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  Obec Liptovský Ondrej 

 
Z Á P I S N I C A 

 číslo 3/2017 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 31. 3. 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. Zmeny rozpočtu obce. 
5. Pripomienky z celoobecnej schôdze. 
6. 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: Ing. D. Uličný, J. Uličný. 
 

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. 
V predmetnej veci sa dal vypracovať znalecký posudok – 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 v plnení, trvá. 
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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 splnená. 
 
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 splnená. 
 
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. 
 
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, trvá. 
 
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 – 
úloha trvá. 
 

4. Zmeny rozpočtu obce 
a) Obecné zastupiteľstvo  bolo oboznámené s návrhom na zmeny rozpočtu a programového 

rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3 k 31. 12. 2016. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje tretia zmena rozpočtu 

a programového rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3 k 31. 12. 2016. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

b) Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené a berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu na zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou 

rozpočtového opatrenia č. 3 k 31. 12. 2016. 

 

5. Pripomienky z celoobecnej schôdze. 
a) Obecné zastupiteľstvo prejednalo pripomienky a návrhy občanov k likvidácii zeleného 

odpadu. V tejto súvislosti bola do každej domácnosti doručená Dohoda o domácom 

kompostovaní – úloha trvá. 

b) Pri budove bývalej pekárne inštalovať veľké dopravné zrkadlo a osadiť dopravné značenie 

„chodci choďte vľavo“, upozorniť občanov, aby pre vlastnú bezpečnosť pri chôdzi obcou 

využívali vybudované chodníky – úloha v plnení, trvá. 

c) V lokalite pri Obecnom úrade vybudovať vstup do potoka Trnovec – úloha v plnení, trvá. 

d) Upovedomiť  a žiadať Povodie Váhu, aby riešili koryto potoka Trnovec v území medzi obcami 

L. Ondrej a Beňadiková, nakoľko hrozí podmývanie štátnej cesty – úloha trvá. 

e) Oprava označenia na turistickej značke pre cyklotrasy v názve príslušného kostola – úloha 

trvá.  
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6. Rôzne 
a) Obecné zastupiteľstvo bolo informované  o incidente, ktorý sa stal na posedení pri 

Fašiangovej akcii.  

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá pozvať p. P. Rádyho na 

obecné zastupiteľstvo za účelom prejednania  jeho správania k spoluobčanom. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o situácii s miestnou komunikáciou v časti obce 

„Žabiarne“. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá zokruhovať miestnu 

komunikáciu v časti obce „Žabiarne“. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o ponuke súkromnej spoločnosti osadiť na budove 

Obecného úradu zariadenie  pre lepší príjem internetového pripojenia. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá zistiť bližšie podrobnosti, 

technické parametre, pokrytie, vplyv na životné prostredie a pod. ponúkaného zariadenia. 

Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

 

 

 

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


