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Obec Liptovský Ondrej 

 
Z Á P I S N I C A 

číslo 1/2017 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného27. 1. 2017 

 

 

Prítomní:   Ľ. Žubor, starosta obce 
   J. Uličný, D. Husárik,G. Budajová,Mgr. Mlynarčíková – poslanci OZ 
Prizvaná:   I. Uličná, hlavná kontrolórka obce 
Ospravedlnený: Ing.D. Uličný 
Občania obce:   J. Tkáč, Lipt. Ondrej 264 
 
 
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 štyria 
poslanci, jeden poslanec obce je ospravedlnený. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a požiadal prítomných 
o pripomienky, prípadne ďalšie návrhy pre zmeny programu. 
Predložený návrh rokovania v zmysle programubol jednohlasne schválený. 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení 
Za zapisovateľa bola určená G. Budajová. 
Za overovateľov uznesení boli určení: J. Uličný 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) Predložiť k nahliadnutiu obecnú kroniku v termíne do 31. 12. 2016 – úloha splnená. 
d) Preveriť výzvu na výstavbu materskej škôlky – úloha splnená. 
e) 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. 
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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. 
 
65/2016 – Vypracovať zmluvu o nájme pozemku - parcely č. 145, LV 884, o výmere 67 m2, TTP, 
s nájomcom R. Černým, Lipt. Ondrej 48, s cenou 0,50 eur/m2 – úloha splnená. 
 
66/2016 – Vypracovať znalecký posudok na hodnotu garáže pri bytovom dome č. 183 vo 
vlastníctve S. Stupku. 
Cena garáže podľa znaleckého posudku bola stanovená na 1 140,00 eur – úloha splnená. 
 

4. Rôzne 
a) Poslanci OZ boli informovaní p. J. Tkáčom, bytom Lipt. Ondrej 264, byt č. C1, o svojej 

opätovnej sťažnosti, ktorú predložil písomne starostovi obce, na rušenie nočného kľudu 

v bytovom dome č. 264 nájomníkmi bytu č. C2 (nájomník – p. Kulisák). 

Vzhľadom k tomu, že p. Kulisák, ktorý bol tiež pozvaný na zasadnutie OZ, sa nedostavil na 

dnešné zasadnutie OZ, ukladá sa starostovi obce začať v predmetnej veci správne konanie.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje začatie správneho 

konania voči správaniu nájomníka – p. Kulisáka v bytovom dome č. 264 a zároveň sa ukladá 

J. Uličnému pri hlásení rušenia nočného kľudu v tomto bytovom dome, ísť osobne na 

kontrolu a predmetné zistenia podať písomnou formou starostovi obce. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o zámere odkúpenia garáže od majiteľa S. Stupku, 

nachádzajúcej sa pri bytovom dome č. 183,  do  vlastníctva  obce Liptovský Ondrej  za cenu  

1 100,00 eur. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje zakúpenie predmetnej 

garáže do majetku obce za cenu 1 100,00 eur  a zároveň sa ukladá zabezpečiť predmetnú 

kúpno-predajnú zmluvu. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o žiadosti R. Pastrnáka o prenájom garáže po         

S. Stupkovi pri bytovom dome č. 183. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje prenájom garáže po        

S. Stupkovi pri bytovom dome č. 183 za cenu 15,00 eur mesačne pre R. Pastrnáka, bytom 

Lipt. Ondrej č. 183, a zároveň sa ukladá vypracovať predmetnú nájomnú zmluvu. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

d) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o majetko-právnom stave pozemkov pod obecným 

ihriskom – parc. č. 112/1. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá majetko-právne 

vysporiadať pozemok pod obecným ihriskom od št. cesty až po potok Trnovec – parc. č. 

112/1, a to formou odkúpenia od vlastníkov tohto pozemku. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

e) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o možnosti platenia finančného príspevku 

z rozpočtu obce na každé dieťa navštevujúce MŠ vo výške 15,00 eur/mesačne. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje príspevok na každé dieťa 

navštevujúce MŠ vo výške 15,00 eur/mesiac. 
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Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

f) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o uložení plynového potrubia na parcelách č. 390/1 

a 390/2 (LV 779 a LV 780) v k. ú. Liptovský Ondrej. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje uzatvorenie zmluvy so 

Slovenským plynárenským priemyslom o zriadení vecného bremena za uloženie plynového 

potrubia na predmetných parcelách. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

g) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že vo februári 2017 sa bude konať celoobecná 

schôdza (niektorú sobotu o 17,00 hod. – určí starosta obce). 

 

h) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o doručenej petícii, ktorú podpísalo 80 občanov 

obce proti závodnému pretekaniu motorových vozidiel prechádzajúcich našou obcou. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa zakazuje zhromažďovanie 

pretekárov really na území našej obce a odporúča sa prejazd týchto vozidiel riešiť mimo 

zastavaného územia našej obce. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

i) Obecné zastupiteľstvo bolo informované, že dňa 25. 2. 2017 bude obec organizovať 

„Posledný fašiang“, spojený so zabíjačkou, maškarným plesom a pochovávaním basy. 

 

j) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o vypracovaní projektovej dokumentácie pre 

pokračovanie v protipovodňových úpravách. 

 

k) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o žiadosti M. Topora z Konskej o pridelenie 

uvoľneného bytu v bytovom dome č. 264. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje pridelenie bytu 

v bytovom dome č. 264 pre M. Topora z Konskej. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

l) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o výške poplatkov za ostatné plochy mimo 

intravilánu obce. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá pripraviť návrh VZN 

o miestnych daniach a poplatkoch, v ktorom sa zníži poplatok za ostatné plochy mimo 

intravilánu obce. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

m) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o situácii so zvyšovaním poplatkov za merače 

elektrickej energie a súvisiacich opatreniach pre zníženie  týchto nákladov. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje odpojenie a odhlásenie 5 

ks meračov elektrickej energie, ktoré sa nachádzajú na obecných zariadeniach. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

n) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o nedodržiavaní VZN o chove psov. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá upozorniť občanov na 

dodržiavanie VZN o chove psov. 
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o) Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so „Správou o kontrolnej činnosti za rok 2016“, 

ktorú predložila hlavná kontrolórka obecného úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:       Starosta obce: 
 
Dušan Husárik  ....SIGNUM.....    Ľuboš Žubor    ....SIGNUM..... 
 
Ján Uličný  ....SIGNUM..... 


