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Zápisnica č. 5. z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 29.11.2013 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.Otvorenie 

2.Voľba overovateľov uznesenia 

3.Kontrola uznesení 

4.Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č.2 

5.Dodatok č.1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce Liptovský Ondrej schválené 15.12.2008 a 

účinné dňom 1.1.2009 

6.Dodatok č. 1 k VZN obce Liptovský Ondrej č.1/2010 o poskytovaní dotácií, návratných finančných 

výpomocí a  jedno rázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej 

7.Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly NKÚ 

8.Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014 

9.Rôzne 

10.Diskusia   

11.Záver 

 

 

1)Otvorenie 

 

Prítomní  podľa prezenčnej listiny. 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. Na rokovaní OZ boli prítomní štyria poslanci. 

 

 

2)Voľba overovateľov uznesenia 

Za overovateľov uznesení zo dňa 29.12.2013 boli navrhnutí:  p.  Husárik a  p. Uličný Ján. Poslanci 

jednohlasne odsúhlasili týchto overovateľov uznesenia a zápisnice.. 

 

3)Kontrola uznesení 

Z predchádzajúcich uznesení ostáva kontrola týchto bodov: 

 

a) Prijatie úveru vo výške : 17 300,40 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a. s., za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, 

vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania 

investičného projektu: „Detské ihrisko v Liptovskom Ondreji.“ - úloha splnená, detské ihrisko je 

vybudované a prebehla aj kontrola z agentúry PPA. Peniaze by mali prísť z PPA do 15.12.2013, čím sa 

splatí úver, ostane len DPH a 5% podiel obce.  Táto časť úveru sa presunie do budúceho roku, v ktorom 

požiadame o vrátenie DPH a tým bude celý úver splatený. 
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b)predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu „ 

Revitalizácia centra obce Liptovský Ondrej “ , ktorého ciele sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

c)Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č.1. - splnené  

d) novelizáciu Smernice o verejnom obstarávaní   

e)Prísediacich na okresnom súde p. Hollého Drahoslava, p. Uličného Jána. - splnené 

f)Prenájom obecného pozemku parcelné číslo: 287/5 pri potoku Trnovec, vo výmere:  (20m2)  za jedno 

EUR ročne a bezplatnú údržbu pozemku p. Kasanickému za účelom oplotenia  svojho i obecného 

pozemku. -  splnené 

g)Vypovedanie zmluvy s pozemkovým spoločenstvom na užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu, 

nakoľko tieto pozemky sú majetkom LVS Liptovský Mikuláš a.s. -  trvá, pozemok nie je majetkovo 

vysporiadaný, je v správe  pozemkového spoločenstva, nie je geometrický plán na tieto pozemky, treba 

sa poradiť s právnikom. 

h)Príspevok na prevádzku škôlky v Jakubovanoch formou finančného daru 140 EUR/mesiac do konca 

roku 2013 s tým, že naši občania budú platiť taký istý príspevok na jedno dieťa ako občania obce 

Jakubovany.    -     Príspevok od obce požadujú, ale príspevok  rodičom na škôlku neznížili, čím 

nerešpektujú uznesenie danné našou obcou, kde sa hovorí o platení príspevku.. Tento príspevok obce 

starosta navrhol dať rodičom ako sociálnu výpomoc a nie priamo na škôlku. Od budúceho roku zrušiť 

tieto príspevky, pretože finančne to neutiahneme. Tento bod sa bude riešiť na celo obecnej schôdzi. 

Z diskusie vyplynulo, že treba preveriť akú čiastku platia rodičia našich detí za škôlku a podľa toho sa 

rozhodne či zaplatí obec príspevok, škôlke, alebo rodičom. Od januára 2014 obec nebude poskytovať 

príspevok. 

h)  Ruší doterajšiu Smernicu o verejnom obstarávaní  -  splnené 

i)Ukladá  vypracovať zmluvu z ECAV a.v. V Liptovskom Ondreji na prenájom pozemku pri dome 

smútku – trvá 

j) vyzvať Mareka Paulínyho, ktorý zastupoval firmu pri podpisovaní zmluvy a odkúpení a vyťažení dreva 

z cintorína,  na zaplatenie ostatnej dlžnej ceny.- nesplnené, ak nezaplatí dlžnú sumu do 15 dní, tak sa tento 

bod bude riešiť cez právnika. 

k) Odstrániť zistené nedostatky vo vedení písomností na základe Protokolu hospodárenia s verejnými 

prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v obciach s menej ako 1000 obyvateľmi z 

kontroly NKÚ SR z augusta 2013,   ktoré sú vypísané na strane 14 – zhrnutie. Trvá 

Starosta spresnil, o čo v bodoch ide. Z tohto protokolu vyplynuli aj body dnešného rokovania OZ.. 

Preukazovať a kontrolovať finančné zdroje, krytie, mať objednávky a podať správu o návratných 

zdrojoch financovania OZ.   

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v protokole výsledku  kontroly 

hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom územnej samosprávy v 

obciach s menej ako 1000 obyvateľmi vykonanej NKÚ SR v dňoch 13.05. až 30.08. 2013, 

- tvorí prílohu uznesenia   - schvaľuje OZ. 

 

4) Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č.2  Rozpočet sa 

zmenilo 19525 EUR, to je čiastka použitá na úpravu okolia Domu smútku. Položka je krytá z predaja 
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kanalizácie LVS, peniaze chodia na osobitný účet. Po vyjadrení sa poslancov k tomuto bodu sa zmena 

schvaľuje  (51:14) 

 

5) Dodatok č.1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce Liptovský Ondrej schválené 15.12.2008 a 

účinné dňom 1.1.2009 – schvaľuje, poslanci nemali námietok 

 

6) Dodatok č. 1 k VZN obce Liptovský Ondrej č.1/2010 o poskytovaní dotácií, návratných finančných 

výpomocí a jedno rázových finančných výpomocí z rozpočtu obce Liptovský Ondrej - schvaľuje 

poslanci nemali námietok 

 

7) Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly NKÚ - schvaľuje poslanci nemali 

námietok 
 

8)Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2014 

 

9) Rôzne – audit účtovníctva za rok 2013  - p. Klimčíková – schvaľuje  ( 1:09:00 ) 

 

10)Diskusia 

  poslanci sa priebežne vyjadrovali k jednotlivým bodom rokovania. 

- Tabuľa na cintorín z rozmiestnením hrobov a zoznam zomrelých. Rozmiestnenie hrobov a menný 

zoznam je urobený,  treba  ju vyvesiť. 

- Ihrisko: Oprava šatní, štítov, odmena upratovania 660,60 EUR. Z toho je 120,- EUR upratovanie, 

štíty sa nabíjali tatranským profilom.   

- Mantinely – treba asi 100m dosiek USB natiahnutých umelou hmotou do výšky 1,2 m, čo sa javí 

ako najlacnejšie riešenie asi 1500 EUR. Čakáme výzvu MAS, cez ktorú ba sa financovala výstavba 

mantinelov v hodnote cca 12 000,- EUR.    

- Výmena  diódových svetiel verejného osvetlenia na uliciach Za horou, Žabiarne,  v dedine, ostáva 

ešte časť Okružlina – financované z rozpočtu obce. 

- Starosta informoval poslancov o vyhrážkach na jeho osobu za to, že nechce dať potvrdenie že 

pozemok p. Žiakovej v lokalite okružlina je stavebný, nakoľko sa s majiteľmi pozemkov  dohodli o 

príspevku na vybudovanie inžinierskych sietí a až potom dostanú toto potvrdenie. Je mylná 

informácia, že obec vybuduje tieto siete vo vlastnej réžii.  Preto by bolo vhodné dať na internet 

upozornenie, že kto kupuje v obci stavebný pozemok, nech si preverí či je vedený ako stavebný.  

- Sťažnosti občanov poslancovi na živý plot občana Milana Kohúta, ktoré zasahujú do cesty, čo 

ohrozuje premávku. Sťažnosť je potrebné preveriť na mieste. 

- Požiadavka na protipovodňovú ochrana zo strany občanov, že regulácia Konského potoka a 

Brestoviny má strmé brehy, sklon len 10%, čo je nie bezpečné a zároveň nie moc estetické.   

- Ďalšia sťažnosť tlmočená od občanov cez poslancov – staré lipy na cintoríne. Lipy sa nemôžu 

rúbať, lebo sú zákonom chránené a ich výrub je problematický aj z hľadiska životného prostredia.  

- Pri sútoku Konský potok a Brestovina rastú vŕby, ktoré znečisťujú okolie. Pri realizácii 

protipovodňového projektu sa tento porast nahradí iným, menej znečisťujúcimi drevinami. 

 

12) Uznesenie – presné znenie po prepise z audio nahrávky. 

13) Záver – starosta poďakoval poslancom za účasť. 


