ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo
dňa 07. novembra 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomný
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Mgr. Anna Klavcová – ekonómka obce
Hostia:
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. Dodatok k VZN 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka na rok 2018
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2019
7. Rozpočet na rok 2019, 2020, 2021
8. Rôzne
9. Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní všetci deviati poslanci: Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban , Mgr. Stela
Medžová a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol program rokovania. Vyzval poslancov k pozmeňujúcim alebo doplňujúcim bodom
do rokovania OZ.
Pani ekonómka navrhla doplnenie plánu rokovania o bod Rozpočtové opatrenie č. XI./2018 –
bod č. 8 a starosta obce navrhol doplniť bod Žiadosti – bod č. 9
Program rokovania po doplnení bodov:
-8 Rozpočtové opatrenie č. 11/2018
- 9 Žiadosti
bol schválený nasledovne:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kontrola plnenia uznesení
Dodatok k VZN 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka na rok 2018
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2019
Rozpočet na rok 2019, 2020, 2021
Rozpočtové opatrenie č. 11/2018
Žiadosti
Rôzne
Záver

ZA: 9

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

Proti:Zdržal sa:

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril zapísaním zápisnice Mgr. Annu Klavcovú a za
overovateľov zápisnice určil: MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Vladimír Zalčík

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stela Medžová, Ľuboš
Žihlavník, Ing. Peter Grellneth
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia z druhého zasadnutia OZ zo dňa 17.10.2018
uznesenie 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45

5. Dodatok k VZN 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka na rok 2018
Ekonómka obce, predniesla návrh dodatku k VZN 3/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v pôsobnosti obce na rok 2018.
Zvýšenie originálnych kompetencií bolo vyvolané na základe žiadosti základnej školy
o navýšenie originálnych kompetencii o 14.600 € na tieto výdavky:
- 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€)
- na maliarske práce – 1.stupeň, jedáleň, kuchyňa (1.400 €)
- na doplatok 20% pre pomocnú kuchárku v ŠJ prijatú z projektu UP (1.000€)
- na doplatok vychovávateľovi ŠKD II. oddelenie za obdobie 9-12.2018 (1.100 €).
Uznesenie č. 46 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Dodatok ku VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a školských zariadení v pôsobnosti obce na rok 2018

ZA: 9

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

Proti:Zdržal sa:

6. VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka na rok 2018
Mgr. Anna Klavcová, predniesla VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej
školy a školských zariadení v pôsobnosti obce na rok 2019. Návrh VZN 2/2018 bol zverejnený
na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 15 dní pred jeho schválením v obecnom
zastupiteľstve. Výška originálnych kompetencií na rok 2019 bola schválená vo výške
191.000,00 €.
V tejto výške originálnych kompetencií je zahrnuté zvyšovanie platov nepedagogickým
zamestnancom v roku 2019.
Poslankyňa Mgr. Stela Medžová predniesla požiadavku ZŠ na rok 2019 (navýšenie mzdových
prostriedkov o 20.000 €, ďalší kuchár 10.000 €, umývačka do jedálne 10.000 €). Poslanci túto
požiadavku nezakomponovali do návrhu VZN.
Uznesenie č. 47 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v pôsobnosti obce na rok 2019
ZA: 8

Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Mgr. Stela Medžová,
Ing. Peter Caban, MUDr. Peter Vaňuga PhD., Vladimír Zalčík

Proti:Zdržal sa:1 Ľuboš Žihlavník

7. Rozpočet na rok 2019, 2020, 2021
Mgr. Anna Klavcová, predniesla návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.
Ďalej oboznámila poslancov so žiadosťami, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2019:
- ZŠ žiadosť o zakúpenie umývačky a regálu do kuchyne vo výške cca 10.000,00 € - ZŠ žiadosť o zamestnanie nového kuchára (ak prejde návrh, že obed zadarmo bude
pre každého žiaka) cca 9.088,00 €
Zapojenie rezervného fondu vo výške 45.000 €
- Obecný úrad projektová dokumentácia vo výške 5.000 €
- Obecný úrad rekonštrukcia 10.000 €
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 20.000 €
- Vybudovanie miestnej komunikácie IBV 10.000 €
Po diskusii sa návrh rozpočtu upravil v týchto položkách:
V kapitálovom rozpočte:
- Navýšenie nákupu pozemkov na 3.000,00 €
- Vypustenie položky rozvoj obce – zastávka 1.700,00 €
Poslane Ing. Peter Grellneth sa spýtal, či je možné schváliť rozpočet obce, keď obec
momentálne nemá hlavného kontrolóra a tým pádom nemá stanovisko k rozpočtu obce.

Starosta obce vysvetlil:
§ 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení jasne stanovuje kompetenciu obecného
zastupiteľstva schvaľovať rozpočet obce bez toho, aby zákon toto oprávnenie obecného
zastupiteľstva rokovať a hlasovať o rozpočte podmienil konaním hlavného kontrolóra.
Napriek tomu, že podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení hlavný
kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného
účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, ide o zákonom udelenú povinnosť
pre hlavného kontrolóra.
Na základe tohto zákonného ustanovenia možno vyvodiť záver, že obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet obce bez viazanosti od vydania odborného stanoviska hlavného
kontrolóra. V prípade, že z určitých dôvodov nie je hlavný kontrolór schopný predložiť
obecnému zastupiteľstvu svoje odborné stanovisko, nemalo by to byť na ťarchu obce.
Uznesenie č. 48 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
- Rozpočet obce na rok 2019 v príjmovej časti vo výške 1.275.599,50 € a
výdavkovej časti vo výške 1.272.009,00 €
Berie na vedomie
- Rozpočet na rok 2020, 2021 v príjmovej a výdavkovej časti
ZA: 9

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

Proti:
Zdržal sa:

8.

Úprava rozpočtu
XI. Rozpočtové opatrenie
Úpravu rozpočtu – XI. Rozpočtové opatrenie predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová
a tvorí súčasť zápisnice.
0111. 611 mzdy – 4.000 € a presun 0810.611 mzdy +4.000 €
0111. 621 odvody – 1.000 € a presun na 0810.621 odvody +1.000 €
0451. 627 dohody – 500 € a presun 0451.633 materiál +500 €
Keďže bola v rozpočte zahrnutá splátka úveru na bytovky, poslanci sa zhodli na tom, že obec
spraví aj tento rok mimoriadny vklad na úver č. 330089 vo výške 5.000 €.
Uznesenie č. 49 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu č. XI./2018
ZA: 9

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

Proti:
Zdržal sa:

9.

Žiadosti
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 . Obec zverejnila zámer prenajať nebytové priestory v budove
materskej škôlky v Ľubochni č. 93, a keďže neboli prijaté ďalšie žiadosti poslanci schválili
prenajatie priestorov p. Eve Mešťanovej za 20 € za 1m2/rok na dobu určitú -1.rok
Uznesenie č. 50 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- Prenájom nebytových priestorov v budove materskej školy o výmere 24 m2 za cenu za
20€ za 1m2/rok na jeden rok s možnosťou predĺženia nájmu.
ZA: 9

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

Proti:
Zdržal sa:

Žiadosť o odkúpenie pozemku
Marek Mišík, Bašta 186/18, 034 91 Ľubochňa žiada o odpredaj časti pozemku CKN 945/2
o výmere 350 m2 na Bašte. Uvedený pozemok bude využívať na pestovanie ovocia a na
drobnochov.
OZ sa dohodlo, že aktuálne nie je v obecnom záujme odpredať pozemok, nakoľko sa tam
nachádza vodný zdroj, ktorý sa bude v budúcnosti využívať.

10. Rôzne
Poslanec Jackanin dal pripomienku, že je potrebné orezanie stromov na Hasičskej ulici,
kvôli prejazdu hasičského auta.
Poslanec Šípka sa informoval o projekte výstavby zberného dvora.
Starosta informoval, že na zbernom dvore sa konali, kontrolné dni každý utorok, stavebný
dozor za obec vykonával Ing. Briš. Momentálne prebieha kontrola účtovných dokladov na
Environmentálnom fonde, na základne ktorej nám bude uvoľnená dotácia vo výške 70.000 €.
Poslanec Žihlavník sa informoval, či sa už uskutočnilo stretnutie s realizátorom
rekonštrukcie chodníka na Lipovej aleji, ohľadom jeho očistenie od asfaltového nástreku.
Starosta túto požiadavku predniesol realizátorovi, ktorý sa na to príde pozrieť a dá k tomu
stanovisko.
Poslanec Grellneth mal dotaz, ako pokračuje vysporiadanie pozemkov pod cintorínom.
Starosta informoval, že valné zhromaždenie urbáru Hubová, ktoré bolo v jeseni súhlasilo
s predajom pozemku a s prenájmom. Zatiaľ nemajú vypracovaný znalecký posudok na
základe ktorého, by sme mohli odkúpiť pozemok pod cintorínom.

11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a prácu, ktorú vynaložili pri riešení otázok obce
na zasadnutiach obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018 a zasadnutie
obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Peter D á v i d í k v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., v.r.
Vladimír Zalčík, v.r.

Zapisovateľ zápisnice: Mgr. Anna Klavcová v.r.

