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U Z N E S E N I A 

z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna 

zo dňa 26. februára 2023 

 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. riadnom zasadnutí prerokovalo:  

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Žiadosť o vybudovanie novej trafostanice od Stredoslovenskej distribučnej 
5. Prerokovanie upravených zálohových platieb na el. energiu 
6. Ďalší postup pri zmene odvozu separovaného odpadu 
7. Úprava Územného plánu obce ZaD č. 1 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
9. Rôzne  
10. Záver 

 
Prítomní  poslanci : Ing. Miroslav Farkaš, Anna Bellová, Dušan Šimanský,  Dominik Trnovec 
Prítomní hostia : Ing. Katarína Ivanovská, Ing. Jozef Veselovský, Jozef Tekeljak, Eva Kubeková 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Starosta obce Ivan Bella privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľa bol určený Ing. Miroslav Farkaš, za zapisovateľku bola  určená Anna Bellová /uzn.č.1/ 
 
3. Schválenie programu zasadnutia 
Program bol schválený bez doplňujúcich pripomienok /uzn.č.2/ 
 
4. Žiadosť o vybudovanie novej trafostanice od Stredoslovenskej distribučnej 
p. starosta informoval prítomných o vybudovaní novej trafostanice od Stredoslovenskej distribučnej 
a.s. za účelom skvalitnenia distribúcie elektrickej energie do obce. 
 
5. Prerokovanie upravených zálohových platieb na el. energiu 
Informácia o pôvodných vysokých zálohových platbách a následný priebeh a nové dohody na znížené 
zálohové platby. 
 

6. Ďalší postup pri zmene odvozu separovaného odpadu . 
Podrobná informácia o zmenách a následnom spôsobe odvozu separovaného odpadu. 
Informácia o skorom rannom čase, kedy sa realizuje odvoz separovaného odpadu. Obec zistí 
záujem obyvateľov ako aj chatárov o zakúpenie 120l nádob na separovaný zber (modré 
a žlté).  
 
 
 

7. Úprava Územného plánu obce ZaD č. 1 
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Informácia o postupe pri zmene územného plánu. Predložená projektová dokumentácia  a podrobné 
vysvetlenie potreby malých ale nevyhnutných úprav územného plánu. Odsúhlasenie platieb za výkon 
pre zhotoviteľa a obstarávateľa zmien. /uzn.č. 4/ 

Zámer aktivít bude prerokovaný na koncoročnej verejnej schôdzi. 
 
8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Liptovská Anna. 

9. Rôzne  

Informácia o plánovanom zbere šatstva a elektroodpadu, pri ktorom sa využijú pôvodné kontajnery 
na separovaný odpad. Zber by sa mal zrealizovať v lete, občania budú informovaní dostatočne včas. 
Informácia o nutnosti opravy obecného rozhlasu.  
P. poslankyňa Anna Bellová sa vzdala nároku na odmenu za výkon funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva na rok 2023. 
P. Kubeková predniesla sťažnosť na odvoz komunálneho odpadu v Vyšného radu. P. Starosta napíše 
list na OZO, a.s., aby sa vyjadrili k vývozu TKO v  lokalite Vyšný rad. Obyvatelia z tejto časti by si mali 
znášať nádoby na odpad na miesto na to určené, nakoľko cesta tam je veľmi úzka a zberové auto sa 
tam nemám kde otočiť. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne  schvaľuje  

Uznesenie č. 1-02022023 

Za overovateľov zápisnice Ing. Miroslava Farkaš s za zapisovateľku Anna Bellová. 

Výsledok hlasovania : 

Za                    : Ing. Miroslav Farkaš, Dušan Šimanský, Anna Bellová    

                         a Dominik Trnovec 

Proti               : 0 

Zdržali sa       : 0 

Nehlasovali   : 0 

Neprítomní   : 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne  schvaľuje  

Uznesenie č. 2-02022023 

Program 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna  

Výsledok hlasovania : 

Za                    : Ing. Miroslav Farkaš, Dušan Šimanský, Anna Bellová    

                         a Dominik Trnovec 

Proti               : 0 

Zdržali sa       : 0 

Nehlasovali   : 0 

Neprítomní   : 1 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne  schvaľuje  
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Uznesenie č. 3-02022023 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Anna 

 Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna uznesením č. 3-02022023 zo dňa 26. februára 2023 

vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Anna a určenie požiadaviek 

a náležitosti prihlášky. 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna 

A/ Vyhlasuje 

1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň 
konania voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Anna na 25. apríla 2023 o 14.00 hod, 
v zasadačke OcÚ.  

B/ Určuje 

2. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Liptovská Anna: 
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
b) najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti 
c) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve,  o majetku obcí, 
sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov 

d) znalosť práce na PC 
e) občianska a morálna bezúhonnosť 
f) pracovný úväzok 5,5% 

3. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Liptovská Anna: 

 meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska 

 úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

 informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť  

Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr 

do 14. apríla  do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: 

  Obecný úrad Liptovská Anna 

  032 23 Liptovská Anna 20                                                                                                                                                                                                                                   

Zverejnené: na stránke obce www.liptovskaanna.sk, v časti Úradná tabuľa dňa 14.03.2023 

Výsledok hlasovania : 

Za                    : Ing. Miroslav Farkaš, Dušan Šimanský, Anna Bellová    

                         a Dominik Trnovec 

Proti               : 0 

Zdržali sa       : 0 

Nehlasovali   : 0 

Neprítomní   : 1 

 

http://www.liptovskaanna.sk/
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