ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28.11.2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík - starosta obce
Zapisovateľ zápisnice :
Eva Guzyová
POSLANCI OZ:
1. MUDr. Peter Vaňuga, PhD
2. Peter Šípka
3. Ing. Peter Grellneth
4. Mgr. Stela Medžová
5. Bc. Monika Homolová, et.Bc.
6. Peter Kroner
7. Ján Halama
8. Vladimír Zalčík
9. Miroslav Jackanin

Hostia :
Ing. Ľudovít Baláži, predseda miestnej volebnej komisie
Ing. Jaroslav Hlavatý
Mgr. Miroslava Dančeková

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – štátna hymna
2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ľubochňa
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa
5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
7. Príhovor novozvoleného starostu obce
8. Voľba pracovných komisií – mandátová komisia –volebná komisia – návrhová komisia
9. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
10.Poverenie zastupovania starostu obce
11.Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
12.Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
13.Určenie platu novozvolenému starostovi obce
14.Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným
úradom.
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15.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva
16.Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Ľubochňa
17. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ľubochňa
18. Voľba hlavného kontrolóra obce / 18.30 hod./
19. Diskusia
20. Návrh uznesení
21. Záver
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva – štátna hymna
Zasadnutie ustanovujúceho obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík.
Na úvod zaznela štátna hymna.
Skonštatoval ,že sú prítomní deviati poslanci : MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Peter Šípka,
Ing. Peter Grellneth, Mgr. Stela Medžová, Bc.Monika Homolová,et.Bc., Peter Kroner,
Ján Halama, Vladimír Zalčík, Miroslav Jackanin.

2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
Správu s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018
predniesol Ing. Ľudovít Baláži – predseda miestnej volebnej komisie.( zápisnica miestnej
volebnej komisie – tvorí prílohu zápisnice ). Poďakoval členom a zapisovateľke
MVK za ich prácu počas volieb. Novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastup iteľstva poprial veľa úspechov v práci v nastávajúcom volebnom období.
Bolo prijaté uznesenie č. 1U/2018
Za : 9 Proti : 0 Zdržali sa : 0
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ľubochňa
Novozvolený starosta obce Ing. Peter Dávidík zložil predpísaný sľub starostu obce a predseda
miestnej volebnej komisie Ing. Ľ. Baláži mu odovzdal osvedčenie o zvolení do funkcie
starostu obce. ( Sľub tvorí prílohu zápisnice )
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa
Novozvolení poslanci do OZ zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
a predseda Miestnej volebnej komisie im odovzdal osvedčenia o zvolení do funkcií
poslancov obecného zastupiteľstva.
( Sľuby tvoria prílohy zápisnice ).
5. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce poveril zapísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva pani Evu Guzyovú.
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Petra Grellnetha a Jána Halamu.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Starosta obce skonštatoval, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné.
Predniesol návrh programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý
poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Za: 9

Proti : 0 Zdržali sa : 0
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7. Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta Ing. Peter Dávidík predniesol príhovor, v ktorom poďakoval
za vyjadrenú podporu, ktorú mu prejavili občania našej obce vo voľbách.
Zároveň poďakoval odstupujúcim poslancom obecného zastupiteľstva za čas a prácu
v uplynulých štyroch rokoch pri riešení problémov obce.
Novozvoleným poslancom starosta obce poprial hlavne veľa dobrých nápadov a podnetov
pri zveľaďovaní a budovaní našej obce.
8. Voľba pracovných komisií – mandátová komisia –volebná komisia – návrhová komisia
V tomto bode starosta obce navrhol členov :
-do mandátovej komisie v zložení - MUDr. Petra Vaňugu ,PhD., Petra Šípku
a Jána Halamu
Správu mandátovej komisie prečítal poslanec MUDr. Peter Vaňuga,PhD.
a svojimi podpismi ju členovia mandátovej komisie podpísali.
Správa mandátovej komisie tvorí súčasť zápisnice.
-do volebnej komisie v zložení - Bc. Moniku Homolovú,et.Bc.,Vladimíra Zalčíka
-do návrhovej komisie v zložení – Mgr. Stelu Medžovú, Ing. Petra Grellnetha,
Petra Kronera.
Poslanci tento návrh na mandátovú ,volebnú a návrhovú komisiu schválili bez
pripomienok.
Za : 9

Proti : 0

Zdržal sa : 0

9. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
Čestné vyhlásenia starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva svojimi podpismi
potvrdili a tvoria súčasť zápisnice.
Bolo prijaté uznesenie č. 2U/2018.
Za : 9 Proti : 0 Zdržali sa : 0
10. Poverenie zastupovania starostu obce
Starosta obce poveril poslanca MUDr. Petra Vaňugu ,PhD. , na zastupovanie starostu obce.
Túto funkciu vykonával aj v predchádzajúcom volebnom období a vyslovil mu plnú dôveru.
Bolo prijaté uznesenie č. 3U/2018.
Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 1
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
Starosta obce predniesol návrh členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcie starostu obce .
Členovia komisie - MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Ing.Peter Grellneth, Ján Halama
Bolo prijaté uznesenie č. 4U/2018.
Za : 9 Proti : 0 Zdržali sa : 0
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12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva

Starosta obce navrhol schváliť komisie obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa a to :
Komisiu finančnú - Komisiu životného prostredia a výstavby, lesného a vodného
hospodárstva – Komisiu na ochranu verejného poriadku – Komisiu kultúrno-školskú
a športovú – Komisiu sociálno – zdravotnú .
Finačná komisa bude pracovať v tomto zložení :
- predseda : Mgr. Stela Medžová
- členovia : Zuzana Maronová, Ing. Peter Grellneth, Peter Kroner
Poslankyňa Mgr. S.Medžová navrhla doplniť komisiu o Ing. Pavla Olosa. Starosta obce
osloví Ing. Olosa či príjma funkciu člena finančnej komisie.
Komisa životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva :
- predseda : Ing. Peter Grellneth
- členovia : Ing. Anton Briš, Ján Šavol
Komisia na ochranu verejného poriadku :
- predseda : Ján Halama
- členovia : Peter Šípka, Ivan Hlina, Ján Maďara
Komisia kultúrno-školská a športová :
- predseda : Miroslav Jackanin
- členovia : Mgr. Stela Medžová, Bc.Monika Homolová,et.Bc, Bc. Jana Maďarová,
Mgr. Jana Vaňugová
Komisia sociálno zdravotná :
- predseda : MUDr. Peter Vaňuga , PhD.
- členovia : Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Imreová, MUDr. Martinková
Poslanci obecného zastupiteľstva tento návrh schválili bez pripomienok.
Bolo prijaté uznesenie č. 5U/2018.
Za : 9
Proti : 0
Zdržali sa : 0
13. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
Starosta obce informoval prítomných, že plat starostu obce sa určuje v zmysle platnej právnej
úpravy, ktorým je zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. . V súlade s § 4 uvedeného zákona je možné plat
starostu zvýšiť v rozmedzí od 0 do 60%. Po tomto návrhu vyzval starosta obce prítomných
poslancov, aby sa vyjadrili k platu starostu obce.
Poslanec MUDr. Peter Vaňuga, PhD. sa vyjadril, že vysoko hodnotí manažérsku prácu, ktorú
starosta obce vykonáva už 4 volebné obdobie. Preto navrhuje zvýšiť plat starostu obce o 20 %.
Poslanec Miroslav Jackanin navrhol zvýšiť plat o 25 %. Poslanec Peter Šípka súhlasí
s navýšením platu starostovi obce o 20 % .
Bolo prijaté uznesenie č. 6U/2018
Za : 8 Proti 0 Zdržal sa : 1
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14 . Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným
úradom.
Starosta obce navrhol poslanca MUDr. Petra Vaňugu , PhD., ktorý ho bude zastupovať
počas jeho neprítomnosti pri uzatváraní manželstiev pred matričným úradom .
Poslanec MUDr. P. Vaňuga , PhD. príjma funkciu .
Bolo prijaté uznesenie č. 7U/2018.
Za: 9 Proti : 0 Zdržali sa : 0
15. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Novozvolený starosta obce poveril zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta
a ods.6 tretia veta zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení MUDr. Petra
Vaňugu,PhD.
Bolo prijaté uznesenie č. 8U/2018
Za : 9 Prosti : 0 Zdržali sa : 0

16. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Ľubochňa
Starosta obce navrhol za veliteľa obecného hasičské zboru obce Ľubochňa p. Petra Šípku.
Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili.
Bolo prijaté uznesenie č. 9U/2018
Za : 7 Proti : 0 Zdržali sa : 2
17. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ľubochňa
Do rady ZŠ s MŠ v Ľubochni boli delegovaní :
Luboš Žihlavník, Ján Halama, Peter Šípka, Ján Maďara.
Bolo prijaté uznesenie č. 10U/2018
Za : 9 Proti : 0 Zdržali sa : 0
18. Voľba hlavného kontrolóra obce / 18.30 hod./
Starosta obce informoval prítomných poslancov o doručení žiadostí na voľbu hlavného
kontrolóra obce . Obe žiadosti boli doručené dňa 13.11.2018 posledný deň predkladania
žiadosti. Ako prvý predložil svoju žiadosť Ing. Jaroslav Hlavatý ,
druhá Mgr. Miroslava Dančeková.
Starosta obce otvoril zatvorené obálky a oboznámil prítomných poslancov obsahom spisov
t.j. žiadostí na voľbu hlavného kontrolóra. ( Tvoria súčasť zápisnice ) .
Následne starosta obce privítal Ing. Jaroslava Hlavatého a Mgr. Miroslavu Dančekovú
a poprosil ich o prezentáciu svojich žiadosti a predstavou práce hlavného kontrolóra.
Starosta obce poďakoval za prezentáciu a požiadal prítomných poslancov o dotazy .
Poslanec MUDr. Peter Vaňuga, PhD. sa opýtal Ing. Hlavatého koľko rokov pracuje ako
hlavný kontrolór a kde je jeho posledný trvalý pracovný pomer. Na pani Mgr. Miroslavu
Dančekovú mal dotaz ,či nebude časove náročné jej vykonávať funkciu ohľadne na
vzdialenosť.
Starosta obce dal hlasovať
Ing. Jaroslav Hlavatý
Za : 1 Proti : 0 Zdržali sa : 8
Mgr. Miroslava Dančeková Za : 8 Proti : 0 Zdržali sa : 1
Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená : Mgr. Miroslava Dančeková.
Bolo prijaté uznesenie č. 11U/2018 .
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19. Diskusia
Starosta obce predostrel svoju žiadosť na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
starostovi obce v súlade s §2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Svoju žiadosť odôvodnil s pracovným
zaneprázdnením .
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili preplatiť náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
starostovi obce v počte 40 dní.
Bolo prijaté uznesenie 12U/2018.
Za : 9 Proti : 0
Zdržali sa : 0
Poslankyňa Mgr. Stela Medžová požiadala starostu zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva
v tomto roku t.j. 17.12.2018. Poslanci sa uzhodli na dni zvolania 17.12.2018 v čase 17.00 hod.
Poslanec Vladimír Zalčík a poslankyňa Mgr. Stela Medžová mali dotaz na zberný dvor.
Odpovedal starosta obce termín odovzdania stavby je v prípade priaznivého počasia do konca
budúceho týždňa s terénnymi úpravami . Zberný dvor bude slúžiť občanom obce Ľubochňa.
Bude na ňom uložený triedený odpad t. j. nadrozmerny odpad , elektro odpad a stavebný odpad.
20. Návrh uznesení
Boli prijaté uznesenia od č. 1U/2018 do č. 12U/2018.
Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
21. Záver
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce v čase 19.35 hod.
V Ľubochni 28.11.2018

Ing. Peter D á v i d í k v.r.
starosta obce

Overovatelia :
Ing. Peter Grellneth
Ján H a l a m a

v.r.

v.r.

Zapisovateľ zápisnice
Eva G u z y o v á v.r.
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