
Obec Liptovský Ondrej

_______________________________________________________________________________________________________

Zápisnica č. 9/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

zo dňa 25.09.2015

Program zasadnutia:

1) Otvorenie

2) Voľba overovateľov uznesenia

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení

4) Rôzne

5) Uznesenie 

6) Záver

1) Otvorenie

 Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní štyria z piatich poslancov. Neskôr 
došiel aj piaty poslanec.

2) Voľba overovateľov uznesenia

Za overovateľov boli navrhnutí a zvolení  Mgr. Andrea Mlynarčíková a  p. Ján Uličný

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

 Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne ostáva, treba upozorniť právnika na nedodržiavanie 
dohodnutého splátkového kalendára  - ostáva

Podať projekt na zateplenie obecného úradu – v plnení. Pošta  Projekt bol delený na obecný úrad 
a poštu, pošta zamietla tento projekt, lebo by prišla o časť plochy. Preto projekt na zateplenie bude 
len na časť obecného úradu. - ostáva

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

Lavička cez Konský potok k bytovke – v plnení

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

Povolenie  na  umiestnenie  stávkovacieho terminálu  TIPOS ,  p.  Mlynarčíková oboznámila  OZ o 
zriaďovaní  stávkovacích automatov v zmysle zákona.  Licenciu vydáva ministerstvo financíí,  ak 
nemá obec VZN, v ktorom zakazuje hazardné hry. V takomto prípade obec vydáva len súhlasné 
stanovisko.

Zapísal:   Ing. Dušan Uličný 1
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Jednať s Telekomom a.s. O možnosti prekládky a redukovaní telefónnych stĺpov v hornej časti obce 
Liptovský Ondrej popri regulácii Konského potoka. Starosta informoval o tom, že táto prekládka by 
stála  obec 750,-  EUR + DPH, jedná  sa o dva  telefónne stĺpy.  Padol  návrh,  že  či  by v tej  cene 
nemohli pripojiť na telefónnu sieť Telekom  lokalitu „Diel“. - splnené, stálo to obec cca 700,- EUR. 
Pripojenie  lokality  „Diel“  na  sieť  Telekomu nie  je  zatiaľ  možné,  malo  by sa  to  riešiť  v  rámci 
projektu  „Biele miesta“, ide o pripojenie 4G v celej doline. 

Požiadať  predstaviteľa R.K. Cirkvi o vykosenie pozemkov  v lokalite Okružlina, ktoré sú v jej 
vlastníctve – bol ústne oslovený farár r.k. cirkvy.  Ale je to potrebné poslať aj písomne. - ostáva

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. - v plnení

 Zakúpenie videokamery,   -  športový klub musí  podľa nariadení filmovať zápasy,  preto vznikla 
požiadavka na zakúpenie takéhoto zariadenia. Zároveň bude slúžiť aj na záznamy pre potreby obce 
a obecného úradu. Cena videokamery je 250,- EUR. - splnené

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.  -  ostáva

OZ  riešilo  nepreberanie  doporučených  zásielok   a zároveň  aj   p.  Patereka,  ktorý  neprevzal 
doporučený list s výmerom na pokutu z obecného úradu.  Ak po troch dňoch od výzvy doručovateľa 
na prevzatie zásielky neprevezme adresát doporučený list, považuje sa tento list za prevzatý. Potom 
po nezaplatení pokuty môže obecný úrad postúpiť pohľadávku exekútorovi. - ostáva

4) Rôzne

OZ prejednalo a súhlasilo s vypracovaním návrhu na Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do 
roku 2022. ( PRO) - schvaľuje

Schválenie  zmluvy  o  pôžičke  –  je  potrebná  na  dofincovanie  prebiehajúcich  stavieb  v  rámci  projektov.  
Najskôr  sa  prefinancuje  90% nákladov,  5% hradí  Obec a  Ďalších 5% bude  hradených z  pôžičky.  Tieto  
financie so vrátia po skončení a skolaudovaní stavby. - schvaľuje. 

Stavba protipovodňovej ochrany je posunutá do súkromných pozemkov.  Treba previesť na listy vlastníctva 
obce,  aby  sa  mohla  urobiť  kolaudácia.  OZ  ukladá majetkoprávne  vysporiadať  pozemky  pod  stavbou 
Protipovodňová ochrana na potokoch Konský Potok a Brestovina. 

Úprava  terénu  popri  protipovodňovej  ochrane  musí  financovať  obec.  Nie  sú  na  to  vyčlenené  financie 
v projekte.

OZ určilo poplatok za používanie GBS pre zameriavanie súkromných parciel na 3 EUR za parcelu. 

6) Uznesenie

7) Záver
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