ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo dňa
22.augusta 2018 o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomný
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Poslanci OZ
1. Mgr. Stela Medžová
2. Ján Halama
3. Peter Šípka
4. Ing. Peter Grellneth
5. MUDr. Peter Vaňuga, PhD
6. Miroslav Jackanin
7. Ľuboš Žihlavník
8. Vladimír Zalčík
9. Ing. Peter Caban
Program
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Odpredaj pozemkov
7. Rôzne
8. Záver

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní ôsmi poslanci : Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban , Mgr. Stela Medžová, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol program rokovania. Vyzval poslancov k pozmeňujúcim alebo doplňujúcim bodom
do rokovania OZ.

Program bol schválený nasledovne:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Odpredaj pozemkov
Rôzne
Záver

ZA: 8 Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník,
Vladimír Zalčík, Mgr. Stela Medžová, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal sa:

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril zapísaním zápisnice Ing. Petra Grellnetha a za
overovateľov zápisnice určil: MUDr. Petra Vaňugu PhD. a Miroslava Jackanina.

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stelu Medžovú, Petra
Šípku a Ing. Petra Cabana.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia z druhého zasadnutia OZ zo dňa 06.08.2018
uznesenie 28,29,30,31.

5.

Voľba hlavného kontrolóra obce
Uznesením č. 21 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni vyhlásilo v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra
na 22. augusta 2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ľubochni.
- V určenom termíne bola doručená jedna obálka .
Ing. Jaroslav Dvorský – spĺňa kritéria na hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 32/2018 – Obecné zastupiteľstvo volí
- za hlavného kontrolóra obce kandidáta obce Ing. Jaroslava Dvorského, 034 81 Lisková 666

Za: 1 MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti: 2 Mgr. Stela Medžová, Luboš Žihlavník
Zdržal sa: 4 Vladimír Zalčík, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban
O 16:54 hod. prišiel poslanec Ján Halama.
Na základe nezvolenia hlavného kontrolóra obce, obecné zastupiteľstvo vypísalo novú voľbu
hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 33/2018 – Obecné zastupiteľstvo
I. vyhlasuje
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 03.októbra 2018 na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Ľubochni.
II. ustanovuje
• spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Ľubochňa v zmysle §18a ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Ľubochni
• samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené
ich prihlášky na obecný úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom
zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.
náležitosti prihlášky:
• meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou
príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako tri 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

III. určuje
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomické
pracovný úväzok: 5 hodín týždenne
termín nástupu do práce: 8. októbra 2018
ďalšie požiadavky:
• prax minimálne 5 rokov
• bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov
iné predpoklady :
• prax z kontrolnej činnosti alebo z činnosti v samospráve vítaná
• termín ukončenia podávania prihlášok: 18.09.2018 do 12.00 hod.
• miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu:
Obec Ľubochňa,
Starosta obce,
nám. akad. Ľ. Nováka 143/1,
034 91 Ľubochňa
s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRÁŤ !.
Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban , MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

6.

Odpredaj pozemkov

Žiadosť o odpredaj pozemku stavebného pozemku Ing. Marián Bučko a Jrmila Bučko Bombová
Ing. Marián Bučko a Jarmila Bučko Bombová , bytom Borovce 106, 922 09 Borovce, žiadajú
o odpredaj pozemku – parc. CKN 470/19 vo výmere 424m2 na výstavu RD.
Uznesenie č. 34 - obecné zastupiteľstvo
I.
Konštatuje,
že Zámer previesť pozemok:
- par. KN-C č. 470/19 o výmere 424 m2, zastavané plochy a nádvoria
vedené na liste vlastníctva č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa z
dôvodu hodného osobitného zreteľa bol podľa §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce
dňa 07.08.2018 na internetovej stránke obce dňa 07.08.2018 a zvesený z úradnej
tabule dňa 21.08.2018 a z internetovej stránky dňa 21.08.2018
II.

Rozhodlo
Podľa §9 ods.2 písm.a) a §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva predať
- par. KN-C č. 470/19 o výmere 424 m2, zastavané plochy a nádvoria
vedené na liste vlastníctve č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, kupujúcim Ing.
Marián Bučko a Jarmila Bučko Bombová, Borovce č.106, 922 09 Borovce,
za dohodnutú kúpnu cenu 23,79 €/m² a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
pretože pri priamom predaji v stanovenej lehote neboli obci doručené žiadne cenové
ponuky záujemcov.

Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban , Vladimír Zalčík, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal:

Prenájom Pozemku
Žiadosť o prenájom pozemku v intraviláni obce Ľubochňa KN-C parc. Č. 470/5 žiadateľom
Miroslav Húska 034 91 Ľubochňa, č.447/4 za účelom drobnochovu hydiny a pestovania ovocných
stromov,
Uznesenie č. 35 - obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
žiadosť pána Miroslava Húsku, 034 91 Ľubochňa č. 447/4 s potrebou prizvať žiadateľa
na nasledujúce obecné zastupiteľstvo.

Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban , Vladimír Zalčík, MUDr. Peter Vaňuga PhD.
Proti:
Zdržal:
O 17:15 hod. odišiel poslanec Ľuboš Žihlavník

7.

Rôzne
Starosta obce informoval o verejnom obstarávaní ,, výmena okien na zdravotnom stredisku
a výmena okien a dverí na budove obecného úradu a výmena okien na kostole“.
Na zdravotnom stredisku boli predložené dve cenové ponuky a to od firmy Herplast v cenovej
ponuke 2908,80 € s DPH a firma AKATYS,s.r.o. v cenovej ponuke 2880,40€ s DPH a túto súťaž
vyhrala. Verejné obstarávanie prebehlo cez portál TENDERNET.
Výmena okien a dverí na budove obecného úradu obstarávanie sa robilo cez TENDERNET. Do
súťaže sa prihlásila firma AKATYS,s.r.o. s cenovou ponukou 8522,04€ s DPH a firma Herplast
s cenovou ponukou 6152,68 € s DPH ktorá túto súťaž vyhrala.
Výmena okien na kostole – prihlásili sa firma HERPLAST s cenovou ponukou 3975,86€ s DPH.
Starosta ďalej informoval, že súťaž na opravu miestnych komunikácii vyhrali Technické služby
Ružomberok a súťaž na opravu výklkov vyhrala firma RILINE,s.r.o. Ružomberok.
Starosta ďalej informoval o priebehu výmeny trávnika na multifunkčnom ihrisku na ktoré sme
dostali dotáciu vo výške 10 000€ naša spoluúčasť bude 456€. Poslanci sa zhodli, že by bolo
dobré urobiť hydrogeologický prieskum.
Poslanec Ing. Peter Grelneth informoval o stretnutí so zástupcami Urbáru Hubová ohľadom
cintorína a chodníka . Časť cintorína, ktorá by je v ich vlastníctve by boli ochotní odpredať ,
s tým, že chodník, ktorý vedie od domu smútku po cintorín a taktiež plochu od chodníka
popri plote kde je umiestnený veľkokapacitný kontajner by dali do prenájmu, s čím sme
súhlasili no s podmienkou určenia hodnoty pôdy. Po vypracovaní ponuky od Urbáru Hubová
sa týmto budeme ďalej zaoberať.
Poslankyňa Mgr. Stela Medžová pripomenula kanál ktorý je pred Lovásovcami , ktorý by bolo
treba nejakým spôsobom odhlučniť pri prechode áut.
Poslanec Miroslav Jackanin pozval na 90 výročie DHZ ktoré sa bude konať 15.09.2018.

8.

Záver

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Peter D á v i d í k
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
MUDr. Peter Vaňuga, PhD. .....................................
Miroslav Jackanin ...................................................

Zapisovateľ zápisnice: Ing. Peter Grellneth...................................................

