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  Obec	Liptovský	Ondrej	

 
Z Á P I S N I C A 

 číslo 3/2016 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 29. 4. 2016  

 

Prítomní:   Ľ. Žubor, starosta obce 
    Poslanci: J. Uličný, D. Husárik, Mgr. A. Mlynarčíková, G. Budajová 
Ospravedlnení: D. Uličný, I. Uličná  
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov uznesenia. 
3. Kontrola plnenia uznesení. 
4. Prejednanie pripomienok z celoobecnej schôdze. 
5. Rôzne. 

 
 
1. Otvorenie 

Rokovanie OZ otvoril  Ľ.  Žubor,  starosta obce,  ktorý  konštatoval,  že  sú prítomní  štyria poslanci 
a dvaja sú ospravedlnení. 
Starosta  obce  oboznámil  prítomných  s programom  zasadnutia  OZ  a požiadal  prítomných 
o pripomienky, prípadne návrh zmeny programu. 
Predložený návrh rokovania v zmysle programu bol jednohlasne schválený. 
 

2. Voľba overovateľov uznesenia 
Za overovateľov uznesenia boli navrhnutí a zvolení: J. Uličný a Mgr. A. Mlynarčíková. 
Zapisovateľka: G. Budajová 
 

3. Kontrola plnenia uznesení 
a) Majetkoprávne vysporiadať pozemky pod  chodník  a parkovisko od bytového domu č.  183, 

popri miestnom ihrisku, po rodinný dom č. 1 – úloha trvá. 
b) Vybudovanie a napojenie vodovodu v lokalite Za horou na vodovod obce Liptovský Ondrej – 

v jednaní s LVS – úloha trvá. 
c) Podanie protestu OZ na podozrenie zostrihania videa v neprospech starostu obce Ľ. Žubora 

a odoslanie  tohto  videa  na  expertízu  –  úloha  splnená.  Jednaním  v predmetnej  veci  bol 
splnomocnený JUDr. Kokavec. 

d) Poskytnutie príspevku na opravu strechy Rím.‐ kat. kostola sv. Ondreja v priebehu roka 2016 
– úloha trvá. 

e) Geometricky  zamerať  obecný  pozemok  medzi  Konským  potokom  a pozemkom  rodiny  M. 
a K.  Uličných  po  skončení  realizácie  4G  internetu  –  úloha  splnená.  Bol  vypracovaný  GP, 
geodetom bola vytýčená hranica medzi obecným a súkromným pozemkom, GP je podaný na 
zápis do katastra nehnuteľností. 

f) Na základe žiadosti p. Kresáka o výrub stromov vyvolať správne konanie s účasťou obidvoch 
dotknutých strán, prizvať odborníka z odboru životného prostredia – úloha splnená. 

g) Predložiť k nahliadnutiu obecnú kroniku – úloha trvá. 
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h) Zakúpenie kosačky s príslušenstvom do výšky 2000,00 eur – úloha splnená.  
i) Výstavba chodníkov od Pošty k bytovke č. 87 – úloha splnená.  
j) Zistiť ceny kontajnerov na stavebný odpad – pre obec bude zakúpený 1 ks uzamykateľného 

kontajnera o objeme 5,5 m3 v hodnote do 1000,00 eur bez DPH – úloha splnená.  
k) Preveriť výzvu na výstavbu materskej škôlky – úloha trvá. 
l) Vypracovať  zmluvu  o nájme pozemku  pri  Chate  pod  vežou  pri  potoku Brestovina,  s cenou 

0,50 eur/ m2 – úloha trvá. 
 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa berie na vedomie plnenie uznesení. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 
4. Prejednanie pripomienok z celoobecnej schôdze 

a) čistenie miestnych komunikácií od posypového materiálu, hlavne na konci obce smerom do 
Jakubovian – realizuje sa priebežne vo všetkých častiach obce, 

b) oprava  miestnej  komunikácie  od  výtlkov,  najmä  v časti  od  obecného  úradu  smerom  do 
Jakubovian  –  obecný  úrad  podal  žiadosť  na  VÚC  na  opravu  tejto  komunikácie,  VÚC 
odpovedal,  že  bude  vykonaná  riadna  údržba  cesty,  teda  výtlky  budú  opravené  –  úloha 
splnená, 

c) budovanie  chodníka  od  obecného  úradu  smer  Jakubovany  –  úloha  realizovaná,  úloha 
splnená, 

d) vyhlasovanie  informácií  v obecnom  rozhlase  ‐  presné  dni  pre  odpisovanie  vodomerov 
a plynomerov  –  obecný  úrad  požiadal  LVS  o zasielanie  tejto  informácie  písomne  priamo 
občanom obce – úloha splnená, 

e) zmena katastrálnej hranice v stavebnom obvode Žabiarne – možnosť len formou referenda 
v obidvoch obciach – úloha bude riešená priebežne, 

f) vypúšťanie  splaškov  do  Konského  potoka  z obce  Konská  –  obecný  úrad  zaslal  písomnú 
žiadosť Obecnému úradu v Konskej o riešenie tejto situácie – OÚ zašle žiadosť OÚ v Konskej 
o informáciu, čo bolo urobené v predmetnej veci, 

g) zabezpečenie ozvučenia obecným rozhlasom vo všetkých častiach obce Liptovský Ondrej – 
úloha v riešení. 
 

Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa berie na vedomie plnenie pripomienok 
z celoobecnej schôdze. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 
5. Rôzne 

a) V súvislosti  s doručenými  žiadosťami  o  jednorazovú  finančnú  príspevok  pre  domácnosti  je 
potrebné  preveriť  životné  minimum,  celkový  príjem  žiadateľa  a rodinných  príslušníkov 
a následne postupovať podľa platného VZN. 
Starosta  obce  dal  hlasovať  za  návrh  uznesenia,  ktorým  sa  berú  na  vedomie  žiadosti 
o jednorazový finančný príspevok pre domácnosti. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

b) OZ  bolo  informované  o vypracovanej  zmluve  na  zber  opotrebovaných  kuchynských  olejov 
a následne bude predložená na pripomienkovanie OZ. 
Starosta  obce  dal  hlasovať  za  návrh  uznesenia,  ktorým  sa  berie  na  vedomie  informácia 
o vypracovanej zmluve na zber použitých kuchynských olejov. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

c) Spoločnosť CSS ANIMA, Jefremovská 634, Liptovský Mikuláš, predložila žiadosť o sponzorský 
príspevok  na  krajskú  súťaž  seniorov  Žilinského  samosprávneho  kraja.  Nakoľko  v tomto 
seniorskom zariadení bývajú aj obyvatelia obce Lipt. Ondrej, obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
jednorazový finančný príspevok vo výške 200,00 eur. 
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Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým bola prerokovaná a schválená žiadosť 
od spoločnosti CSS ANIMA o finančný príspevok. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

d) OZ  bolo  oboznámené  s Programom  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obcí  Horného 
Liptova do roku 2022. 
Starosta  obce  dal  hlasovať  za  návrh  uznesenia,  ktorým  sa  schvaľuje  Spoločný  program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

e) OZ prerokovalo návrh VZN o odpadoch, ktoré bude následne pripomienkované a upravené 
na podmienky našej obce. 
Starosta obce dal hlasovať  za návrh uznesenia, ktorým bol prerokovaný a  schválený návrh 
VZN o odpadoch. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

f) OZ bolo informované o plánovanej akcii Deň rodiny, ktorá sa bude konať 8. 5. 2016 o 15,00 
hod. v kultúrnom dome. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa berie na vedomie realizácia akcie 
Deň rodiny. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

g) OZ prerokovalo ponuku Stredoslovenskej energetiky na obnovu verejného osvetlenia v obci 
so záverom, že túto ponuku obecné zastupiteľstvo zamieta v celom rozsahu. 
Starosta  obce  dal  hlasovať  za  návrh  uznesenia,  ktorým  bola  prerokovaná  ponuka  SSE  na 
obnovu verejného osvetlenia v obci a táto ponuka bude zamietnutá. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

h) OZ  bolo  oboznámené  s anonymnými  sťažnosťami  na  činnosť  starostu  obce  a aj  obecného 
zastupiteľstva,  ktoré  boli  adresované  na  rôzne  kontrolné  orgány.  Jednotlivé  sťažnosti  sú 
v riešení prokurátora a príslušných orgánov. 
Starosta  obce  dal  hlasovať  za  návrh  uznesenia,  ktorým  sa  berú  na  vedomie  anonymné 
sťažnosti. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 

 
i) OZ ukladá zabezpečiť ozvučenie obecným rozhlasom pre časti obce „Žabiarne“ a „Za horou“. 

Starosta  obce  dal  hlasovať  za  návrh  uznesenia,  ktorým  sa  ukladá  zabezpečiť  ozvučenie 
obecným rozhlasom pre časti obce „Žabiarne“ a „Za horu“. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

j) OZ  bolo  informované  o pohybe  diviačej  zveri  v blízkostí  obydlí  ‐  pri  št.  ceste  do  Jamníka 
a ukladá upovedomiť Poľovný zväz o tejto situácii. 
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa ukladá upovedomiť Poľovný zväz 
o pohybe diviačej zveri v blízkosti obydlí – pri št. ceste do Jamníka. 
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý. 
 

k) OZ ukladá postaviť plot medzi Konským potokom a pozemkom rodiny M. a K. Uličných ihneď 
po zapísaní vypracovaného geometrického plánu do katastra nehnuteľností. 
 

 
Overovatelia:              Starosta obce: 
 
Mgr. Andrea Mlynarčíková  ...................................     Ľuboš Žubor    .................................. 
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Ján Uličný      ...................................     

 


