ZÁ P I S N I C A č. 7/2014
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. novembra 2014 o
17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.
PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Davidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský, hlavný kontrolór obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce

POSLANCI OcZ:
1. Dagmar Gasperová, Mgr.
2. Stela Medžová, Mgr.
3. Peter Vaňuga, MUDr.
4. Pavol Olos, Ing.
5. Roman Hamran, Ing.
6. Pavol Chyla, Ing.
7. Ľuboš Žihlavník
8. Mária Maďarová
9. Vladimír Zalčík
HOSTIA:
PaedDr. Mária Uličná
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Prezentácia Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov
6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
7. Čerpanie rozpočtu obce za II.Q a III.Q 2014
8. Rozpočtové opatrenie č.4
9. Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016, a 2017
10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
11. Prerokovanie zmluvy s OTP Bankou
12 Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Peter Davidík, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.10 hod Skonštatoval,
že sú prítomní všetci poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Program
rokovania obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce Ing. Peter Davidík. OZ schvalilo program
rokovania : Za: 9, 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. P. Chylu a MUDr.P. Vaňugu.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie odporučil starosta obce zvoliť poslancov: Mgr. S. Medžovú , p. M. Maďarovú
a Ing. R. Hamrana. Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci prítomní poslanci, Proti: 0, Zdržal sa: 0.
.

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce Ing. P. Davidík prečítal uznesenia č. 22,23,24/2014.

5. MASKA – Dolný Liptov
Starosta obce Ing. P. Davidík privítal zakladateľku občianskeho združenia Miestna akčná skupina
(ďalej MAS) Dolný Liptov PaedDr. Máriu Uličná a požiadal ju o oboznámenie prítomných s cieľom
MAS. Cieľom uvedenej MASKy je vytvoriť ucelené územie Dolného Liptova s viac ako 10000
obyvateľmi a v rámci čerpania finančných prostriedkov v novom programovacom období z programu
LEADER čerpať finančné prostriedky pre dané územie. Pre čerpanie týchto finančných prostriedkov je
potrebné mať spracovanú stratégiu rozvoja územia celého regiónu ale aj jednotlivých obcí. Čo sa týka
orgánov združenia vrcholovým je Valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňuje každá obec. Poukázala na
výsledky MAS Horný Liptov, Terchovská dolina a ďalšie, ktoré v minulosti boli úspešné a čerpali fin.
prostriedky pre rozvoj územia. Ďalej PaedDr. Uličná odpovedala na otázky poslancov . Po ukončení
diskusie PaedDr. Uličná poďakovala poslancom za pozornosť a opustila zasadanie ocz. Poslanci sa
touto problematikou dohodli doriešiť v rámci bodu Rôzne.

6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Predniesol hlavný kontrolór obce Ing. J. Dvorský a to správu č.6/2014 –vykonávanie predbežnej
finančnej kontroly na OÚ. Vykonaná kontrola bez zistenia nedostatkov. Poslanec L. Žíhlavník mal
dotaz, že na webovej stránke obce nie je zverejnená objednávka č. 31/2014 .
Kontrolou č.7/2014 bolo prekontrolovaných 126 uznesení obec. zastupiteľstva v ktorých hlavný
kontrolór poukázal, ktoré sa plnia, ktoré neplnia, ktoré sa porušujú, ktoré boli splnené a ktoré boli
zrušené a to s týmito porušeniami: uznesenie č.12/2010 – porušuje sa zo strany starostu, 23/2011neplatné uznesenie, 33/2011 porušenie plnenia starostom obce.
Kontrola č. 8/2014 – vykonanie finančnej kontroly pri správe daní a poplatkov, bola prekontrolovaná
daňová pokladňa za obdobie máj-september 2014. Nedostatky zistené žiadne.

Objednávku č. 31/2014 vysvetlila Mgr. A. Klavcová, že sa jedná o objednávku pre Farský úrad Hubová
v ktorej si obec objednáva ozvučenie a kultúrny program pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda.
Faktúra na základe objednávky bola doručená na obecný úrad no máme informácie, že tieto finančné
prostriedky ak budú poukázané majú byť vrátené obci. Takže peniaze sme zatiaľ neposlali a čakáme na
vysvetlenie prečo finančné prostriedky majú byť vrátené. Poslanec Ing. P.Olos povedal, že ako farský
úrad môže vykonávať zárobkovú činnosť a ako môže vystavovať faktúry. Poslanec Ľ. Žíhlavník sa
vyjadril, že keby aj farský úrad mohol vystaviť faktúru, tak by musel podať daňové priznanie a odviesť
daň. Ďalej podotkol, že farská rada nezasadala a financie neodmietla len on sa vyjadril, že ak tie peniaze
príjme farský úrad on z farskej rady vystúpi. Poslanec Ing. R. Hamran mal otázku, prečo nie je možné
preplatiť energie farskému úradu, keď je na to VZN pre poskytovanie dotácií organizáciám v obci.
Ekonómka obce vysvetlila, že financovanie cirkví a teda aj Farského úradu Hubová je iné, ako
financovanie organizácií a občianskych združení na území obce.
Poslanci prijali uznesenie č. 25/2014: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie
správy hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly č.6, 7 a 8/2014.
Za: 8 poslanci, Proti:0, Zdržal sa: 1 - Ing. P. Olos.

7. Čerpanie rozpočtu za II. a III. Q/ 2014
Starosta obce informoval, že táto problematika bola prebraná na finančnej komisii a požiadal
ekonómku obce o podanie správy. Správu predniesla ekonómka obce Mgr. Klavcová. Správa bola
zaslané poslancom aj mailom.
Poslanci prijali uznesenie č. 26/2014:

Za: 9 , Proti: 0,

OZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu za II. a III.
Q 2014 a zmenu rozpočtu č. 2 a 3.

Zdržal sa: 0.

8. Rozpočtové opatrenie č. 4
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová . Táto problematika bola prebratá na
finančnej komisii, čo sa týka zmien v rozpočte. Ekonómka obce upravila len tie položky, ktoré
mohla upraviť.
Poslanci prijali uznesenie č. 27/2014:
Za: 9,

OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4.

Proti : 0, Zdržal sa 0:

9. Návrh rozpočtu na rok 2015, 2016 a 2017
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová, ktorá zároveň konštatovala, že sa to preberalo
i na finančnej komisii. Oboznámila OZ s malými úpravami v návrhu rozpočtu.

Poslanci prijali uznesenie č.28 /2014: OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2015, berie na vedomie
návrh rozpočtu na rok 2016 a 2017,
schvaľuje neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu na
rok 2015 a berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu na rok 2015.
Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0:

10. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová, ktorá zároveň konštatovala, že sa to preberalo i na
finančnej komisii. Oznámila, že obec od minulého roka spadá pod informačný systém RIS AM, z ktorého
vyplývajú určité povinnosti v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Poslanci prijali uznesenie č. 29/2014:

Za. 9,

Proti: 0,

OZ
schvaľuje
zásady
hospodárenia
prostriedkami obce Ľubochňa.

s finančnými

Zdržal sa: 0.

11. Zmluva s OTP Bankou
Starosta obce Ing. P. Davidík informoval poslancov , že po desiatich rokoch sa podarilo zabezpečiť do
obce bankomat. Bankomat zabezpečí OTP Banka. Návrh zmluvy bol prerokovaný aj na finančnej
komisii. Oboznámil, že na základe zmluvy bude v budove obecného úradu umiestnený bankomat OTP
Banky.
Poslanci prijali uznesenie č. 30/2014: OZ schvaľuje podpis zmluvy starostom obce s OTP
Bankou o nájme nebytového priestoru.
Za. 9, Proti: 0,

Zdržal sa: 0.

12. Žiadosti
Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o preplatenie 35 dní nevyčerpanej dovolenky, nakoľko si
túto dovolenku nebude môcť do konca volebného obdobia vyčerpať.
Poslanci prijali uznesenie č. 31/2014: konštatuje, že Ing. Petrovi Dávidíkovi starostovi obce
Ľubochňa zostala nevyčerpaná dovolenka v počte 35 dní, ktorú nemohol vyčerpať ani do konca
roku 2014, pretože zabezpečoval neodkladné úlohy súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti
obce a prenesenej pôsobnosti štátnej správy a z dôvodu končiaceho funkčného obdobia starostu
obce pred skončením kalendárneho roku 2014, rozhodlo v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov poskytnúť Ing. Petrovi Dávidíkovi starostovi obce Ľubochňa náhradu platu za 35 dní
nevyčerpanej dovolenky.
Za. 5: Proti: 0. Zdržal sa: 4

13.Rôzne
Poslanecký zbor sa zaoberal vstupom obce do MAS Dolný Liptov.
Poslanci prijali uznesenie č. 32/2014: OZ splnomocňuje starostu obce na podpis zmluvy o vstupe
obce do o.z. Miestna akčná skupina Dolný Liptov.
Za. 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

14.Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za ich prácu počas volebného obdobia, za všetko čo urobili pre
občanov a poprial im do ďalších dní všetko dobré a zasadnutie OZ o 22.05 ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. P. Chyla v.r.
MUDr. P. Vaňuga v.r.
Zapisovateľ:
Ing. Dvorský J. v.r.

