
Obec Liptovský Ondrej

Zápisnica č. 7/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31.07.2015

Program zasadnutia:

1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov uznesenia
3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4) PHSR
5) Rôzne
6) Uznesenie 
7) Záver

1) Otvorenie
 Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z piatich.

2) Voľba overovateľov uznesenia
Za overovateľov boli navrhnutý a zvolení  p. Budajová a Mgr. Andrea Mlynarčíková

3) Kontrola plnenia predvhadzajúcich uznesení 
 

Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne - ostáva

Výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu pri bytovom 

dome 183  - splnené

Podať projekt na zateplenie obecného úradu – v plneni

Majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu 183, popri 
miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubena. Bude stáť 630 EUR - v plnení

Lavička cez Konský potok k bytovke – v plnení

Vyčistenie rigólu popri dolnej bytovke a priepusť popod cestu  - splnené

Vybudovanie a napojenie vodovodu na vodvod obce Liptovský Ondrej v lokalite Za horou – v 
jednaní s LVS – ostáva

Pridelenie bytu – žiadateľ Aneta Hrčová odstúpila, byt bol pridelený p. Romanovi Paštrnákovi

Povolenie na umiestnenie stávkovacieho terminálu TIPOS do najbližšieho OZ, aby sa poslanci mali 
čas oboznámiť so zákonom o hazardných hrách a podmienkach prevádzkovania takýchto zariadení. 
- ostáva
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Žiadosť na byt, uvoľnený po p. Lukášovi Stupkovi,  p. Vierovi Valentovi, bytom v Jakubovanoch – 
splnené

Jednať s Telekomom a.s. O možnosti prekládky a redukovaní telefónnych stĺpov v hornej časti obce 
Liptovský Ondrej popri regulácii Konského potoka  - v plnení

Podpísanie  zmluvy firmou  TELUS s.r.o.  Na  vypracovávanie  a  podávanie  žiadostí  o  projekty  - 
splnené

4) PHSR
 
Materiál dostali poslanci v tlačenej forme, prešli jednotlivé body, niektoré sa vypustili pre ich neaktuálnosť a 
niektoré sa doplnili. 

5) Rôzne

z materiálov PHSR vyplynulo, že je potrebné sa venovať propagácii našej obce a zabezpečiť propagačný 
materiál pre turistov. OZ tento bod presunulo na ďalšie zasadanie.

Treba  vypracovať  projekt  „Poľnécesty  v  Liptovskom Ondreji“,  aby  sme  boli  pripravený  na  výzvu.  Po 
úspešnom schválení projektu na poľné cesty, sa suma na vypracovanie projektovej dokumentácie vráti. Jedná sa o 
sumu 1 mil. EUR a cena projektu bude stáť cca 10 000,- EUR. - schvaľuje.

Projekt na verejné osvetlenie - OZ ukladá vypracovať projekt v cene do 1000,- EUR a podať žiadosť na 
výzvu Verejné osvetlenie

p.  Budajová  upozornila  na  zarastené  pozemky  vo  vlastníctve  Rim.  Kat.  Cirkvi.  Treba  upovedomiť  jej 
predstaviteľov, aby tieto pozemky vykosili.  - ukladá

Žiadosť  Kataríny  Uličnej  s  manželom,  č.d.39,   na  odkúpenie  obecného  pozemku  susediaceho  s  ich 
pozemkom veľa Konského potoka. - zamieta. 

Návrh bezpečnostnej smernice – schvaľuje.

Organizovanie Výročia SNP – program je podobný minulému roku, vystúpi miestna folklórna skupina, hry 
pre deti,  podávanie partizánskeho guláša a večer partizánska vatra.  

6) Uznesenie
 

7) Záver
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