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Zápisnica č. 2. z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 11.04.2014 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba overovateľov uznesenia 

3. Kontrola uznesení 

4. VZN o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia 

5. VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Liptovský Ondrej 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce 

7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 

8. Zmena rozpočtu za rok 2013 podľa skutočných príjmov a výdavkov 

9. Výstavba materskej školy 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Uznesenie 

13. Záver 

 

 

1)     Otvorenie 

 

 Prítomní  podľa prezenčnej listiny. 

 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. Na rokovaní OZ boli prítomní štyria z piatich poslancov. 

 

2)  Voľba overovateľov uznesenia 

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

Poslanci jednohlasne odsúhlasili týchto overovateľov uznesenia a zápisnice. 

3)  Kontrola uznesení 

  

Ostáva:   

 

 Neplatenie vyťaženého dreva – Marek Paulíny – ostáva, nechce zaplatiť za vyťaženého dreva. 

Pri ťažbe dreva a dohode o odpredaji dreva  boli prítomní poslanci OZ Uličný Ján, Husárik 

Dušan a starosta obce Žubor Ľuboš. Pred prítomnými zaplatil aj zálohu 300 EUR za vyťažené 

drevo a  sľúbil, že sám zaplatí zvyšnú dohodnutú čiastku. Po posúdení prípadu právnikom 

vyplýva nasledovné: 
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Poslať faktúru na  nezaplatenú čiastku, výpis z  uznesenia dnešného zasadnutia OZ, kde sa 

konštatuje, že pri  dohode o odkupení samotným Marekom Paulínym, boli prítomní traja 

zástupcovia obce a to: Uličný Ján, Husárik Dušan a starosta obce Žubor Ľuboš. Pri odvoze dreva 

sa slovne zaviazal dohodnutú čiastku zaplatiť. Keďže drevo odviezol a čiastku nezaplatil, 

posudzuje sa tento počin ako krádež a začína sa voči nemu konanie vo veci krádeže.   

 

 Vo veci príspevku na škôlku v Jakubovanoch: V minulej zápisnici bolo zapísané : príspevky na 

škôlku v Jakubovanoch budeme vyplácať do konca školského roka 2013/2014 a potom nech 

rodičia zvážia, kde si umiestnia deti. 

  Do rodín detí navštevujúcich škôlku v Jakubovanoch šiel list, kde upozorňuje obec Liptovský 

Ondrej, že nebude vyplácať príspevky v nasledujúcom školskom roku a rodičia si budú musieť 

platiť škôlku sami v plnej výške. Bolo konštatované, že aj rodičov, ktorí si dávajú deti do 

Liptovského Mikuláša – cestovné 20 EUR škôlka 15 EUR, čo je spolu 3 EUR ako čiastka v 

škôlke Jakubovany. 

 Inventúra obce: je spracovaný súpis majetku obce po jednotlivých miestach, miestnostiach, 

určené inventarizačné komisie si prekontrolujú zapísaný majetok. 

 Znova sa zapisujú a kontrolujú hrobové miesta, po zistení a zapísaní súčasného stavu hrobových 

miest a majiteľov hrobov sa na zabudovanú tabuľu pri cintoríne vyvesia nové mapy a súpis 

hrobových miest. 

 Stretnutie starostov ohľadom škôlky v Jakubovanoch – bol poslaný e-mail z návrhom riešenia 

tohto problému starostom dotknutých obcí, starostovia naň nereagovali, čím vlastne nesúhlasili z 

našim návrhom.  - splnené 

 dotazník na stavbu škôlky v Liptovskom Ondreji – oprávnených osôb 496,dotazník bol poslaný 

do každého domu  jeden, 299 bolo odovzdaných dotazníkov, 291 za a 8 proti, neodovzdaných 

197. ( čo predstavuje 58 % za z 496 občanov od 18 rokov.) 

 Igor Gonda neplatič daní :  - ostáva 

 vypovedanie zmluvy s pozemkovým spoločenstvom na užívanie pozemkov pod vodu a 

kanalizáciu, nakoľko tieto pozemky sú majetkom LVS Liptovský Mikuláš a.s.  - ostáva 

 Vypracovanie zmluvy z ECAV a.v. V Liptovskom Ondreji na prenájom pozemku pri dome 

smútku – ostáva 

 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- ostáva 

 

4)    VZN č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovaní ovzdušia        

 -    schvaľuje 

 

5) VZN č.2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Liptovský Ondrej 
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- podmienky pre poskytovanie dotácie na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a 

spôsob použitia pridelených finančných prostriedkov na záujmové aktivity detí na území 

obce Liptovský Ondrej - schvaľuje 

 

 

6) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce 

 - berie na vedomie   

 

7) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013 

 - berie na vedomie 

 

8) Zmena rozpočtu za rok 2013 podľa skutočných príjmov a výdavkov 

 - schvaľuje bez výhrad 

 

9) Výstavba materskej školy     (37:36) 

 - treba do budúceho OZ urobiť územné schvaľovania, výstavba škôlky je schválená aj 

dotazníkmi ktoré boli rozdané medzi občanov. Definitívna výstavba sa bude realizovať až po 

obecnej schôdzi, kde sa môžu občania ešte k tejto téme vyjadriť.   

 

10)  Rôzne 

 Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod bytový dom č. 183. Podľa uznesenia 2010 OZ súhlasilo s 

odpredajom za 10 EUR/m2, avšak bytovka je majetkom obce a nemôžu sa pozemky pod 

bytovkou predať. K zmluve sa vypracuje doplnok, ktorým sa budú môcť tieto pozemky  

odpredať po tridsiatich rokoch spolu s bytmi, (podľa nájomnej zmluvy) za cenu, aká bola 

dojednaná uznesením z roku 2010, t.j. za 10 EUR/m2.    

 Príprava potrebnej dokumentácie na pešníky od dolného bytového domu, popri starej bytovke 

až na hranicu katastrov Liptovský Ondrej - Jakubovany. Jedná sa o výškopis, polohopis, 

projekty, majetkoprávne vysporiadať pozemky. Vyjde výzva na dotácie na takéto stavby, aby 

sme mali pripravenú dokumentáciu. K výstavbe pešníkov pola námietka zo strany poslanca 

Jána Uličného, že staviame pešníky, ale rozvody vody a kanalizácie sú staré a treba ich často 

opravovať a tým aj rozkopávať nové chodníky. Preto by bolo vhodné zvážiť najskôr opravu 

vodovodu a potom výstavbu chodníkov.  Traja poslanci za, jeden sa zdržal hlasovania.  

schvaľuje. 

 Prebehla kontrola z úradu vlády  na dotáciu použitú na opravu šatní TJ. Kontrola nenašla 

žiadne nedostatky. 

 

11) Diskusia 

 k dotazníkom bola kritika zo strany občanov, že v dotazník bol nie celkom správne 

zoštylizovaný. Konať vo veci výstavby škôlky budeme po zvolaní celo obecnej schôdze, kde 

sa tento problém ešte raz prejedná.  Ulice, ktoré patrili pod Jakubovany, sa zdržali hlasovania. 

Obecná schôdza bude zvolaná 10.05.2014 v kultúrnom dome. 
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 Parkovanie aut na chodníkoch – upozorniť občanov rozhlasom, aby neparkovali na 

chodníkoch. Ak sa to bude porušovať ďalej, požiadame policajný zbor, aby riešili priestupok 

proti pravidlám cestnej premávky. 

 Výrub stromov občanmi z obce Konská na hranici katastrov Konská – Liptovský Ondrej. Pri 

rúbaní zasiahli do katastra obce Liptovský Ondrej, boli vyrúbané aj vzácne dreviny. Nežiadali 

o povolenie na výrub a hrozí im pokuta až 9477 EUR zo životného prostredia. Žiadosti na 

výrub prišli až keď bol urobený výrub a na základe žiadostí sa začalo konanie. Občania obce 

Konskej neurobili potrebné kroky na povolenie výrubu a zasiahli do pozemkov našich 

občanov. Starosta obce Liptovský Ondrej, konaním v tejto veci,  chránil majetok našich 

občanov. 

 Predseda urbáru sa ohradil, že nebola konzultovaná výstavba prístupovej cesta k domom pod 

cintorínom – za farským pozemkom. Jedná sa o majetok urbáru. 

 Rúbanie stromov za Rastom Husárikom – bolo vydané povolenie na výrub suchých brestov 

na pozemku v 1/1 -nine riadne zameraného geometrom. Je podozrenie z výrubu aj iných 

stromov, čo je potrebné preveriť na mieste.   

 Poslanec Dušan Uličný ukázal na to, že nemáme prehľad o príjmoch a nákladoch na 

prevádzku škôlky. Bolo by dobré zistiť kalkulácie nákladov od prevádzkovateľa podobnej 

škôlky s približne rovnakým počtom detí s akým počítame v našej škôlke. - kalkulácia na 15 

detí  - ukladá. 

 Oporný múr pri hornej bytovke zo strany Konského potoka podľa geodetov nie je potrebný, 

lebo terén je zosvahovaný a nie je tam pohyb. Starosta vysvetlil, že sa jednalo sa o oporný 

múr pre cestu nad bytovkou. 

 

 

12)  Záver   – starosta poďakoval poslancom za účasť 

        

 Uznesenie  – presné znenie po prepise z audio nahrávky. 


