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  Obec Liptovský Ondrej 

 
Z Á P I S N I C A 

 číslo 13/2018 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 7. 12. 2018  

 

 

Prítomní:   
Ľ. Žubor, starosta obce 
Ing. D. Uličný, D. Husárik G. Budajová, Mgr. A. Mlynarčíková, Mgr. V. Gejdoš – poslanci OZ 
I. Uličná, hlavná kontrolórka obce 

 
Program: 
 

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

2. Kontrola plnenia uznesení. 
3. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2019. 
4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou opatrenia č. 2. 
5. Návrh a schválenie programového rozpočtu na roky 2019 – 2022. 
6. Návrh a schválenie zásad odmeňovania. 
7. Otázky a návrhy poslancov. 
8. Rôzne 

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

Rokovanie OZ otvoril Ľ. Žubor, starosta obce, ktorý konštatoval, že sú prítomní piati poslanci. 
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a požiadal prítomných 
o pripomienky, prípadne ďalšie návrhy pre zmeny programu. 
Predložený návrh rokovania  bol jednohlasne schválený. 
Za zapisovateľa bola schválená G. Budajová. 
Za overovateľov zápisnice boli schválení: D. Husárik a V. Gejdoš. 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 

7/2017 - Majetkoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu č. 
183, pozemky pod obecným ihriskom od št. cesty až po potok Trnovec a po rodinný dom č. 1 
nachádzajúce sa na parc. č. KN-E 112/1– úloha v plnení, trvá. 

 
70/2017 – Priebežne upozorňovať všetkých vlastníkov zanedbaných pozemkov, nachádzajúcich 
sa v intraviláne obce, aby si svoje pozemky udržiavali v riadnom stave (vykášaním, mulčovaním 
a pod.) – úloha trvalá. 
 
80/2017 – Ukladá sa vykonať prieskum trhu pre výstavbu novej materskej škôlky (jednotriedky) 
v obci – úloha trvá. 
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81/2017 - Písomne osloviť všetky zainteresované orgány a organizácie v súvislosti s riešením 
možnosti zákazu zhromažďovania sa účastníkov pretekov Really na území obce – úloha v plnení 
trvá. 
  
26/2018 – Priebežne počas celého roka upozorňovať Poľovné združenie Baranec, aby 
vykonávalo účinnejšiu ochranu v celom katastrálnom území obce pred škodami spôsobenými 
diviakmi, jeleňmi a pod. – úloha trvalá. 
 
34/2018 – Preveriť možnosť vybudovania asfaltového chodníka pre chodcov od bytového domu 
č. 183 až k rodinnému domu č. 1. 
Projektová dokumentácia vypracovaná, s realizáciou začať podľa finančných možností obecného 
rozpočtu – úloha v plnení, trvá. 
 
55/2018 - Zaradiť do plánu činnosti obecného zastupiteľstva úlohu pre vypracovanie projektu, 

na základe ktorého bude umožnené státie motorovým vozidlám na zatrávnenej  ploche pri 

Konskom potoku. Uvedená úloha bude riešená po komunálnych voľbách, ktoré sa budú konať 

v novembri 2018 – úloha trvá. 

 

66/2018 - Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje nadobudnutie  nehnuteľností do majetku obce v k. ú. 

Liptovský Ondrej, a to: 

- pozemku parc. č. KN-C 366/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2 

- pozemku parc. č. KN-C 419/5 ostatné plochy o výmere 152 m2 

Úloha v plnení. 

 

67/2018 - Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje nadobudnutie  nehnuteľností do majetku obce v k. ú. 

Liptovský Ondrej, a to: 

- pozemku parc. č. KN-C 366/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 

- pozemku parc. č. KN-C 366/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 

Úloha v plnení. 

 

68/2018 - Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje nadobudnutie  nehnuteľností do majetku obce v k. ú. 

Liptovský Ondrej, a to: 

- pozemku parc. č. KN-C 366/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 

Úloha v plnení. 

 

3. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom plánu práce kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2019. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa berie na vedomie plán práce 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

4. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2018 formou opatrenia č.  2. 
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o návrh na zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
na rok 2018 formou rozpočtového opatrenia č. 2 – navýšenie príjmov bežného rozpočtu 
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľujú zmeny rozpočtu 
a programového rozpočtu na rok 2018 formou rozpočtového opatrenia č. 2. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
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5. Návrh a schválenie programového rozpočtu obce na roky 2019 – 2022. 
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom Programového rozpočtu obce na roky 2019 
-2022. 
K predloženému návrhu boli od poslancov vznesené nasledovné pripomienky: 
 
G. Budajová: 
- Bod 1.2 Daň z nehnuteľností – tabuľka sadzby dane z nehnuteľností – opraviť sadzbu dane 
stavby na bývanie z 0,02 € za poschodie/m2  na sadzbu 0,20 € a doplniť do tabuľky do položiek 
Daň z bytov položku „nebytové priestory slúžiace ako garáž“ so sadzbou dane 0,17 €/ m2 (v 
zmysle platného VZN). 
- Daň z pozemkov – ostatné plochy v extraviláne – doriešiť dodatkom k VZN č. 1/2018 o ukladaní 
miestnej dane z nehnuteľností na území obce. 
- Bod 1.4. – v súvislosti so schváleným VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a poplatku za  
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je potrebné v tabuľke položku pre rok 2019 
navýšiť z navrhnutých 7000 eur na 7500 eur, 
- v textovej časti je potrebné opraviť sadzby (v zmysle platného VZN)  nasledovne:  
a) 0,0329 eur na osobu a deň pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, 
b) 0,0411 eur na osobu a deň pre fyzické osoby, ktoré nemajú v obci trvalý alebo prechodný 
pobyt, 
c) 0,0329 eur za počet dní UDP (ukazovateľ dennej produkcie: 1 lôžko-osoby-1obyvateľ = 0,50 x 
365 dní) pre osoby poskytujúce ubytovacie služby na území obce, 
d) 0,0329 eur x počet dní x ukazovateľ dennej produkcie UOP pre právnické osoby – 
podnikatelia, firmy a ostatní nešpecifikovaní, 
e) 0,015 eur za 1 kg drobného stavebného odpadu. 
 
- Bod 5.2. Ochrana pred požiarmi – znížiť rozpočet v roku 2019 z 2000 eur na 1000 eur za účelom 
presunu týchto prostriedkov na šport – vybudovanie ihriska pre staršiu mládež v lokalite pri 
futbalovom ihrisku obce, s cieľom upevňovania zdravia mládeže športovou činnosťou 
a zmysluplného využívania voľného času. 
 
- Bod 8.1. Podpora športových podujatí – zvýšenie rozpočtu v roku 2019 z 3000 eur na 4000 eur 
– v nadväznosti na uvedený bod 5.2. 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa: 
- ukladá zapracovať vyššie uvedené pripomienky do návrhu Programového rozpočtu obce na 

roky 2019 -2022, 
- schvaľuje upravený Programový rozpočet obce na roky 2019 – 2022.  
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 
 

6. Návrh a schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom Zásad odmeňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva v Liptovskom Ondreji č. 1/2019. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľujú uvedené Zásady. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

7. Otázky a návrhy poslancov OZ. 
G. Budajová – navrhla prispieť rodičom školopovinných detí jednorazovým príspevkom pre 
každé dieťa nastupujúce v septembri do prvej triedy základnej školy, napr. formou poukážky na 
nákup pomôcok v papiernictve. 
G. Budajová – navrhla v spojitosti s realizovanými kultúrnymi akciami v obci na „Ondreja“ 
zorganizovať v kultúrnom dome vianočné trhy, kde by mohli prezentovať svoje zručnosti 
obyvatelia nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí. 
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D. Husárik – na základe informácií od občanov obce vzniesol pripomienku ku vzhľadu 
pohrebného rúcha, ktoré by bolo potrebné dať do čistiarne. 
D. Husárik – podľa informácií od občanov vzniesol pripomienku k priebehu volieb – 
oprávnenému voličovi, ktorý sa pomýlil pri výbere poslancov, volebná komisia odmietla vydať 
náhradné volebné lístky.  
 

8. Rôzne 
a) Obecné zastupiteľstvo prejednalo návrh na pravidelné zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v roku 2019, ktoré sa budú konať každý posledný piatok v mesiaci. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá vypracovať kalendár zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v zmysle vyššie uvedeného návrhu. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 
b) Obecné zastupiteľstvo prejednalo akcie, ktoré bude obec realizovať v roku 2019. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá D. Uličnému pripraviť 
kompletný plán akcií realizovaných obcou v roku 2019. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 
c) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o návrhu na audítora pre rok 2019, ktorým by mala 
byť Ing. A. Klimčíková, bytom Nová 271/31, Liptovská Štiavnica.  
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje Ing. A. Klimčíková ako 
audítorka pre rok 2019. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 
d) Obecné zastupiteľstvo bolo informované o žiadosti Mestského študentského parlamentu 
v Liptovskom Mikuláši, zastúpeného študentkou I. Halondžiakovou , o sponzorský dar obce. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje sponzorský dar obce pre 
Mestský študentský parlament z Liptovského Mikuláši, formou sponzorskej zmluvy, v celkovej 
výške 100 eur. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Overovatelia:       Starosta obce: 
D. Husárik       ......SIGNUM........   Ľuboš Žubor    ......SIGNUM........ 
 
Mgr. V. Gejdoš        ......SIGNUM........  


