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Zápisnica č. 01/2016 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 29.01.2016 

 

Program zasadnutia: 

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov uznesenia 

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

4) Návrh  VZN o odpadoch 

5) Návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce 

6) Rôzne 

7) Uznesenie  

8) Záver 

 

1) Otvorenie 

  Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní štyria z  piatich poslancov.  

2) Voľba overovateľov uznesenia 

 Za overovateľov boli navrhnutí a zvolení  p. Budajová  a p. Ján Uličný 

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

 VZN o stavebnom odpade, bod 2a) z uznesenia 12/2015, treba zadovážiť kontajner na tento odpad. OZ  

je za zakúpenie uzamykateľného kontajnera, preto OZ ukladá zistiť cenu kontajnera.  

Audítorka – splnené 

Rozpočet - schválený 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - splnené 

Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne – súd vydal platobný rozkaz aj s 5% postihom  z 

omeškania platby za každý rok, a bol daný  na súd exekučný príkaz. Je to v konaní - splnené 

Podať projekt na zateplenie obecného úradu – odkladá. Na tento projekt musí byť celá budova 

obecného úradu a len 15% z celej výmery budovy môže byť použité na iné účely, nie však na 

podnikanie. Pošta však je podnikanie, preto túto podmienku nemáme splnenú.  Preto by sme niektoré 

úpravy ( napr. Výmena okien, kúrenie...) budovy  robili na vlastné náklady.  

Majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu 183, popri 

miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubäna - v plnení. Musí prebehnúť ešte územné konanie.  

Lavička cez Konský potok k bytovke – splnené 
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Vybudovanie a napojenie vodovodu na vodovod obce Liptovský Ondrej v lokalite Za horou –                  

v jednaní s LVS – ostáva, v plnení.  

Oprava - Zakúpenie GPS pre potreby obce s mapami do výšky sumy 2500 EUR. Je to zariadenie 

prenosné a potrebné na určovanie polohy parciel priame v teréne. Zároveň bude slúžiť aj na kontroly 

v prípade vyrubovania stromov, sporov o hranice pozemkov. - splnené, schvaľuje navýšenie rozpočtu na 

zakúpenie GPS na 6000,- EUR. 

Starosta žiadal o zváženie podania protestu OZ  na podozrenie zo zostrihania videa v neprospech starostu obce p. 

Žubora Ľubomíra na ktorom je záznam o údajnom napadnutí p. Patereka a  odoslanie tohto videa na expertízu.   

OZ súhlasilo s podaním protestu. A s postúpením právnikovi na doriešenie sporu. -ostáva 

OZ riešilo nepreberanie doporučených zásielok a zároveň aj p. Patereka, ktorý neprevzal doporučený list 

s výmerom na pokutu z obecného úradu. Pretože bol zle citovaný a uplatnený zákon, toto konanie sa 

obnovuje v súlade so zákonom.  

OZ ukladá DHZ organizácii viesť knihu jázd  a spotreby PHM na požiarne vozidlo a striekačku.- 

splnené 

Preveriť možnosti využitia fondu opráv a na aké opravy sa dá využiť v bytovom dome – vypracovať 

smernicu.  

Poskytnutie príspevku na opravu strechy Rim. Kat. Kostola sv. Ondreja na budúci rok – v plnení 

Geometricky zamerať obecný pozemok medzi Konským potokom a pozemkom rodiny Milana a 

Kataríny Uličnej po skončení realizácie  4G internetu. - v plnení 

Na základe žiadosti p. Kresáka o výrub stromov, vyvolať správne konanie s účasťou oboch  dotknutých 

strán a s prizvaním odborníka zo životného prostredia - ostáva 

Predložiť k nahliadnutiu obecnú kroniku - ostáva 

Predložiť rozpis použitia finančných prostriedkov TJ obce - ostáva 

Zaslať  prípis všetkým majiteľom stavebných pozemkov v lokalite Okružlina , aby aspoň 2x do roka 

pokosili tieto pozemky. - ostáva 

 

4) Návrh  VZN o odpadoch 

 

 - schválenie OZ odkladá, pretože zákon o odpadoch sa ešte stále dopracováva a mení a tiež kým 

neprejdú školenia k tomuto VZN. 

 

5)  Návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce 

-  ukladá doplniť VZN, preštudovať  niektoré sporné body tohto návrhu a na základe pripomienok dopracovať 

VZN. Zodpovedný D. Husárik a p. Uličná 
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6)  Rôzne 

Berie na vedomie – upozornenie prokurátora na nečinnosť obce v súvislosti s vedením evidencie psov,  

Berie na vedomie protest prokurátora proti VZN obce č.2/2008 o chove a vodení psov na území obce  

Ukladá  odstrániť nedostatky  a pripraviť VZN o chove a vodení psov a evidencie psov do konca marca.  

Starosta navrhol zakúpenie kosačky, ku ktorej sa dá dokúpiť príslušenstvo: kosy, odhŕňač, vlečku, kefy na 

zametanie chodníkov. Cena kosačky je cca 2000,- EUR . - schvaľuje 

Schválenie pridelenie bytu po Kuchárikovi v obytnom dome č. 183. Zo žiadostí na byt OZ schválilo byt Jánovi 

Hrčovi, je momentálne prihlásený na trvalom pobyte v Liptovskom Ondreji – bytovka 87. 

Správa o kontrolnej činnosti – OZ berie na vedomie 

Oprava roku v zápisnici v bode „schválenie kontrolnej činnosti na rok 2016“ 

V mesiacoch marec – apríl sa začína výstavba chodníkov od budovy Obecného úradu – Pošty až po bytovku č 87.  

Budeme to stavať vo vlastnej réžii.  - Schvaľuje výstavbu chodníkov, ukladá – zabezpečiť výberové konanie na 

výstavbu chodníkov 

Sú podané projekty: na rekonštrukciu cesta a mosta od Pekárne po hospodársky dvor Liptovský Ondrej  a projekt 

na vybudovanie kamerového systému.  

Vyšla výzva na výstavbu materskej škôlky, ukladá – preveriť výzvu na výstavbu materskej škôlky 

Príspevok na deti navštevujúce materské škôlky – OZ schvaľuje príspevok na deti od 3-5 rokov po 15,- EUR na 

dieťa  

Fašiangový deň – mäsové výrobky bude robiť p. Fašanok, mäso sa bude pripravovať v AGRII a.s., občerstvenie 

bude zabezpečovať krčmár,  koštovka výrobkov bude zadarmo, len ak budú chcieť brať zo sebou, alebo cudzím 

bude poplatok 1,-EUR. Program: 9:00 hod. Fašiangový sprievod, 15:00 hod. Ochutnávka zabíjačkových špecialít, 

17:00 hod. Maškarný ples pre deti, 20:00 hod. Pochovávanie basy, po nej fašiangová zábava.  

Sťažnosť na znečisťovanie cestnej komunikácie blízko obce pred mostom cez Trnovec.  

  

  


