ZÁPISNICA
napísaná z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 11.12.2014 o 18.00 hod vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský , kotrolór obce
Dagmar Chomistová, prac.referátu daní a poplatkov
Zapisovateľ zápisnice :
Eva Guzyová
POSLANCI OZ:
1. Mgr.Stela Medžová
2. Ján Halama
3. Peter Šípka (ospravedlnený)
4. Ing. Peter Grellneth
5. MUDr.Peter Vaňuga, PhD.
6. Miroslav Jackanin
7. Ľuboš Žihlavník
8. Vladimír Zalčík
9. Ing. Peter Caban
Hostia :
Mgr. Dagmar Gasperová
Ing.Ľudovít Baláži
Mária Maďarová
PaedDr. Jozef Olos
Ing. Roman Hamran
Ing.Zuzana Drábová
Karol Žihlavník
Mgr. Kristián Druska
Ing. Jaroslav Dráb
Monika Olosová
PaedDr.Lýdia Žihlavníková
PROGRAM:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15.11.2014
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ľubochňa
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa
8. Príhovor novozvoleného starostu obce
9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia
- volebná komisia
- návrhová komisia
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
13. Voľba členov obecnej rady
14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce

15. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným
úradom
16. Zastupovanie starostu
17. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
18. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Ľubochňa
19. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ľubochňa
20. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2015
21. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
22. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
23. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
24. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
25. Diskusia
26. Návrh uznesení
27. Záver
1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zahájené štátnou hymnou
2. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že sú
prítomní ôsmy poslanci : Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Ing.Peter Grellneth,
MUDr.Peter Vaňuga, PhD., Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík,
Ing. Peter Caban
ospravedlnení : Peter Šípka
Starosta obce skonštatoval,že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné.
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
15.novembra 2014
Predsedníčka miestnej volebnej komisie obce Ľubochňa Mgr. Jana Gerecová
poďakovala členom volebnej komisie za ich príkladnú prácu pri voľbách do orgánov
samosprávi obcí . Oboznámila prítomných poslancov s výsledkami volieb a odovzdala
novozvolenému starostovi a poslancom OZ osvedčenie o zvolení.
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva
a starostu obce tvorí prílohu zápisnice.
K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie č. 1/N/2014 , ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Ing. Peter Dávidík, novozvolený starosta obce Ľubochňa zložil predpísaný sľub starostu
obce.
K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie č. 2/N/2014 , ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet pritomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
5. Zloženie sľubu poslancov novozvleného obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa
Starosta obce Ing. Peter Dávidík, prečítal sľub poslanca OZ a vyzval menovite novozvolených poslancov OZ aby podpísali sľub .
K bodu č. 5 bolo prijaté uznesenie č. 3/N/2014, ktoré tvorí súčasť zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice starosta obce Ing. P. Dávidík poveril Evu Guzyovú
za overovateľov zápisnice : MUDr. Petra Vaňugu a Vladimíra Zalčíka
Poslanec Ing. Caban dal návrh aby overovatelia boli zvolení v abecednom poradí.
K bodu č. 6 bolo prijaté uznesenie č. 4/N/2014 , ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Poslanci obecného zastupiteľstva ôsmymi hlasmi schválili program ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 7 bolo prijaté uznesenie č. 5/N/2014,ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
8. Príhovor novozvoleného starostu obce
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poďakoval občanom za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách . Všetkým poslancom zablahoželal k zvoleniu za poslanca .
Poprial mnoho úspechov do práce poslanca a vyjadril presvedčenie , že ich čaká veľa
úloh a práce, ktoré spoločnými silami dokážu splniť pre našu obec.
Zaželal odvahu , trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti , ktoré ich stretnú a nech
snahu pocítia obyvatelia ako aj návštevníci našej obce.
9. Voľba pracovných komisií – mandátová komisia, volebná komisia, návrhová komisia
Starosta obce vymenoval predsedov a členov pracovných komisií a poslanci OZ schváli
pracovné komisie a predniesol návrhy :
Mandátová komisia : MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Ľuboš Žihlavník
Ján Halama
Návrhová komisia : Ing. Peter Grellneth
Mgr. Stela Medžová
Miroslav Jackanin
Volebná komisia :
Ing. Peter Caban
Vladimír Zalčík
K bodu č. 9 bolo prijaté uznesenie č. 6/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
Starosta obce prečítal správu mandátovej komisie z ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obce Ľubochňa zo dňa 11.12.2014.
K bodu č. 10 bolo prijaté uznesenie č. 7/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
Obce Ľubochňa.
Podľa čl.7 odst.5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
boli menovaní MUDr. Peter Vaňuga, PhD. za predsedu a Vladimír Zalčík , Ľuboš
Žihlavník za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce.
K bodu č. 11 bolo prijaté uznesenie č. 8/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali : 0 Proti : 0
12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ zvolili predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a to :
Komisia životného prostredia a výstavby,lesného a vodného hospodárstva :
Predseda : Ing. Peter Grellneth
Členovia : Ing. Peter Caban, Ján Šavol, Ing. Anton Briš
Finančná komisia :
Predseda : Mgr. Stela Medžová
Členovia : Ing. Roman Hamran,Zuzana Maronová, Ing. Peter Grellneth,Ing.Vladimír
Šmoldas
Komisia kultúrno- školská a športová :
Predseda : Miroslav Jackanin
Členovia : Mgr. Stela Medžová, Bc. Jana Maďarová, Mgr. Jana Vaňugová, Ing. Ľudovít
Baláži a Jozef Šalamún

Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda : Ján Halama
Členovia : Peter Šípka, Ján Maďara, Ivan Hlina
Komisia sociálno- zdravotná
Predseda : MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Členovia : Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr.Emília Martinková, MUDr.Helena Imreová
K bodu č. 12 bolo prijaté uznesenie č. 9/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa 0 Proti : 0
13. Voľba členov obecnej rady
Starosta obce informoval o zákone č.369/1990Zb. § 14 odst.1-5 o obecnej rade.
Poslankyňa Mgr. S.Medžová a poslanec Ing.P.Caban vyslovili názor , že minulom volebnom
období ani pri súčasnom počte poslancov sú proti vytvoreniu obecnej rady.
Starosta obce dal hlasovať . Poslanec MUDr. Peter Vaňuga, PhD. Sa zdržal hlasovania a
proti bolo 7 poslancov.
Poslanci sa uzhodli že bod č. 13 sa vynechá a obecná rada nebude vytvorená.
14. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
Starosta obce informoval poslancov, že v zmysle §11, ods.4 , písm. i)zákona č. 369/ 1990 Z.b.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení neskorších predpisov sa
základný plat starostovi obce môže zvýšiť do výšky 70% a patrí mu plat , ktorý je súčinom
priemerenej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok vo výške 1,98 násobku podľa počtu
obyvateľov obce.
Poslanec MUDr. P.Vaňuga vyslovil názor , že každý manažér
by mal byť ohodnotený a tak motivovaný do budúcej práce. Jeho návrh bol 15-20 %.
Poslanec Ing. P. Caban súhlasil s názorom poslanca MUDr. Vaňugu ale podľa neho
starostovi obce neprislúcha zvýšenie platu . Poslanec Žihlavník nesúhlasí so zvýšením
platu nakoľko podľa neho starosta obce dlho dobe porušuje zákony .
Poslanec MUDr. Vaňuga doložil , že od 08/2013 nemal starosta zvýšený plat a bol na
základnom plate a jeho zásluhy, ktoré pre obec vykonal boli dostatočné na zvýšenie
platu. Poslanec Ing. P. Grellneth sa priklonil k názoru poslanca MUDr. Vaňugu dal
návrh na zvýšenie platu o 10 %.
Starosta obce dal hlasovať a poslanci obecného zatupiteľstva prijali uznesenie č. 10/N/2014
v ktorom určujú zvýšiť základný plat starostu obce o 10 %.
Hlasovali za : Ján Halama,Ing. Peter Grellneth,MUDr. P. Vaňuga, Miroslav Jackanin,
Vladimír Zalčík
Proti :
Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník
Zdržala sa : Mgr. Stela Medžová
15. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred
matričným úradom
Starosta obce oslovil poslankyňu Mgr. Stelu Medžovú , ktorá poverenie odmietla
z osobných dôvodov. Poslanec MUDr.Vaňuga, PhD., v zmysle § 4 ods.1 zákona
č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijma poverenie
zastupovanie uzatvárať manželstvá.
K bodu 15 bolo prijaté uznesenie č. 11/N/20014, tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
16. Zastupovanie starostu obce
Starosta obce Ľubochňa v zmysle § 13b ods.1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov poveruje MUDr. Petra Vaňugu, PhD.,
poslanca obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa zastupovaním starostu obce Ľubochňa.
K bodu 16 bolo prijaté uznesenie č. 12/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0

17. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného
zastupiteľstva
Starosta obce Ľubochňa informoval , že na základe § 12 ods. 2 prvá veta ods.3 tretia veta,
odst.5 tretia veta,ods.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poveruje poslanca Vladimíra Zalčíka zvolávať a viesť zasadanie
OZ.
K bodu č. 17 bolo prijaté uznesenie č. 13/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0
Proti : 0
18. Vymenovanie veliteľa obecného hasičského zboru obce Ľubochňa
Starosta obce prečítal návrh na veliteľa hasičského zboru v Ľubochni.
Poslanci OZ obce Ľubochňa po schválení OR hasičského zboru v Ružomberku
menujú poslanca Petra Šípku za veliteľa obecného hasičského zboru obce Ľubochňa a žiadajú starostu obce ,aby vyhotovil a doručil veliteľovi obecného hasičského
zboru menovanie.
Poslankyňa Mgr. S.Medžová mala pripomienku aby sa akutualizoval Požiarný poriadok .
K bodu 18 bolo prijaté uznesenie č. 14/N/2014,ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet pritomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
19. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Ľubochňa
Starosta obce oboznámil prítomných s uznesením č. 5/2012 zo dňa 1.marca 2012,
kde do rady školy pri ZŠ s MŠ boli delegovaní za zriadovateľa za funkčné obdobie
od 03/2012 do 03/2016:
1. Mgr. Vladimír Čieško
2. Ľuboš Žihlavník
3. Vojtech Surový
4. Martin Lonský
Ďalej oboznámil prítomných so zložením celej rady školy.
Rada školy pri ZŠ s MŠ Ľubochňa je v zložení :
Predseda : Mgr. Kristián Druska
Podpredseda : Anna Šalamúnová
Členovia :
Iveta Krúpová, Marcela Halamová, Ing.Peter Grellneth, Dagmar
Figová, Mgr. Jana Vaňugová, Ľuboš Žihlavník, Mgr.Vladimír
Čieško, Vojtech Surový, Martin Lonský
Starosta obce navrhol aby rada školy do skončenia funkčného obdobia pracovala
v pôvodnej zostave.
Uznesenie č. 5/2012 ostáva v platnosti a rada školy ostáva v zložení ako boli menovaní
dňa 01.03.2012.
20. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2015
Starosta obce informoval poslancov so zákonom č.369/1990 Zb.,§12, písm.1 -12
- Rokovanie obecného zastupiteľstva .
Poslankyňa Mgr. Medžová dala návrh aby zasadnutia sa konali každý mesiac.
Poslanec Ing. Caban nesúhlasil s mesačnými stretnutiami a podľa neho stačí
1x za dva mesiace , poslanec MUDr. Vaňuga súhlasil s návrhom poslanca
Ing. Cabana a tiež je za návrh 1x za dva mesiace a podľa potreby doplniť mimoriadnymi zasadnutiami. Poslanec Ľ.Žihlavník požiadal starostu obce aby pracovný
material na zasadnutia bol doručený poslancom skôr ako v deň zasadnutia.
Poslanci OZ obce Ľubochňa schválili zasadnutia OZ na rok 2015 raz za dva mesiace
a podľa potreby a ruší uznesenie č. 10/2010-N.
K bodu 20 bolo prijaté uznesenie č. 15/N/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0

21. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol.dochádzky
sa sťahuje z rokovania zasadnutia OZ z dôvodu poukázania občana Ing. Hamrana na
porušenie zákona č. 369/1990 Z.z. §6 ods. 3 ( návrh nariadenia o ktorom má rokovať OZ,
zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním
OZ o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce
v tej istej lehote, ak ju má obce zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým ).
Starosta obce informoval že návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Ľubochňa.
Poslanci sa uzhodli , že návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky sa prerokuje na ďaľšom zasadnutí nakoľko VZN nebolo
zverejnené na internetovej stránke obce.
22. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
Zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa prerokuje na ďalšom zasadnutí OZ.
( Z toho istého dôvodu ako je napísané v bode č. 21).
23. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predniesla pracovníčka Obecného úradu p. Dagmar Chomistová.
Informovala poslancov o zmene zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorý bol
dňa 15.10.2014 novelizovaný a druhá zmena v novelizovanom zákone bola
1.12.2014. Jedná sa o úpravu §8 - lesné pozemky kde sa ponecháva pôvodná sadzba.
Poslanci OZ schávili zmeny:
sadzba v § 9 – Daň za psa a odsúhlasili sadzbu 13,50 Eur
Poslanci MUDr.P.Vaňuga, PhD. navrhoval sadzbu 13 Eur, Ing. P. Grellneth
navrhol sadzbu 13,50 Eur. Proti boli poslanci Mgr. Medžová a MUDr. Vaňuga.
sadzby v §16 – Daň za predajné automaty - písm a) na 40 Eur
písm b) na 67 Eur
sadzby v §19- Daň za nevýherné automaty - písm a ) na 664 Eur
písm b) na 117 Eur , písm c) na 67 Eur , písm d) na 67 Eur, písm e ) na 67 Eur
písm f) na 67 Eur, písm g) 67 Eur, písm h )na 34 Eur
§ 23 písm. a) na 0,60 Eur
Starosta obce dal hlasovať:
kto ja za ponechané sadzby poplatkov
Za :Ing. Peter Caban
Zdržal sa hlasovania : Ing.P.Grellneth, Vladimír Zalčík
Proti : MUDr.P.Vaňuga, Mgr. S.Medžová, Ján Halama, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník
kto je za zvýšené sadzby poplatkov
Za : Mgr.Stela Medžová,MUDr.P.Vaňugová,Ján Halama, Miroslav Jackanin,
Vladimír Zalčík, Ing. Peter Grellneth
Zdržal sa hlasovania :
Proti : Ing. P. Caban, Ľuboš Žihlavník
Návrh VZN č. 2/2014, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci OZ obce Ľubochňa schválili VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
K bodu 23 bolo prijaté uzesenie č. 16/N/2014 , ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0

24. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2015
S ustanovení § 18 f ods. 1 pism. C) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
oboznámil hlavný kontrolór obce Ing. J. Dvorský s plánom kontrolnej činnosti
na I.polrok 2015.
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2015 tvorí prílohu zápisnice.
Poslanec Ing. P. Caban požiadal o doplnenie plánu kontrolnej činnosti o preskúmanie
platnosti nájomných zmlúv o kontrolu knihy jázd automobilov vo vlasníctve
obce Ľubochňa za posledný rok a požiadal o nahliadnutie týchto dokladov.
K bodu 24 bolo prijaté uznesenie č. 17/N/2014 , ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Počet prítomných poslancov : 8 Za : 8 Zdržali sa : 0 Proti : 0
25. Diskusia
- PaedDr. J.Olos , predseda TJ vystúpil a informoval starostu obce a prítomných
poslancov OZ o zmenách v TJ Havran Ľubochňa. Prečítal list v ktorom TJ žiada
aby sa TJ Havran Ľubochňa sa pretransformovala na OŠK a všetky administratívne
práce boli robené pracovníkmi obecnému úradu. List tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce konštatoval, že k predmetnému návrhu je potrebné vyvolať stretnutie
a riešiť problémi v TJ Havran Ľubochňa.
Poslanec Ing. Caban sa pýtal na príspevok z rozpočtu obce pre TJ. Podal návrh aby
sa rozpočet navýšil na 8000 Eur. ( v roku 2014 – 7600 Eur ). Ďalej skonštatoval , že
je proti tomu aby sa majetok TJ Havran previedol na Obec Ľubochňa.
Poslanec MUDr. Vaňuga PhD. je zásadne za stretnutie na mimoriadnom zasadnutí OZ.
Prítomný Ing. R.Hamran informoval ,že buď poslanci návrh žiadosti na pretransformáciu schvália alebo TJ Havran pristúpi k riešeniu a to bude neprospech športovcov.
Poslanec Ľuboš Žihlavník dotazoval starostu obce ohľadne pozemku na cintoríne
kto je vlastníkom . Starosta obce informoval o rozšírení pozemku na cintoríne.
Chcel vytvoriť jednotný celok okolo domu smútku.
Poslanec Žihlavník požiadal hlavného kontrolóra obce aby preveril koľko dní
môže mať preplatenú dovolenku starosta obce.
Poslanec Ľ.Žihlavník informoval poslancov OZ a starostu obce o rozhodnutí
farskej rady , že peniaze na úhradu faktúry neprijíma Farský úrad, nakoľko nemôžu
vystavovať faktúry. Peniaze boli 5.12. 2014 poukázané z účtu obecného úradu na
účet Farského úradu v Hubovej. Poslanec MUDr. Vaňuga vidí vo veci faktúry
kontraproduktívnosť a zle rozvírené ohlasy , ktoré vec neriešia.
Starosta obce povedal, že po konzultovaní s audítorom obce p. Adamcom bolo
jediné schodné riešenie ako poskytnúť finančné prostriedky pre farský úrad.
Ing. Hamran by do budúcna riešil finančnú pomoc pre faru iným spôsobom
a je potrebné hľadať iné riešenie.
26. Návrh uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 1/N/2014 - 17/N/2014 , ktoré tvoria prílohu
zápisnice.

27. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účať a ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.55 hod.

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 :
Eva Guzyová ,v.r.
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