpočtu  obce  sú  pravidelne 
zverejňované informácie na vývesnej tabuli obce, 

‐ čerpanie eurofondov – obec prefinancovala v uplynulom období cca 2,2 mil. eur, 
‐ ukončenie  prác  na  projekte  protipovodňových  úprav  na  Konskom  potoku  a potoku 

Brestovina, 
‐ plánované  projekty  financované  z eurofondov  –  kamerový  systém,  rekonštrukcia miestnej 

komunikácie popri pohostinstve smerom na poľnohospodársky dvor, vybudovanie chodníka 
od  obecného  úradu  smerom  k PD  Agria,  v lokalite  Za  horou  prepojenie  vodovodných 
prípojok na obecný vodovod, rekonštrukcia cesty cez Pastiereň smerom na Veternú Porubu 
a pod. 

‐ po  komasačných  úpravách  presný  prehľad  o výmere  pôdy  u jednotlivých  vlastníkoch  – 
platenie  daní  za  ostatné  plochy,  pri  ktorých  je  vyššia  sadzba  oproti  ornej  pôde  a trvalým 
trávnym porastom, 

‐ v súvislosti  so  zmenou  zákona  o vývoze  tuhého  komunálneho  odpadu  bude  do  obce 
zakúpený veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný odpad, 

‐ zber jedlých použitých olejov – do obce budú zakúpené 2‐3 nádoby (sudy) a bude zmluvne 
zabezpečený odvoz tohto odpadu, 

‐ za  vývoz  zeleného  odpadu  (v  prípade,  že  občan  nemá  vlastné  kompostovisko)  si  budú 
občania platiť náklady individuálne, 

‐ v súvislosti  s VZN  o chove  psov  boli  zavedené  na  obecnom  úrade  evidenčné  listy  psov 
a evidenčné známky psov, 

‐ schválené VZN o chove hospodárskych zvierat, 
‐ individuálne  zameranie  pozemku  prostredníctvom  obecného  GPS  prístroja  za  poplatok  3 

eur/1 parcelu (zameriavať bude príslušne zaškolený a obecným úradom určený občan obce), 
‐ nelegálna ťažba dreva súkromným podnikateľom v území Brestovina a Javorové – možnosť 

zamerať  pozemky  obecným GPS  prístrojom  –  následne  individuálne  uplatnenie  platieb  za 
vyťažené drevo od zodpovedného súkromného podnikateľa, 

‐ príprava ďalšej etapy budovania chodníkov v obci, 
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‐ doriešenie miestnej komunikácie po obecných pozemkoch v časti Žabiarne, 
‐ príprava projektu pre vybudovanie obecnej materskej škôlky, 
‐ prihlasovanie občanov na trvalý pobyt v obci (v súčasnosti cca 50 osôb bývajúcich v obci bez 

prihlásenia k trvalému pobytu), 
‐ príprava pozemkov na vybudovanie zberného dvora v obci, 
‐ plánovaný nákup malého traktora – univerzálna komunálna technika  (kosenie a zametanie 

miestnych  priestranstiev,  komunikácií,  odhŕňanie  snehu  a pod.),  plán  zamestnať  1  občana 
obce na obsluhu tejto techniky. 

 
3. Rôzne, diskusia. 

Občania obce predniesli nasledovné otázky, pripomienky, návrhy: 
‐ čistenie miestnych komunikácií od posypového materiálu, hlavne na konci obce smerom do 

Jakubovian, 
‐ odvoz pozametaného posypového materiálu na skládku pod obecnou tabuľou pri moste cez 

potok Trnovec, 
‐ oprava  miestnej  komunikácie  od  výtlkov,  najmä  v časti  od  obecného  úradu  smerom  do 

Jakubovian – nakoľko sa jedná o štátnu cestu, obecný úrad podá žiadosť na VÚC na opravu 
tejto komunikácie, 

‐ budovanie chodníka od obecného úradu smer Jakubovany – začiatok realizácie v apríli 2016, 
‐ vyhlasovanie  informácií  v obecnom  rozhlase  ‐  presné  dni  pre  odpisovanie  vodomerov 

a plynomerov  –  obecný  úrad  požiada  LVS  o zasielanie  tejto  informácie  písomne  priamo 
občanom obce, 

‐ zmena katastrálnej hranice v stavebnom obvode Žabiarne – možnosť len formou referenda 
v obidvoch obciach, 

‐ kanalizačná šachta na susedovom pozemku – v zmysle zákona musí  každý umožniť prístup 
k vykonaniu nutných opráv a havarijných stavov, 

‐ vypúšťanie  splaškov  do  Konského  potoka  z obce  Konská  –  obecný  úrad  zaslal  písomnú 
žiadosť Obecnému úradu v Konskej o riešenie tejto situácie, 

‐ zabezpečenie ozvučenia obecným rozhlasom vo všetkých častiach obce Liptovský Ondrej – 
v riešení. 

 
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. 

 
 
 


