Obec Liptovský Ondrej

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 2. 2016 číslo 2/2016
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Voľba overovateľov uznesenia.
3. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení.
4. Návrh zmeny rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za rok 2015.
6. Návrh Smernice o podmienkach čerpania fondu opráv v nájomných bytových domoch.
7. Návrh VZN o chove a držaní psov na území obce Liptovský Ondrej.
8. Návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce Liptovský
Ondrej.
9. Rôzne.
10. Uznesenie.

1. Otvorenie
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci.
2. Voľba overovateľov uznesenia
Za overovateľov uznesenia boli navrhnutí a zvolení: J. Uličný a Mgr. A. Mlynarčíková.
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 – v plnení.
b) Vybudovanie a napojenie vodovodu v lokalite Za horou na vodovod obce Liptovský Ondrej –
v jednaní s LVS – ostáva, v plnení.
c) Podanie protestu OZ na podozrenie zostrihania videa v neprospech starostu obce Ľ. Žubora
a odoslanie tohto videa na expertízu – úloha trvá.
d) Poskytnutie príspevku na opravu strechy Rím.‐ kat. kostola sv. Ondreja v priebehu roka 2016
– v plnení.
e) Geometricky zamerať obecný pozemok medzi Konským potokom a pozemkom rodiny M.
a K. Uličných po skončení realizácie 4G internetu – v plnení.
f) Na základe žiadosti p. Kresáka o výrub stromov vyvolať správne konanie s účasťou obidvoch
dotknutých strán, prizvať odborníka z odboru životného prostredia – úloha trvá.
g) Predložiť k nahliadnutiu obecnú kroniku – úloha trvá.
h) Predložiť rozpis použitia finančných prostriedkov TJ obce – predložený rozpis výdavkov ‐
splnené.
i) Zaslať prípis všetkým majiteľom stavebných pozemkov v lokalite Okružlina, aby minimálne
2x ročne pokosili tieto pozemky – úloha splnená.
j) Navýšenie rozpočtu na zakúpenie GPS na 6000,00 eur – splnené.
k) Zakúpenie kosačky s príslušenstvom do výšky 2000,00 eur – trvá.
l) Pridelenie bytu v obytnom dome č. 183 po p. Kuchárikovi pre rodinu Jána Hrču – splnené.
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m) Výstavba chodníkov od Pošty k bytovke č. 87 – prebieha výberové konanie – v plnení.
n) Príspevok na deti 3‐5 ročné, navštevujúce MŠ v Jakubovanoch, vo výške 15,00 eur/1 dieťa –
plní sa priebežne, splnené.
o) Fašiangový deň obce – zrealizovaný, splnené.
p) Zistiť ceny kontajnerov na stavebný odpad – v plnení.
q) Vypracovať smernicu fondu opráv pre bytové domy – splnené.
r) Dopracovať návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území
obce – splnené.
s) Odstrániť nedostatky a pripraviť VZN o chove a vodení psov a evidencie psov – splnené.
t) Zabezpečiť výberové konanie na výstavbu chodníkov – v plnení.
u) Preveriť výzvu na výstavbu materskej škôlky – v plnení.
4. Návrh zmeny rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3
Návrh zmeny rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3 bol schválený.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu
rozpočtu obce Liptovský Ondrej za rok 2015.
6. Návrh Smernice o podmienkach čerpania fondu opráv v nájomných bytových domoch
Obecné zastupiteľstvo po zapracovaní pripomienok poslancov schválilo Smernicu č. .........
o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch
a o vykonávaní stavebných úprav v nájomných bytových domoch, obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na podporu bývania.
7. Návrh VZN o chove a držaní psov na území obce Liptovský Ondrej
Obecné zastupiteľstvo po zapracovaní pripomienok poslancov schválilo VZN č. 1/2016
o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce.
8. Návrh VZN o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce Liptovský
Ondrej
Obecné zastupiteľstvo po zapracovaní pripomienok poslancov schválilo VZN č. 2/2016
o podmienkach držania psov na území obce Liptovský Ondrej.
9. Rôzne
a) OZ bolo informované o žiadosti OZ Zatúlaný chlpáčik, Roveň 206, Podtureň, o finančný
príspevok na činnosť a schvaľuje finančný dar pre toto občianske združenie vo výške 200,00
eur.
b) OZ bolo informované o žiadosti Ing. P. Pročku – majiteľa Chaty pod vežou v Liptovskom
Ondreji, na prenájom pozemku pri potoku Brestovina a ukladá vypracovať zmluvu o nájme
pozemku s cenou 0,50 eur/m2.
c) OZ bolo informované o plánovaní obecnej schôdze v mesiaci marec 2016.
d) OZ bolo informované o plánovaní akcie na Deň rodiny.
e) OZ ukladá kontrolórovi obce sledovať zmeny zákonov a priebežne ich zapracovávať do VZN.
f) OZ ukladá vypracovať nájomnú zmluvu na obdobie do doby ukončenia prác na 4G internete
na prenájom obecného pozemku medzi Konským potokom a pozemkom záhrady pri
rodinnom dome M. a K. Uličných a vypracovať geometrický plán na tento pozemok.
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