ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.
októbra 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomný
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Mgr. Anna Klavcová – ekonómka obce
Hostia:
Ivan Michalík
Ing. Jaroslav Dvorský
Monika Homolová
Miroslav Húska

Poslanci OZ
1. Mgr. Stela Medžová
2. Ján Halama
3. Peter Šípka
4. Ing. Peter Grellneth
5. MUDr. Peter Vaňuga, PhD – odišiel 18.35 hod
6. Miroslav Jackanin
7. Ľuboš Žihlavník
8. Vladimír Zalčík – prišiel o 17.10 hod
9. Ing. Peter Caban - ospravedlnený
Program
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Plnenie rozpočtu k 30.06.2018
Plnenie rozpočtu k 30.09.2018
7. Konsolidovaná účtovná závierka
8. Rozpočtové opatrenie č. X/2018
9. Rôzne
10. Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní siedmi poslanci z deviatich: Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr.
Peter Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Mgr. Stela Medžová a zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol program rokovania, ktorý bol schválený 7 prítomnými poslancami jednomyseľne,
bez pripomienok.

Za:7
Proti:
Zdržal sa:

Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav
Jackanin, Ľuboš Žihlavník, MUDr. Peter Vaňuga PhD.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril zapísaním zápisnice Mgr. Annu Klavcovú a za
overovateľov zápisnice určil: Ing. Peter Grellneth, Ján Halama

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stelu Medžovú, MUDr.
Peter Vaňuga PhD., Peter Šípka
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia z druhého zasadnutia OZ zo dňa 22.08.2018
uznesenie 32, 33, 34 a 35.
Prišiel poslanec Vladimír Zalčík o 17.10 hod.

5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Uznesením č. 33 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 03. októbra 2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ľubochni. Keďže zastupiteľstvo
zvolané na 03. októbra 2018 nebolo uznášania schopné, starosta obce zvolal nové zasadnutie
obecného zastupiteľstva do 14 dní. Nové zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané na
17.10. 2018.
Poslanec Žihlavník mal otázku či bolo splnené uznesenie č. 27/2018 v ktorom žiada starostu
obce o prešetrenie výkonu/ pracovného pomeru hlavného kontrolóra na okresnej
prokuratúre.
Starosta odpovedal, že podnet na okresnú prokuratúru nepodal, nakoľko dané uznesenie dal
na prešetrenie poslanec Žihlavník.
V termíne do 18.09.2018 do 12 hod. určenom v uznesení č. 33/2018 boli na obecný úrad
doručené dve obálky na voľbu hlavného kontrolóra, ktoré sa otvárali na zasadnutí OZ, podľa
poradia ako boli doručené na obecný úrad. Starosta obce preskúmal náležitosti
požadovaných dokumentov v súlade s uznesením č.33/2018 a prečítal poslancom žiadosť
o zamestnanie, ako aj životopisy jednotlivých kandidátov.
Prvá obálka doručená na úrad bola od 17.09.2018:
Ivan Michalík – spĺňa kritéria na hlavného kontrolóra obce
Druhá v poradí bola obálka 18.09.2018
Ing. Jaroslav Dvorský – spĺňa kritéria na hlavného kontrolóra obce.
Podľa poradia ako boli doručené jednotlivé žiadosti na obecný úrad, mali kandidáti 5
minútový limit na osobnú prezentáciu.
Po prezentácii kandidátov starosta obce informoval OZ o postupe voľby hlavného kontrolóra
§ 18a odstavec 3
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný nadpolovičný počet väčšiny všetkých
poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na
tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého

kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom
kole volieb je zvolený ten kandidát , ktorý ziskal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.
Starosta poďakoval kandidátom na hlavného kontrolóra obce za účasť a oboznámil ich, že
výsledok z rokovania OZ im bude následne oznámený telefonicky a otvoril diskusiu.
Poslanec Žihlavník mal pripomienku kde bola zverejnená výzva na voľbu hlavného kontrolóra.
Starosta odpovedal, že na obecnej stránke, na úradnej tabuli a v Ružomberskom hlase.

Uznesenie č. 36 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni:
Volí za hlavného obecného kontrolóra obce kandidáta
Ivana Michalíka
Za: 2 Miroslav Jackanin, MUDr. Peter Vaňuga,
Proti:3 Ľuboš Žihlavník, Mgr. Stela Medžová, Vladimír Zalčík
Zdržal:3 Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama

Ing. Jaroslava Dvorského
Za: 1 Ján Halama,
Proti:4 Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Mgr. Stela Medžová, Vladimír Zalčík
Zdržal:3 Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga PhD.
Na základe nezvolenia hlavného kontrolóra obce, obecné zastupiteľstvo vypísalo novú voľbu
hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 37 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni:
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 28. novembra 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: 3. decembra 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: 13.11.2018 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: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, MUDr. Peter Vaňuga PhD, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

6.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 a plnenie rozpočtu k 30.09.2018
Finančný výkaz o plnení rozpočtu ako aj úpravy rozpočtu k 30.06.2018 a k 30.09.2018, ktoré
tvoria prílohu zápisnice predložila ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová.
Plnenie rozpočtu k 30.06.2018
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Plnenie PO

Príjmy k 30.06.2018
Výdaje k 30.06.2018
645.311,97
180.726,57
9.420,84
39.405,70
29.138,22
26.610,38
28.112,53
293.558,73

Plnenie rozpočtu k 30.09.2018
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Plnenie PO

Príjmy k 30.09.2018
Výdaje k 30.09.2018
969.107,03
280.007,37
31.810,10
171.157,06
103.831,06
40.424,09
54.867,73
479.533,06

Uznesenie č. 38 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.06.2018 + úpravy rozpočtu
Plnenie rozpočtu k 30.09.2018 + úpravy rozpočtu

Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, MUDr. Peter Vaňuga PhD, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

7.

Konsolidovaná účtovná závierka
-

-

Konsolidovaná účtovná závierka
Správu o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 predniesla Mgr. Anna Klavcová –
ekonómka obce a tvorí prílohu zápisnice. Správa sa po dohode s poslancami nečítala,
nakoľko bola poslaná poslancom emailom a riešila sa pri schvaľovaní záverečného účtu za
rok 2017
Konsolidovaná výročná správa
Konsolidovaná výročná správa bola zaslaná poslancom emailom, taktiež sa nečítala.

Uznesenie č. 39 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, MUDr. Peter Vaňuga PhD, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

Uznesenie č. 40 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Výročnú konsolidovanú správu za rok 2017
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, MUDr. Peter Vaňuga PhD, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

8.

Rozpočtové opatrenie č. X/2018
Úpravu rozpočtu – X. Rozpočtové opatrenie predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová
a tvorí súčasť zápisnice.
Do rozpočtu sa preniesla aj žiadosť ZŠ s požiadavkou o navýšenie rozpočtu – originálnych
kompetencií pre ZŠ s MŠ - na spolufinancovanie nákladov spojených s projektom Inkluzívne
štúdium (4.400 €), na mzdu piatej učiteľky v MŠ za obdobie 9-12/2018 (5.500€), na opravu
sociálnych zariadení v telocvični (1.200€), maliarske práce – 1. stupeň, jedáleň a kuchyňa
(1.400 €), na doplatok 20% pre pomocnú kuchárku v ŠJ prijatú z projektu UP (1.000€) a na
doplatok vychovávateľovi ŠKD na II. oddelenie 9-12/2018 (1.100€) . Uvedené výdavky budú
zakomponované do dodatku VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok
2018.

Ďalším bodom úpravy rozpočtu bola aj úprava použitia schváleného rezervného fondu.
Uznesenie č. 41 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. X./2018
-

Úpravu použitia rezervné fondu na týchto položkách:
Obecný úrad projekt – 5.000,00 €
Obecný úrad rekonštrukcia – 4.000,00 €
Cestná doprava + 19.000,00 €
Chodník -realizácia +500,00 €
Telocvičňa – 500,00 €

Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, MUDr. Peter Vaňuga PhD, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:
Prehľad schváleného čerpania rezervného fondu
Čerpanie rezervného fondu
v roku 2018
Schválené Schválené Schválené Schválené
Kamerový systém
Obecný úrad projekt
Obecný úrad rekonštrukcia
Cestná doprava
IBV – cesta
Detské ihrisko
Workoutové ihrisko
Chodník – projekt
Chodník – realizácia
Prístrešok MŠ – projekt
Prístrešok MŠ – realizácia
Múzeum LLZ
Telocvičňa
Prístupová cesta ZŠ
Traktor

2017
4 000,00
5 000,00
12 000,00
20 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
28 000,00
500,00
4 000,00

2018

2018 10*2018

2018
4 000,00

-5.000,00
-4.000,00
+19.000,00
-10.000,00
0,00

7 000,00

+ 500,00

3 000,00
36 000,00
4 000,00

-500,00

28 880,00
95 500,00

Čerpanie

28 880,00 50 000,00

0,00
35 000,00
0,00
4 000,00
35 392,84
4 000,00
28 872,00
111 264,84

Mgr. Stela Medžová predostrela poslancom finančné spolupodieľanie sa Základnej školy na
výdavkoch realizovaných na základnej škole ako aj v telocvični.

Odišiel poslanec MUDr. Peter Vaňuga 18.35 hod.

9.

Rôzne
Žiadosť o prenájom pozemku v intraviláne obce Ľubochňa KN-C parc. Č. 470/6
Miroslav Húska 034 91 Ľubochňa, č.447/4 žiada o prenájom pozemku č. KN-C parc. č. 470/6
za účelom drobnochovu hydiny a pestovania ovocných stromov. Dňa 22.08.2018 bolo prijaté
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
Pán Húska prišiel ozrejmiť svoj zámer o chove hydiny a pestovaní ovocných stromov
a požaduje prenájom pozemku o rozmere 10 x 15 m.
Uznesenie č. 42 Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje v zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, a to časť pozemku par.
KN-C č. 470/6 o výmere 150 m²zastavané plochy a nádvoria vedené na liste vlastníctva č.
285, katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
II. žiada Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňa zverejniť zámer prevodu
nehnuteľného majetku obce uvedeného v bode I. tohto uznesenia z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce do 5 dní od
podpísania uznesenia starostom
Za: 7 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Eva Mešťanová, Štiavnická 1960/4 , Ružomberok žiada o prenájom nebytových priestorov
v budove materskej škôlky v Ľubochni č. 93, prenajatý priestor bude využívať na predaj
a rozličného tovaru a textilu
Uznesenie č. 43 Obecné zastupiteľstvo
I. Schvaľuje v zmysle §9 ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, a to nebytové priestory
v budove materskej škôlky na par. KN-C č. 689 o výmere 24 m²zastavané plochy a
nádvoria vedené na liste vlastníctva č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec
Ľubochňa, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
II. žiada Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňa zverejniť zámer prevodu
nehnuteľného majetku obce uvedeného v bode I. tohto uznesenia z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce do 5 dní od
podpísania uznesenia starostom

Za: 7 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

Vyradenie knižného fondu knižnice
Dňa 25.09. 2018 sa v knižnici uskutočnila aktualizácia knižného fondu. Na vyradenie boli
navrhnuté knihy duplicitné, opotrebované a knihy, ktorých frekvencia využitia bola veľmi
nízka. Dôvodom aktualizácie boli i priestorové obmedzenia a skvalitnenia ochrany a uloženia
kníh v regáloch. Na vyradenie bolo naplánovaných 506 kníh.
Uznesenie č. 44 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Vyradenie navrhnutých kníh z miestnej knižnice podľa priloženého zoznamu
Za: 7 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:
Sťažnosť Michal Rapoš
Michal Rapoš, Mokraď 284/15, 034 91 Ľubochňa podal sťažnosť na pána Kuderu, ohľadom
krivého obvinenia a hrubých nadávok za údajné poškodenie skleníka na Staničnej ulici.
Starosta informoval, že danou sťažnosťou sa bude zaoberať komisia pre ochranu verejného
poriadku.
10. Rôzne
Poslanec Jackanin mal pripomienku k páleniu lístia, že je potrebné vyhlásenie, aby ľudia
nepálili lístie a upozornil ich aj na výšku pokuty, ktorá im môže byť za nenahlásené pálenie
udelená.
Poslanec Zalčík upozornil na krajnicu, pozdĺž Lipovou alejou, že je tam dobré dosypanie
makadámu, aby sa spevnila krajnica.
Poslanec Žihlavník upozornil na asfaltový nástrek na novovybudovanom chodníku, starosta
informoval, že to predostrie zhotoviteľovi v rámci reklamácie.
Poslanec Jackanin, mal pripomienku
- ohľadom chodníka na Staničnej ulici, nakoľko je v katastrofálnom stave
- ohľadom prechodu detí do školy cez hlavnú cestu od 7.00 hod do 7.30 hod – potreba
zaslania pracovníka, ktorý by v tomto čase usmerňoval premávku.
- parkovanie automobilov na Staničnej ulici po obidvoch stranách, nakoľko sa blíži zima
a bude potrebná údržba ciest, čo bude pri tomto stave komplikované a nebude vykonaná
poriadna údržba ciest.
Starosta informoval o vydaní občasníka Ľubochňa na dlani
Starosta informoval o asfaltovaní ďalších úsekov v obci Ľubochňa
Uznesenie č. 45 Obecné zastupiteľstvo
Poveruje
Starostu obce na podpis zmluvy s dodávateľom na asfaltovanie miestnych
komunikácií na námestí a za Skalkou.
Za: 7 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík
Proti:
Zdržal:

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

Ing. Peter D á v i d í k v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
Ján Halama, v.r.
Ing. Peter Grellneth, v.r.

Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Anna Klavcová v.r.

