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  Obec Liptovský Ondrej 

 
Z Á P I S N I C A 

 číslo 6/2017 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 30. 6. 2017  

 

 

Prítomní:   Ľ. Žubor, starosta obce 
   J. Uličný, D. Husárik, Mgr. Mlynarčíková, Ing. D. Uličný – poslanci OZ 
Ospravedlnená:G. Budajová 
Prizvaná:   I. Uličná, hlavná kontrolórka obce 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia. 
Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 
3. Schválenie záverečného účtu. 
4. Pripomienky a návrhy poslancov OZ. 
5. Rôzne. 

 
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení. 

Rokovanie OZ otvoril Ľ. Žubor, starosta obce, ktorý konštatoval, že sú prítomní štyria 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. 
Za zapisovateľa bola určená I. Uličná. 
Za overovateľov uznesení boli určení: Mgr. A. Mlynarčíková, D. Husárik. 
 

2. 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 a geometrický plán pre nadobudnutie 
nehnuteľností – spoluvlastníckych podielov k novovytvorenému pozemku parc. č. KN-C 
343/18 ostatné plochy o výmere 350 m2 ako „diel 2“, ktorý je vytvorený z pozemku parc. č. 
KN-E 112/1 orná pôda o výmere 6245 m2, zapísaný v registri „E“ na liste vlastníctva č. 668, za 
účelom realizácie verejnoprospešnej stavby “Výstavby viacúčelovej spevnenej plochy 
a chodníka pri ihrisku“ – úloha v plnení. 
 

b) Vybudovanie a napojenie vodovodu v lokalite Za horou na vodovod obce Liptovský Ondrej – 
v jednaní s LVS – úloha trvá. 
 

46/2016 - Vykonať prieskum trhu pre obstaranie solárnych svietidiel pre osvetlenie všetkých 
prechodov v obci – úloha trvá. 
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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 v plnení, 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 splnená. 
 
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. 
 
31/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá opraviť označenie na turistickej značke pre cyklotrasy 
v názve príslušného kostola – úloha trvá. 

 
34/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá, v súvislosti s ponukou súkromnej spoločnosti osadiť na 
budove Obecného úradu zariadenie pre lepší príjem internetového pripojenia, zistiť bližšie 
podrobnosti, technické parametre, pokrytie, vplyv na životné prostredie a pod. ponúkaného 
zariadenia. 
D. Husárik informoval o technických parametroch uvedeného zariadenia. 

V predmetnej veci je potrebné dojednať podmienky zmluvy pre osadenie zariadenia na budove 
Obecného úradu (internet, wifi a kamerový systém pre OÚ zadarmo, resp. spoplatnený 
prenájom plochy pre osadenie zariadenia) – úloha v plnení, trvá. 
 
40/2017 - Obecné zastupiteľstvo z príležitosti 685. výročia od prvej písomnej zmienky o obci 
ukladá zadať vypracovanie a tlač 3. vydania publikácie o Liptovskom Ondreji. 
Poslanci OZ v rámci svojich možností pozháňajú a zapožičajú pre OÚ vlastné staré dobové 
fotografie, resp. staré fotografie od spoluobčanov, ktoré by mohli byť použité v tejto publikácii -  
úloha v plnení. 
 
49/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá preveriť možnosť vybudovania parkoviska na ploche 
medzi pozemkom M. a K. Uličnými a Konským potokom. 
Vzhľadom k jestvujúcim dvom parkovacím plochám v blízkom okolí, by nová parkovacia plocha 
nebola využitá. Z uvedeného dôvodu sa predmetné uznesenie ruší. 
 
50/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá písomne oboznámiť Liptovskú vodárenskú spoločnosť 
a Povodie Váhu o podmývaní odpadovej kanalizačnej rúry potokom Trnovec v časti za rodinným 
domom č. 13 a žiadať vykonať potrebné úpravy toku potoka v čo najskoršom termíne – úloha 
splnená. 
 

3. Schválenie záverečného účtu 
a) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o správe audítora k účtovnej závierke za rok 2016. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa berie na vedomie správa audítora 
k účtovnej závierke za rok 2016. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet za rok 2016 bez pripomienok. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje záverečný účet za rok 
2016. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

c) Obecné zastupiteľstvo bolo informované a prerokovalo zúčtovanie prebytku rozpočtového 

hospodárenia. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje zúčtovanie prebytku 

rozpočtového hospodárenia a ukladá sa prevedenie tohto prebytku v celkovej výške 

1 893,08 eur na účet Finančného rezervného fondu. 

 
4. Pripomienky a návrhy poslancov OZ. 

Bez pripomienok. 

5. Rôzne 
 

a) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o potrebe pripraviť nové VZN podľa zákona č. 
447/2015 Z. z. – Zákon o miestnom poplatku za rozvoj. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá hlavnej kontrolórke obce 
pripraviť návrh predmetného VZN. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

b) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o potrebe prenajať pozemok nachádzajúci sa v k. ú. 
Liptovský Ondrej na p.č. 911, zapísaný na  OÚ-odbor katastrálny v Lipt. Mikuláši, na LV č. 884, 
o výmere 15 974 m2. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá vypísať súťaž na prenájom 
predmetného pozemku. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o  žiadosti M. Žiaranovej, bytom Jakubovany 28, 
o prenájom bytu C1 v nájomnom bytovom dome s.č. 264 v Liptovskom Ondreji. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje prenájom predmetného 
bytu M. Žiaranovej. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

d) Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so zanedbaným stavom pozemku nachádzajúcom 
sa na parcele č. 596/2 v k. ú. Liptovský Ondrej. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá upozorniť majiteľa 
predmetného pozemku, aby si tento pozemok pokosil a udržiaval ho. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 
 

 

Overovatelia:       Starosta obce: 
 
Mgr. A. Mlynarčíková      .............SIGNET............   Ľuboš Žubor    .............SIGNET............ 
 
D. Husárik     .............SIGNET............ 


