
Obec Liptovský Ondrej

Zápisnica č. 1/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 30.01.2015

Program zasadnutia:

1) Otvorenie
2)  voľba overovateľov uznesenia
3)  kontrola uznesení minulých obecných zastupiteľstiev
4) správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
5) vypracovanie PHSR regiónu Horný Liptov a obce Liptovský Ondrej
6) zakúpenie obecnej striekačky
7) obecná zakáľačka a fašiangový sprievod
8) Rôzne
9) Diskusia 
10) Uznesenie 
11) Záver

1) Otvorenie
Rokovanie prvého ustanovujúceho rokovania OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní 
traja poslanci z piatich, je schopné rokovať.

2) Voľba overovateľov uznesenia
Za overovateľov boli navrhnutý a zvolení  p. Husárik Ján a pani Budajová Gabriela.

3) Kontrola uznesení minulých obecných zastupiteľstiev 
v plnení ostáva – platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne – po postúpení sporu právnikovi 
začal p. Paulíny splácať dohodnutú sumu za drevo. OZ ukladá dohodnúť splátkový kalendár s p. 
Paulínym.
-  výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu pri 
bytovom dome 183 – nebola ešte daná. 
Zatiaľ  ako  kompenzáciu  pozemkovému  spoločenstvu  je  poskytnutá  miestnosť  na  rokovania 
zadarmo. 
- parkovanie na chodníkoch – majitelia nehnuteľností vedľa chodníka dostali písomné upozornenie 
o neparkovaní na chodníku – bod splnený .
- neplatenie vývozu smetí p. Gondom – ukladá poslať poslednú výzvu na zaplatenie poplatkov za 
smeti za predchádzajúce roky do 28.2.2015. Ak nebude súhlasiť alebo nezaplatí postúpiť podlžnosť 
exekútorovi. 
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4) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
  predloženú hlavnou kontrolórkou obce berie na vedomie .
              

5) Spracovanie PHSR regiónu Horný Liptov a obce Liptovský Ondrej    23:00

Projekt  sa  robí  za  celý  Liptova  a  v  ňom sa  vyšpecifikujú  potreby pre  jednotlivé  obce. 
Spracovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude stáť obec 300,- EUR, na základe tohto 
dokumentu môžeme žiadať financie z euro fondov, štrukturálnych fondov. Vyžaduje sa ku každému 
projektu  obce.  Na  zapracovanie  požiadaviek,  pripomienok  k  PHSR  bude  potrebné  určiť 
koordinátora a pracovnú skupinu. 
– Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje zámer vypracovať spoločný Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obcí Horný Liptov na obdobie  2015 až 2022, ako strednodobého  rozvojového 
dokumentu región Horný Liptov v ktorom bude mať obec Liptovský Ondrej vyčlenenú osobitnú 
časť  týkajúcu sa  stratégie  plánovania  rozvoja  obce  pre  uvedené obdobie  v  zmysle  ustanovenej 
zmluvy o dielo.
– Uverejnenie  informácie  o  zahájení  spracovania  PHSR obcí  horného  Liptova  na  obdobie 
2015 – 2022 ako strednodobého projektu Horný Liptov. - na webe obce, nástenke a celoobecnej 
schôdzi.
   
  

6) Zakúpenie obecnej striekačky
v obecnom rozpočte nie sú vyčlenené na to prostriedky, ale po úprave niektorých položiek 

by bolo možné tieto financie vyčleniť. Bude stáť okolo 5000,- EUR. Súčasná hasičská striekačka 
nevyhovuje štandardom potrebných v hasičských súťažiach a má už viac ako 30 rokov, ale bude 
využitá pri prípadných haseniach požiarov, alebo pri odčerpávaní vody pri záplavách. - schvaľuje
- padla otázka, či nie sú vyčlenené na nákup hasičskej techniky finančné fondy. Zatiaľ nie sú žiadne 
projekty ani výzvy.  

7) Obecná zakáľačka a fašiangový sprievod
   - zakúpi sa mäso na výrobky, výrobky bude vyrábať vyučený kuchár, 
   -  financovať sa bude z reprezentačného fondu obce
   - zabezpečenie šenku bude krčmárom miestnej krčmy, zo zisku financií odvedie časť obci.
  - fašiangový sprievod sa dohodne so zástupcami všetkých zložiek obce
  - poslanci ktorí môžu, budú pomáhať pri prácach na zabíjačke  

  

8) Rôzne   (34:00)
– projekt zateplenia budovy obecného úradu a pošty, v marci by mala byť výzva, projekt stojí 
3000,- EUR,
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– ďalšia výzva je na škôlku z ministerstva školstva, ale sú to škôlky s montovaných buniek, musí 
sa 7 rokov prevádzkovať, inak tie bunky sa rozoberú a prevezú inde. Brusel má poskytovať finančnú 
podporu na výstavbu riadnych škôlok, ale treba mať pripravené územné konanie a projekt. Projekt a 
inžinierske práce by sa financovali firmou, ktorá vyhrá výberové konanie. 
Zamieta budovanie modulovej škôlky, 
– Elektronické zadávanie zákaziek, starosta oboznámil poslancov o problémoch stým spojených. 
Na výstavbu chodníkov by sa cez elektronické obstarávanie zakúpila dlažba, materiál a zamestnali 
by sa dvaja murári, ktorí by pracovali pre obec a urobili chodníky.

OZ schvaľuje podať projekt na zateplenie obecného úradu a pošty.

– z  Liptovského  Hrádku  bolo  zakúpených  10  starších  diódových  svietidiel,  ktoré  budú 
postupne vymieňané za vadné a staré, čo sa prejavuje na úspore elektrickej energii.
– Padol  dotaz,  či  by  sa  nemohli  popri  výstavbe  chodníkov  zabudovať  osvetlenie  vedľa 
chodníkov alebo do chodníkov. Je potrebné zistiť, koľko by to stálo. 

- financovanie centra voľného času, kde je príspevok na dieťa do 15 rokov od štátu 66 EUR 
na rok, ale rodičia žiadajú príspevok aj na viacej záujmových krúžkov. Celkovo môžeme rozdeliť 
4505,30 EUR. 

– Velgos Ján , ťažko postihnutý, žiada o finančný príspevok obce 150 EUR - schvaľuje
– Jaroslav  Veselý,  Liptovský  Ondrej  47,  žiada  o  finančný  príspevok  obce  150  EUR  – 
schvaľuje

9) Diskusia

– starosta obce oboznámil poslancov o príprave a predstave priebehu celoobecnej schôdze dňa 
01.02.2015.
– preverenie bytu v bytovom dome pri ihrisku, boli vrátené vyhrievacie telesá na pôvodné miesto, 
a temperuje sa teplota aby nepomrzla voda
– problém z jarkom v časti obce „Žabiarne“,  bol vyčistený, ale ľudia si sami znečisťujú rigol čím 
sa obmedzuje jeho funkcia
– problém je aj pri dolnej bytovke s odvodom vody stekajúcej z polí, nie je vyčistený jarok okolo 
hlavnej cesty, tým voda stekajúca z polí pod Nemovou ide do tohto rigola a hrozí  jeho vyliatie a  
poškodenie bytového domu. 

19) Záver
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