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Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

zo dňa 15.12.2012 
 
 
Prítomný podľa prezenčnej listiny. 
 
Starosta obce konštatoval, že sú prítomní všetci piati poslanci OZ a zasadnutie je uznášania 
schopné. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov uznesení 
3. Schválenie VZN 
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013 
5. Schválenie Programového rozpočetu na roky 2013-2015 obce Liptovský Ondrej 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej na rok 2013 a viacročného rozpočtu 

 obce na roky 2014-2015 

7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 
 
 
1. Otvorenie: 
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce. Rokovania OZ sa zúčastnili všetci piati   poslanci  
a OZ bolo uznášania schopné. 
 
2. Voľba overovateľov uznesenia: 
Za overovateľov uznesení zo dňa 15.12.2012 boli navrhnutí:   

pán Dušan Husárik a pani Dašena Gejdošová 
Poslanci jednohlasne odsúhlasili týchto overovateľov uznesení a zápisnice zo dňa 
15.12.2012. 
 
3. Poslanci schválili VZN obce: 
  VZN o dani z nehnuteľnosti 
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  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
VZN o dani za psa 
VZN o dani za nevýherné hracie prístroje 
VZN o dani za predajné  automaty 
VZN o miestnej dani za ubytovanie 

  VZN o dani za užívanie verejného priestranstva 
 
4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 – schválené bez výhrad 
 
5. Programový rozpočet na roky 2013-2015 obce Liptovský Ondrej 
 Poslanci schválili bez výhrad. 
 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej na rok 2013 a viacročného rozpočtu 

obce na roky 2014-2015     -    Poslanci schválili bez výhrad. 
 
7. Rôzne 

– starosta obce informoval poslancov o stretnutí starostov obcí, z ktorých deti 

navštevujú materskú škôlku v Jakubovanoch. Dôvod stretnutia bol nedostatok financií na 

prevádzku materskej škôlky. Obecný úrad v Jakubovanoch predložil finančnú situáciu a 

požadoval tento nedostatok financií zaplatiť obcami podľa počtu detí navštevujúcich škôlku 

a to spätne od roku 2009.  Pre našu obec to činilo 10852 EUR (352 EUR na dieťa). 

Poslanci sa k tomuto vyjadrili v tom zmysle, že treba zvážiť všetky možnosti, ale hlavne 

možnosť zriadiť škôlku  vo vlastných priestoroch. 

Na list z obce Jakubovany odpovedať listom v tom zmysle, že nejde o náš majetok a tým 

bude ťažké financovať škôlku v inej dedine. Ak takáto situácia vznikla, mali informovať v 

prvom rade rodičov a obce už včase vzniku nedostatku možnosti financovania prevádzky 

tejto škôlky a nie keď tieto náklady narástli do takejto výšky. Vyslovili pochybnosti o presnosti 

vyčíslenia nákladov a zároveň požadujú odborný posudok s nakladaním financií na 

prevádzku spomenutej materskej škôlky.   

– Projekt na verejné osvetlenie nebol schválený, preto starosta obce má podať 

odvolanie voči tomuto rozhodnutiu 

 

8.  Diskusia 

- poslanec p. Ján Uličný poukázal na nedostatočné označenie cesty na 

križovatke        z hlavnej cesty z Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok odbočka do 
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Beňadikovej.  V daždi a hmle sa ťažko odbočuje, pretože bočná cesta je pod úrovňou hlavnej 

cesty a preto ju nevidno. Preto by bolo vhodné aspoň označiť ju reflexnýmí stĺpikmi.   
       

9.  Uznesenie 
 
10. Záver 

Starosta sa poďakoval prítomným poslancom a ukončil rokovanie. 
 
 


