
Obec Liptovský Ondrej

Zápisnica č. 3/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27.03.2015

Program zasadnutia:

1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov uznesenia
3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
4) Prejednanie pripomienok z ceoobecnej schôdze
5) Rozpis výdavkov podľa rozpočtu za rok 2014
6) Rôzne
7) Uznesenie
8) Záver

1) Otvorenie
 Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní piati poslanci z piatich..

2) Voľba overovateľov uznesenia
Za overovateľov boli navrhnutý a zvolení  p. Mlynarčíková p. Husárik.

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení
 plnení ostáva – platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne –  spor bol postúpený právnikovi, ktorý 
vyzval p. Mareka Paulínyho na zaplatenie dlžnej čiastky + penále  z omeškania platby do 20.12.2015. Ak 
čiastka nebude uhradená, bude spor prejednávaný súdom, dohodnúť splátkový kalendár s p. Paulínym.
-  ostáva - výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu 
pri bytovom dome 183  - ostáva,  pozemky pod kanalizáciu dal starosta zamerať geodetom, aby sa ukázalo, 
či  vlastníkom  pozemkov  je  urbár,  alebo  fyzické  osoby, majetkovoprávne  vysporiadať  pozemky  pod 
chodník a parkovisko od bytového domu 183, popri miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubena.
-  Podať  projekt  na  zateplenie  obecného  úradu  a  pošty.  –    ostáva,  musí  sa  meniť  projekt  na  nízko 
energetické kúrenie – solárny ohrev a tepelné čerpadlá – podmienka, aby sa získali financie na zateplenie. 
Časť budovy patriacej Slovenskej pošte sa nedá zahrnúť do projektu, lebo nie sme  vlastníci tejto časti 
budovy.

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

– neplatenie vývozu smetí p. Gondom –  dohodnúť sa s ním na splátkovom kalendári. - ukladá
–
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4)  Prejednanie pripomienok z ceoobecnej schôdze

     OZ prejednalo pripomienky z celo obecnej schôdze, dôležité podnety sú zapracované do uznesenia.

5) Rozpis výdavkov podľa rozpočtu za rok 2014

- predloženú hlavnou kontrolórkou obce aj s úpravou rozpočtu za 31.12.2014 - berie na vedomie .
- rozpis výdavkov na prípravu projektov a čerpanie reprezentačného fondu pripravenú starostom obce OZ prejednalo 
a  berie na vedomie.

6) Rôzne

-  komisia na PHSR obce Liptovský  Ondrej v rámci regiónu Horný Liptov a to:  p.  Čierneho,  osloviť  AGRIU 
Liptovský  Ondrej,  a.  s.  aby  navrhlo  člena  komisie,  ďalej  Budajová,  p.  Šuchtár  ako  súkromne  hospodáriacich 
roľníkov,  za občanov obce budú v komisii členovia obecného zastupiteľstva, za živnostníkov Michala Dermeka, 
urbár . - schvaľuje

–OZ ukladá upozorniť  urbárske spoločenstvo, prostredníctvom členov urbáru p. Budajovej a p. Jána Uličného, že 
na  výrub stromov  musí  žiadať  písomný  súhlas  z  obecného  úradu  obce Liptovský Ondrej,  aby nedochádzalo  k 
svojvoľnému výrubu stromov.
–Most k hornej bytovke – pôvodný starý most nevyhovuje, je v koryte potoka, dobre by bolo prekonzultovať s  
projektantom, ako by sa dal urobiť mostík k bytovke.  - ukladá
–Žiadosť občianskeho združenia „Nezábudka“ – telesne postihnuté deti o príspevok 50 EUR- schvaľuje
–Žiadosť súkromnej umeleckej školy o príspevok na žiakov z obce Liptovský Ondrej za obdobie 1. - 6. 2015 OZ 
súhlasí s príspevkami na jednotlivých žiakov v plnej výške ( 8,60 EUR na mesiac) s podmienkou, že rodičia nebudú 
platiť školné na ďalší polrok.
–Starosta obce predložil  výber firiem na výberové konania, aby sa nemuselo robiť cez elektronické trhovníctvo. 
Vyhrala firma TELLUS s.r.o. Banská Bystrica. Cena vypracovania projektov – financovanie projektov z verejného 
obstarávania - touto firmou je 19999 EUR bez DPH za všetky projekty do  decembra 2020. - schvaľuje.
–Rigól popri dolnej bytovke a priepust popod cestu je zanesený z nánosov z Nemovej a posypu ciest. Je potrebné ho 
vyčistiť.  - ukladá
–p. Budajová - Oplotenie detského ihriska – či by sa nadalo oplotiť aspoň provizórne, lebo toto ihrisko znečisťujú 
psi. Ukladá zistiť cenu oplotenia a dĺžku oplotenie.

7) Uznesenie
 - podľa záznamu  

8) Záver
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