Obec Liptovský Ondrej

ZÁPISNICA
číslo 9/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 27. 10. 2017

Prítomní:

Ľ. Žubor, starosta obce
D. Husárik, Mgr. Mlynarčíková, Ing. D. Uličný, G. Budajová – poslanci OZ
Prizvaná:
I. Uličná, hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnený:J. Uličný
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Liptovský Ondrej.
4. VZN č. 1/2018 o ukladaní miestnej dane z nehnuteľností na území obce Liptovský Ondrej.
5. Otázky a návrhy poslancov.
6. Rôzne
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení.
Rokovanie OZ otvoril Ľ. Žubor, starosta obce, ktorý konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia OZ a požiadal prítomných
o pripomienky, prípadne ďalšie návrhy pre zmeny programu.
Predložený návrh rokovania v zmysle programu bol jednohlasne schválený.
Za zapisovateľa bola určená G. Budajová.
Za overovateľov uznesení boli určení: D. Husárik a Mgr. A. Mlynarčíková.
2. Kontrola plnenia uznesení
46/2016 - Vykonať prieskum trhu pre obstaranie solárnych svietidiel pre osvetlenie všetkých
prechodov v obci – úloha trvá.
7/2017 - Majetkoprávne vysporiadať pozemky pod chodník a parkovisko od bytového domu č.
183, pozemky pod obecným ihriskom od št. cesty až po potok Trnovec a po rodinný dom č. 1
nachádzajúce sa na parc. č. KN-E 112/1– úloha v plnení, trvá.
31/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá opraviť označenie na turistickej značke pre cyklotrasy
v názve príslušného kostola – úloha splnená.
40/2017 - Obecné zastupiteľstvo z príležitosti 665. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
ukladá zadať vypracovanie a tlač 3. vydania publikácie o Liptovskom Ondreji.

Zapísala: G. Budajová
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Poslanci OZ v rámci svojich možností pozháňajú a zapožičajú pre OÚ vlastné staré dobové
fotografie, resp. staré fotografie od spoluobčanov, ktoré by mohli byť použité v tejto publikácii –
pripravený materiál sa nachádza v tlači - úloha splnená.
70/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá upozorniť všetkých vlastníkov zanedbaných pozemkov,
nachádzajúcich sa v intraviláne obce, aby si svoje pozemky udržiavali v riadnom stave
(vykášaním, mulčovaním a pod.) – úloha v plnení, trvá.
80/2017 – Obecné zastupiteľstvo ukladá preveriť možnosť umiestnenia materskej škôlky do
rodinného domu v obci – úloha trvá.
81/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá prejednať s právnikom možnosť zákazu zhromažďovania
účastníkov pretekov Really na území obce – úloha trvá.
82/2017 - Obecné zastupiteľstvo ukladá doriešiť financovanie vodičského oprávnenia pre
dobrovoľného požiarnika obce formou zmluvných podmienok – úloha trvá.
3. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Liptovský Ondrej.
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o zverejnenom návrhu VZN č. 2/2017 o miestnom
poplatku za rozvoj na území obce Liptovský Ondrej.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje VZN č. 2/2017 o miestnom
poplatku za rozvoj na území obce Liptovský Ondrej.
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý.
4. VZN č. 1/2018 o ukladaní miestnej dane z nehnuteľností na území obce Liptovský Ondrej.
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o zverejnenom návrhu VZN č. 1/2018 o ukladaní
miestnej dane z nehnuteľností na území obce Liptovský Ondrej.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje VZN č. 1/2018 o ukladaní
miestnej dane z nehnuteľností na území obce Liptovský Ondrej.
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý.
5. Otázky a návrhy poslancov OZ.
Bez pripomienok.
6. Rôzne
a) Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s návrhom venovať evanjelickej cirkvi finančný
príspevok vo výške 200,00 eur na oslavy 500. výročia reformácie evanjelickej cirkvi na
Slovensku.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje finančný príspevok
evanjelickej cirkvi v Liptovskom Ondreji.
Návrh bol poslancami jednohlasne prijatý.
b) Obecné zastupiteľstvo bolo informované, že z príležitosti 665. výročia od prvej písomnej
zmienky o obci Liptovský Ondrej bude venovaný pamätný list pre Mgr. Katarínu Hudákovú,
seniorku Liptovsko-oravského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Overovatelia:
D. Husárik

Starosta obce:
.....SIGNUM....

Ľuboš Žubor .....SIGNUM....

Mgr. A. Mlynarčíková .....SIGNUM....
Zapísala: G. Budajová
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