ZÁ P I S N I C A
napísaná z prvého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 07. januára 2015 o 17. 30 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.
PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský, hlavný kontrolór obce

POSLANCI OcZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

HOSTIA:
PaedDr. Lýdia Žíhlavníková, Monika Olosová, Mgr. Lucia Olosová, Ing. Roman
Hamran, Jozef Kmeť, PaedDr. Jozef Olos, Ing. Zuzana Drábová, Ing. Jaroslav Dráb

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

9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného
zastupiteľstva
Overenie platnosti voľby poslanca a zlučiteľnosti funkcie
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
Prerokovanie žiadosti TJ Havran Ľubochňa
Žiadosti
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Peter Dávidík, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.30 hod..
Skonštatoval, že sú prítomní ôsmy poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné
(Ing. Caban P. sa dostavil o 17. 45). Program rokovania obecného zastupiteľstva predniesol starosta
obce Ing. P. Dávidík. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo program rokovania. Za: 8, Proti: 0,
Zdržal sa: 0.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. P. Dávidík poveril písaním zápisnice hlavného kontrolóra obce Ing. J. Dvorského,
a za overovateľov zápisnice určil: Ing. Grelnetha P. a Jackanina M. .

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie odporučil starosta obce zvoliť poslancov: Mgr. S. Medžovú , Ľ. Žíhlavníka
J. Halamu.

a

Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci prítomní poslanci. Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce Ing. P. Dávidík v stručnosti prečítal 17 prijatých uznesení od čísla 1/N/2014 až po
17/N/2014 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

5. Zloženie sľubu poslanca
Nakoľko na predchádzajúcom zastupiteľstve nebol prítomný novozvolený poslanec OZ p. Peter Šípka,
starosta obce ho požiadal o zloženie sľubu. Poslanci prijali uznesenie č. 1/2015:
Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni konštatuje, že novozvolený poslanec OZ p. Peter Šípka, trvale
bytom Ľubochňa, Staničná 60/12 zložil predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

6. Overenie platnosti voľby poslanca a zlučiteľnosti funkcie.
Pán Peter Šípka, bytom Ľubochňa, Staničná 60/12, svojim podpisom vyhlásil, že za účelom stať sa
poslancom OZ nezastáva ani jednu funkciu uvedenú v zákone o obecnom zriadení, a že tento údaj je
pravdivý.

7. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky
Starosta obce Ing. P. Dávidík oboznámil poslancov s touto problematikou a predniesol návrh VZN
na schválenie.
Poslanci prijali uznesenie č. 2/2015 : OZ schvaľuje VZN č.1/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci prítomní poslanci: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

8. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa.
Problematiku predniesol starosta obce Ing. P. Dávidík na základe podkladov, ktoré pripravila
ekonómka obce Mgr. Klavcová. Táto problematika bola prebratá aj na finančnej komisii.
Poslanci prijali uznesenie č. 3/2015: OZ schvaľuje VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Ľubochňa.
Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci prítomní poslanci: Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

9. Prerokovanie žiadosti TJ Havran Ľubochňa.
Starosta obce Ing. P. Dávidík prečítal list TJ Havran Ľubochňa zo dňa 11. 12. 2014, ktorý predložila
na ustanovujúcom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva v ktorej žiada obecné zastupiteľstvo
o pretransformovanie TJ Havran na obecný športový klub (OŠK). K veci sa vyjadril PaedDr. Olos J. predseda TJ Havran, ktorý povedal, že chcú previesť majetok TJ a všetky finančné činnosti pod správu
obce Ľubochňa tak, aby obec zabezpečovala správu, údržbu majetku a financovanie športovej činnosti
a športovci by sa venovali len športovej činnosti. Uviedol, že majetok súčasnej TJ Havran nie je
majetkovo doriešený, a aby prešiel pod obec s tým, že majetok TJ Havran obec nebude môcť
prenajímať ani predávať. Ďalej uviedol, že TJ je nedostatočne financovaná zo strany obce oproti iným
TJ a funkcionári TJ Havran sú dobrovoľníci a starostlivosť o agendu a majetok vyžaduje veľa času a TJ
Havran v poslednom období vytvára dlh. Navrhol, aby obec vstúpila ako skupinový člen do TJ Havran
Ľubochňa. Potom sa k problematike vyjadril občan Ing. Hamran R., ktorý nevidí problém
v pretransformovaní TJ Havran na OŠK Ľubochňa. Vyjadril sa, že by to potrebovali, aby transformácia
prebehla do konca januára 2015 do výročnej členskej schôdze TJ Havran. Do diskusie sa zapojil aj
poslanec MUDr. P. Vaňuga, aby TJ Havran dala na papier všetky finančné náležitosti. Občan Ing. Dráb
J. povedal, že TJ Havran mala viac komunikovať s vedením obce, lebo TJ finančne nie je v poriadku.
Diskusiu uzavrel starosta obce Ing. P. Dávidík s tým, že požiadal vedenie TJ Havran, aby pripravili
finančnú analýzu fungovania TJ - príjmy, výdavky, prevádzkové náklady na správu majetku, náklady na
činnosť jednotlivých oddielov a takto pripravenú správu mu doručili. Na základe uvedeného bude
transformácia TJ prerokovaná v obecnom zastupiteľstve.

10. Žiadosti.
Starosta obce Ing. P. Dávidík predniesol žiadosť od p. Jaroslava Neplacha, bytom Gándhího 5087/10,
Martin - Záturčie v ktorej žiada obec Ľubochňu o pridelenie 2 izbového obecného bytu. Nakoľko žiadateľ
nepreukázal všetky potrebné náležitosti, táto žiadosť sa presúva na ďalšie obecné zastupiteľstvo.

11. Rôzne
Starosta obce Ing. P. Dávidík predniesol návrh Dodatku č. 11 k Zmluve č. 10 /2006 o dodávke tepla na
rok 2015 od združenia právnických osôb- Biomasa.
Poslanci prijali uznesenie č. 4/2015 : OZ berie na vedomie Dodatok č.11 k zmluve č.10/2006
o dodávke tepla na rok 2015.
Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci prítomní poslanci: Za. 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

V rámci rôzneho sa prihlásil poslanec Ľ. Žíhlavník, ktorý hovoril, že sa na zastupiteľstve
handrkovali, či poslať alebo neposlať peniaze na Farský úrad Hubová a starosta ich aj tak poslal
a oni o tom nevedeli a farská rada ich nechcela . Starosta obce Ing. P. Dávidík odpovedal, že peniaze
sa vrátili a tento rok bude dotácia pre farský úrad navýšená o tú čiastku, ktorá sa vrátila späť.

12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a prvé riadne zasadnutie OZ o 19. 20 hod. ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Grelneth v.r.
Miroslav Jackanin v.r.

Zapisovateľ:
Ing. Jaroslav Dvorský v.r.

