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Zápisnica č. 10/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 30.10.2015 

Program zasadnutia: 

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov uznesenia 

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

4) Návrh zmeny rozpočtu opatrením č.2 

5) Rôzne 

6) Uznesenie  

7) Záver 

 

1) Otvorenie 

  Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní všetci  piati poslanci.  

 

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. - v plnení 

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 

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 
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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) Návrh zmeny rozpočtu opatrením  č. 2 

schvaľuje s výhradou – preveriť a doložiť dokladmi prekročenie schválenej dotácie pre miestny 

požiarny zbor, kde došlo k prekročeniu rozpočtu o 1200 EUR. ( 5000,- EUR striekačka, 2000,- 

EUR na činnosť). DHZ bolo vytknuté plytvanie pitnou vodou napúšťanou s hydrantu do nádrže pri 

nácvikoch.  

 

5)  Rôzne 

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. - V plnení 

Schválenie vykúpenia pozemkov pod protipovodňovú ochranu na potokoch Konský potok a Brestovina. 

Rozpis parciel, ktorý sa to týka, je v prílohe k uzneseniu. 

Pridelenie bytu po Jančuškovi v bytovom dome č. …... Žiadosť mali na byt: Milan Úradník ml. So sestrou 

Veronikou Úradníkovou a Gondová Zuzana s druhom. OZ rozhodlo prideliť byt p. Gondovej s podmienkou 

zaplatenie garančného fondu.  

V bytovom dome č. 263 je naukladané drevo vo vchode, čo bráni prístupu. Je to v rozpore s domovým 

poriadkom a bezpečnosťou. Treba vyzvať obyvateľov, aby drevo odpratali, nakoľko chodba musí byť 

priechodná. 

Zorganizovanie posedenia dôchodcov – Dňa úcty k starším dňa 29.11. 2015 

OZ prejednávalo protest prokurátora na chyby v stavebných a kolaudačných rozhodnutiach. Na tento protest 

treba upozorniť pracovníčku stavebného úradu. 

Žiadosť pána Kresáka o povolenie na výrub stromov ohrozujúci jeho majetok. Jedná sa o stromy na pozemku 

rodiny Uličnej, susediacej s jeho pozemkom. Nakoľko stromy sú na súkromnom pozemku a jedná sa aj o 

lipu, čo je chránený strom, doporučuje OZ požiadať úrad životného prostredia o posúdenie zdravotného 

stavu stromov. 

Obecný pozemok popri Konskom potoku susediaci s rodinným domom č. 39 je zahradený plotom až po 

reguláciu a užívaný rodinou Uličnou. Tento pozemok nie je geometricky zameraný a vytýčený plot. Starosta 

ubezpečil a dal zapísať do uznesenia, že keď sa skončí realizácia 4G internetu, ktorá má začať v roku 2016, 

pozemok sa geometricky zameria a plot sa postaví podľa tohto plánu.  

6)  Uznesenie   7)  Záver 


