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Zápisnica č. 4/2015 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 24.04.2015 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1) Otvorenie 

2) Voľba overovateľov uznesenia 

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení 

4) Návrh na výberové konanie na hlavného kontrolóra obce podľa Z.369/1990 

5) Rôzne 

6) Uznesenie  

7) 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. Uličný Ján, p. Budajová Gabriela 

  

3) Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení  

  

Platba dreva vyťaženého na obecnom cintoríne - ostáva 

Výpoveď zmluvy s pozemkovým spoločenstvom za užívanie pozemkov pod vodu a kanalizáciu pri bytovom 

dome 183  - v plnení 

Podať projekt na zateplenie obecného úradu – v plnení 

Majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu 183, popri 

miestnom ihrisku po rodinný dom č. 1. p. Porubena. Bude stáť 630 EUR - v plnení 
 

Dohodnúť splátkový kalendár s p. Paulínym za  platbu dreva vyťaženého na obecnom cintoríne 

- splnené , právnik poslal splátkový kalendár 

- Gonda – dane z nehnuteľností - splátkový kalendár 

Návrh komisie 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 . V plnení, v termíne najbližšieho OZ bude 

zvolaná aj táto komisia. ( dňa  29.5.2015) 

Žiadosť občianskeho združenia „Nezábudka“ – telesne postihnuté deti o príspevok 50 EUR - 

splnené 
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- 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. - splnené 

-Firmu TELLUS s.r.o. Banská Bystrica na vypracovanie projektov  z verejného obstarávania - na 

všetky projekty do  decembra 2020. - schválené, čaká sa na zmluvu 

Upozorniť  urbárske spoločenstvo, že na výrub stromov musí žiadať písomný súhlas  z obecného 

úradu obce Liptovský Ondrej, aby nedochádzalo k svojvoľnému výrubu stromov. - bol napísaný aj 

list z OU starostom obce – splnený 
 

p. Lehotský, p. Stupka – vyčistiť pod bahnom miesto kde ťažili drevo a vysadiť za výrub stromov 

náhradnú výsadbu stromkov na miesto, ktoré určí urbárske spoločenstvo- UKLADÁ 
   

Prekonzultovať s projektantom možnosť urobenia mostíka k hornej bytovke cez Konský potok bytovke. -      

v plnení 
 
Vyčistenie rigolu popri dolnej bytovke a priepust popod cestu  - v plnení 
 

Zistiť cenu oplotenia a dĺžku oplotenia detského ihriska. - vyšlo to okolo 900EUR – materiál, za 

150m dĺžky oplotenia len okolo nového detského ihriska – splnené – schvaľuje 
 

Vybudovanie a napojenie vodovodu na vodovod obce Liptovský Ondrej v lokalite Za horou – v 

jednaní s LVS – v plnení do najbližšieho zastupiteľstva 
 

Možnosť odovzdávania nebezpečného odpadu v zberniach VPS v Liptovskom Mikuláši – v jednaní 
 

Upozornenie obce  Konská  na vypúšťanie fekálií do Konského potoka, bolo zaslané upovedomenie 

– v plnení          

 

4)  Návrh na výberové konanie na hlavného kontrolóra obce podľa Z.369/1990 

 

 - vypísať výberové konanie, prebehne výberové konanie kde z uchádzajúcich kandidátov OZ 

vyberie hlavného kontrolóra – ukladá vyhlásiť výberové konanie k 31.7.2015 

 

 

 pridelenie bytu v obecnom bytovom dome č. 183, Anete Hrčovej, Žiarska, Žiarska 604/6 Liptovský 

Mikuláš,  

 byt v bytovom dome 264, Miroslav Pangrác – Piter , bytom Nižný Tvarožec 65,  

ak z uvedených nájomcov odmietne byt, pridelí sa ďalšiemu nasledujúcemu žiadateľovi na ďalšom 

OZ. 
 

5) Rôzne 
 

-  p. Ján Uličný – informoval, že výrub stromov bol na urbári  prejednaný,   
 

- Milan Uličný, Katarína Uličná – sťažnosť – obťažovanie zápachom, sadzami, padajúcou omietkou                   

z komína,  žiadajú doložiť povolenie na postavenie komína. Komín nebol na novo postavený, bol len 

obnovený a predĺžený nad strechu. OZ prerokovalo sťažnosť a odporúča spor riešiť na občianskoprávnom 

konaní. 
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 Žabiarne – spoločná cesta Liptovského Ondreja a Jakubovian pri porušení meliorácií došlo k 

vyplaveniu cesty, kde treba urobiť šachtu a priepust, ak obec Jakubovany nebude súhlasiť so 

spolufinancovaním priepuste 50% , vyriešiť priepust na území obce Liptovský Ondrej 
 

  popri prekládke plynového potrubia bola ponuka na prípravu prípojok na 4G internet zemou – v jednaní 
 

 otváracie hodiny ondrejanského hostinca : žiada nový majiteľ: 

                          v po-pi: od 13:00 do 22:00 hod, so:10:00 hod. - 22:00, ne 10:00 hod. - 21:00 hod. 

  OZ súhlasí, ale s rešpektovaním VZN č. 1/2008 o obmedzení a zákazu predaja alkoholických nápojov na 

území obce Liptovský Ondrej podľa ktorého môže alkohol predávať v nedeľu od 11:00 hod. 
 

 

- upovedomiť LVS L.M., aby  pri odstávke vody bolo odvzdušnené potrubie aj na ulici „Diel“. 
 
 

6) Uznesenie 

  - podľa záznamu   

 

7) Záver 

   


