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UZNESENIE č.2/2013 

z rokovania obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.03.2013 

 

I. OSTÁVA 

a) Projekt úpravy okolia domu smútku – bude sa riešiť na najbližšom OZ 

b) Doloženie príjmu majiteľmi bytov bytovky na „Okružline“ 

c) Zmluva o prenájme pozemkov pod kanalizáciu k dolnej bytovke – v rámci komasácie sa to 

vysporiada 

d) Výrub smrekov a odpredaj na miestnom cintoríne a nahradiť ho novou výsadbou  

e) Stavba garáží pri bytovke v lokalite Okružlina 

f) Zmluva o hmotnej zodpovednosti z klubom TJ Liptovský Ondrej v novo zrekonštruovaných 

šatniach 

g) Uličný Ľuboslav – žiadosť o výrub stromov na miestnom cintoríne nad hrobom Uličný Michal, 

Baranová Žofia, Školník Jozef ktoré ohrozujú pomníky. - výrub bude riešený odpredajom a 

následným vyťažením dreva firmou, ktorá dá najvýhodnejšiu cenovú ponuku 

h) Pri nesúhlase SSE a.s. Žilina s odkúpením PD na „L. Ondrej – Okružlina – zahustenie TS 

Okružlina .“ začať jednať o nájme pozemkov, tak aby sa suma vyplatená za PD vrátila obci.  

i) Doplniť pre účtovníctvo zápis ponúk, prieskum trhu, zápis z tohto prieskumu k vyúčtovaniu 

rekonštrukcie šatní TJ . 

j) Rýchlosť v obci – nedodržiava sa stanovená rýchlosť v obci motorovými vozidlami  

k) Výrub stromov ohrozujúcich pomníky na miestnom cintoríne   

l) Zelený odpad – uzavrú sa zmluvy o domácom kompostovaní, kto nebude chcieť, poplatky za 

vývoz odpadu sa zdvihnú na dvojnásobok  

m) Vysýpanie smetí v zákrute na ceste do obce Jamník – na obecnej schôdzi  a tiež na OZ dňa 

25.01.2013 bolo konštatované, že okrem zeleného odpadu sa tu začínajú vysýpať aj smeti. Preto 

na jar sa vyčistí tento úsek a označí tabuľkami „Zákaz sypania odpadu“.  

n) Preveriť možnosti zriadenie škôlky v budove obecného úradu 

 

Z uznesenia č. 1/2013 ostali na kontrolu body: 

a) Zabezpečiť podmienky pre verejné tradičné zabíjačky.  

- Potvrdenie od veterinára  

- vzorku mäsa zanieť do Dolného Kubína na vyšetrenie či neobsahuje svalovca. 

- Osoby na to kvalifikované a so zdravotným preukazom: Stanilav Rády – kuchár, Paťo Rády 

– výrobky.  

b)  Upozorniť Stanislava Stupku -  majiteľa bytu v dolnom bytovom dome na nevhodné a hlučné 

správanie. 

   

 

II. SCHVAĽUJE 

a)  doplatok na deti z Liptovského Ondreja dochádzajúce do materskej školy v Jakubovanoch 

nasledovne:  

 0,75 EUR na deň a dieťa v období od 1.3.2013 do 30.6.2013 na základe dochádzky dieťaťa. 
 Výšku doplatku na ďalšie obdobie prehodnotí a určí obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní.  
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b) Komunitný plán pánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej na roky 2013-2018 

c) Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu 

d) Správa za rok 2012 hlavného kontrolóra obce 

e) Rozpočet obce k 31.12.2012 

f) Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na zaplatenie DPH za rekonštrukciu 

chodníkov v hornej časti obce agentúre PPA, ktorá poskytla financie na túto rekonštrukciu.   

g) Návrh na čerpanie Operačného programu oblasť podpory 4.1.a samostatné dopytovo orientované 

projekty – obnova obcí postihnutých povodňami 

Podľa oprávnených aktivít uvedeného Operačného programu sú to tieto body: 

 úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene 

 výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných 

subsystémov, 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií, vrátane dopravných subsystémov 

 rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít 

zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy 

 úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na 

realizáciu iných investičných aktivít 

 projektové a inžinirske práce pre projekt 

h) Firmu AGROTEAM Žilina na zabezpečenie výberového konania na tento projekt  

i) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby obec Liptovský Ondrej za účelom uloženia verejnej 

kanalizácie  v lokalite Žabiarne kúpila do výlučného vlastníctva nasledovné pozemky: 

 

 List vlastníctva č. 779 pre katastrálne územie Liptovský Ondrej 

 Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape 

 

Parcelné          Výmera   Druh 

Číslo              v m2  pozemku 

 

267/38     33  Orná pôda 

390/1   598  Ostatné plochy 

391/2   106   Zastavané plochy a nádvoria 
 

 

List vlastníctva č. 780 pre katastrálne územie Liptovský Ondrej 
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape 

 

Parcelné          Výmera   Druh 

Číslo              v m2  pozemku 

 

390/2   266  Ostatné plochy 
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 List vlastníctva č.781 pre katastrálne územie Liptovský Ondrej 

 Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape 

 

Parcelné          Výmera   Druh 

Číslo              v m2  pozemku 

267/39   35  Orná pôda 

390/3    21  Ostatné plochy 

391/3    24  Zastavané plochy a nádvoria 
 

 

List vlastníctva č. 303 pre katastrálne územie Liptovský Ondrej 
Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu 

 

Parcelné          Výmera   Druh 

Číslo              v m2  pozemku 

139/503  231   Orná pôda 

139/505    88   Orná pôda, 
 

a to za kúpnu cenu  - vychádzajúcu zo znaleckého posudku Ing.Miroslav Todák č. 26/2013 zo 

dňa 10.02.2013 - 4,55 eur za jeden m2, pričom čiastky pripadajúce ne jednotlivých 

poluvlastníkov sa zaokrúhlia na eurocenty nahor. 

 

 

III. BERIE NA VEDOMIE 

a) Správu za rok 2012 hlavného kontrolóra obce 

 

IV.   UKLADÁ 

a) Vyzvať firmu, ktorá vyhrala pílenie stromov na miestnom cintoríne aby  do 10.3.2013 vyťažila 

drevo podľa predloženej ponuky, inak sa postúpi ťažba  firme, ktorá skončila vo výberovom konaní 

ako druhá. Práce sa  musia ukončiť do 20 marca, inak sa postúpi zákazka ďalšej firme v poradí. 

 

         Termín:  ihneď 

         Zodpovený:  Starosta obce 

 

 

 

  

Overovatelia:          Starosta obce:  

Dašena Gejdošová ..................................   Ľuboš Žubor: ................................. 

Dušan Husárik .................................. 

 


