ZÁ P I S N I C A č. 3/2014
z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. júna 2014
o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.
PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský, hlavný kontrolór obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonóm obce

POSLANCI OcZ:
1. Dagmar Gasperová, Mgr.( príchod 17.15 hod.)
2. Stela Medžová, Mgr.
3. Peter Vaňuga, MUDr.(ospravedlnený)
4. Pavol Olos, Ing.
5. Roman Hamran, Ing.
6. Pavol Chyla, Ing. .(ospravedlnený)
7. Ľuboš Žihlavník
8. Mária Maďarová (ospravedlnená)
9. Vladimír Zalčík
HOSTIA:

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce 4Q/2013
8. Informácia o inventarizácii 2013
9. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2013
-Správa audítora k účtovnej závierke
-Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
10. VZN o parkovaní na verejných priestranstvách na území obce
11. Žiadosti
12. Rôzne
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Peter Dávidík, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.10 hod. Skonštatoval,
že sú prítomní piati z deviatich poslancov (Mgr. Gasperová prišla ako šiesta o 17.15 hod) a tretie
zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Program rokovania obecného zastupiteľstva
predniesol starosta obce Ing. Peter Davidík. OZ schválilo program rokovania ne.Za: 5: Ľ. Žihlavník,
Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, 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. R. Hamrana a V. Zalčíka.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie odporučil starosta obce zvoliť poslancov: Mgr. S. Medžovú , Ing. P. Olosa a Ľ.
Žihlavníka.
Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci 5 prítomní poslanci
Za: 5: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Proti: 0 ,Zdržal sa: 0.

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
Starosta obce Ing. P. Davidík prečítal uznesenia 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014 a 9/2014
prijaté na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 29.04.2014.

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Návrh plánu predniesol hlavný kontrolór obce Ing. J. Dvorský a tvorí prílohu č.1 zápisnice. Ľ.
Žíhľavník, Mgr. S. Medžová a Ing. P. Olos mali pripomienky, že bod číslo 1. z navrhovaného plánu
nemal byť zahrnutý do plánu kontr. činnosti nakoľko to bolo predmetom uznesenia č.8/2014
a predmetná správa z kontroly v zmysle tohto uznesenia mala byť predložená na tomto zasadnutí. HKO
vysvetlil, že v uznesení č.8/2014 nebol určený dátum do kedy sa má predmetná kontrola v zmysle
uznesenia č.8/2014 vykonať, a preto to zahrnul do plánu kontr. činnosti na druhý polrok 2014 pod
bodom č.1 a názvom: Kontrola plnenia uznesení. Po vzájomnej konfrontácii medzi poslancami OZ,
HKO a starostom obce sa dohodlo že bod č. 1 v navrhovanom pláne kontr. činnosti na druhý polrok
2014 bude znieť: Kontrola plnenia uznesení od 12 mesiaca 2010 do 31.12.2013 a kontrolu platných
VZN v zmysle uznesenia č.8/2014 s predložením správy z tejto kontroly na najbližšom zastupiteľstve.
Poslanci prijali uznesenie č. 10/2014: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Za uznesenie hlasovali 5 prítomní poslanci: Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ľ. Žíhlavník, Mgr. S. Medžová,
Mgr. D. Gasperová, Proti: 0, Zdržal sa: 1: Ing. R. Hamran

6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
HKO Ing. Dvorský J. predniesol správy z vykonaných kontrol a to č. 2/2014 - vykonanej na základe
plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 prijatého uznesením OcZ č. 13/2013 zo dňa 28. 06. 2013.,

bod 1: Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle §29 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov - pokladnica ZŠ s MŠ Ľubochňa a bod 2: Kontrola pokladničných
a bankových operácií, účtovných dokladov a interných dokladov ZŠ s MŠ Ľubochňa zameraná na
formálnu a vecnú správnosť, č. 3/2014 - vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2014 prijatého uznesením OcZ č. 27 /2013 zo dňa 11 . 12. 2013., bod 1: Vykonať kontrolu
uskutočnenej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31. 12. 2013 na
ZŠ Ľubochňa, č. 4/2014 - vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 prijatého
uznesením OcZ č. 27 /2013 zo dňa 11 . 12. 2013., bod 2: Kontrola zmluvných vzťahov na OÚ
Ľubochňa, a č. 5/2014 - vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 prijatého
uznesením OcZ č. 27 /2013 zo dňa 11 . 12. 2013., bod 3: Vykonať kontrolu pokladne a pokladničných
operácií na OÚ Lubochňa. Jednotlivé správy z vykonaných kontrol tvoria prílohy č. 2,3,4 a 5
zápisnice. Poslanci OZ Ľ. Žíhlavník a Ing. R. Hamran mal pripomienku, že HKO porušuje rokovací
poriadok nakoľko predmetné správy z vykonaných kontrol neboli poslancom OZ predložené min. tri
dni pred konaním OZ. Mgr. S. Medžová sa pýtala prečo výsledky kontroly neboli predložené riaditeľovi
ZŠ. Kontrolór povedal, že nakoľko pri kontrole nezistil závažné nedostatky nepovažoval za potrebné to
riaditeľovi ZŠ vopred oznámiť.

Poslanci prijali uznesenie č. 11/2014

Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly

Za 1: Mgr. D. Gasperová , Proti 1: Ľ. Žihlavník Zdržal sa 4: Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran,
Mgr. S. Medžová

7. Čerpanie a úprava rozpočtu obce 4Q/2013
Starosta oznámil, že táto problematika bola prebraná na finančnej komisii. Správu predniesla
ekonómka obce Mgr. Klavcová, pričom to bolo zaslané poslancom aj mailom. Ekonómka obce
upravila len tie položky, ktoré mohla upraviť.
Poslanci prijali uznesenie č. 12/2014:
obce 4Q/2013

OZ berie na vedomie čerpanie a úprava rozpočtu

Za: 6: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová,
Proti : 0, Zdržal sa: 0

8. Informácia o inventarizácii 2013
S inventarizáciou, ktorá prebehla v zmysle príkazu starostu obce oboznámila ekonómka obce Mgr. A.
Klavcová.
Poslanci prijali uznesenie č.13 /2014: OZ berie na vedomie predloženú informáciu o vykonanej
inventarizácii za r. 2013
Za: 6: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová,
Proti: 0, Zdržal sa: 0.

9. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2013
-Správa audítora k účtovnej závierke
-Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Záverečným účet, s jeho zhrnutím oboznámila ekonómka obce Mgr. A. Klavcová, že mal by byť
vyrovnaný, ale je prebytkový. Správu audítora k účtovnej závierke predniesla ekonómka obce Mgr.
A.Klavcová v ktorej sa konštatuje že audítor nezistil významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali
vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Správa nezávislého audítora bola predložená bez
výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predniesol HKO Ing. Dvorský J., kde
odporučil poslancom OZ schváliť predložený návrh záverečného účtu obce za rok 2013. Záverečný
účet tvorí prílohu č.6 Správa audítora tvorí prílohu č.6 a Stanovisko HKO k záverečnému účtu tvorí
prílohu č. 7 zápisnice
Poslanci prijali uznesenie č. 14/2014

OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za
rok 2013, OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia
v sume 12 540,15 € zisteného podľa §10 ods3.písmena a) b)
zákona 583/2004 Z.z., OZ berie na vedomie Stanovisko HK
obce k záverečnému účtu za rok 2013 a berie na vedomie
správu audítora za rok 2013

Za. 6: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová,
Proti: 0, Zdržal sa: 0.

10. VZN o parkovaní na verejných priestranstvách na území obce
Návrh VZN predniesol starosta obce, kde konštatoval okolnosti týkajúce sa navrhovaného VZN.
Poslanci prijali uznesenie č. 15/2014
priestranstvách na území obce

OZ schvaľuje VZN č. 1/2014 o parkovaní na verejných

Za. 6: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová,
Proti: 0, Zdržal sa: 0.

11 . Žiadosti
Starosta obce oznámil, že neboli doručené žiadne žiadosti. Poslanec Ľ. Žíhlavník mal otázku do akej
doby majú byť vybavené žiadosti, starosta odpovedal, že záleží to od toho o akú žiadosť ide, ale že
buď do 30 alebo 60 dní.

12.Rôzne
Starosta oznámil, že bola podpísaná zmluva s Elektromontážami Žilina v rámci vybavenosti EN
trasy a na základe toho sa stretla stavebná komisia, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia SSE
a vykonzultovali danú problematiku.
Starosta oznámil, že sa podarilo vybaviť celou obcou rýchlosť 50 km/h a zákaz predbiehania na
ceste E I/I8 .
Starosta oznámil , že 02. 06.sa konala Kánonická vizitácia farnosti a otec biskup odovzdal pozdrav

všetkým občanom.
Starosta oznámil, že zastupujúcou matrikárkou bude pani Dagmar Chomistová. Ďalej starosta oznámil,
že na finančnej komisii predostrel, že by bolo potrebné zakúpiť pre obec malý traktor, potrebný na
vykonávanie údržby v obci – kosenie, zametanie a pod.
Poslanec Ľ. Žíhlavnik pripomenul, že na stránke obce je slabá reklama na voľné obecné byty. Starosta
prisľúbil nápravu. Poslanec Ľ. Žihlavník sa pýtal či revitalizácia budovy p. Beluša má stavebné
povolenie. Starosta oznámil, že bolo stavebné konanie za účasti všetkých dotknutých strán a susedov
a bolo vydané stavebné povolenie a bude tam reštaurácia. Poslanec Ing. P. Olos sa pýtal ako to je
s neplatičmi a aby starosta urobil zoznam neplatičov.
Poslanci prijali uznesenie č. 16/2014
Dagmar Chomistovú

OZ menuje za zastupujúcu matrikárku pani

Za. 6: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová
Proti: 0, Zdržal sa: 0.
Poslanci prijali uznesenie č. 17/2014
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu v príjmovej časti
v položke 111003 z 265000 € na 270000 € a v časti kapitálový rozpočet – výdavky v položke 0620700
navýšenie o 5 000 €.
Za. 6: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová,
Proti: 0, Zdržal sa: 0.

13.Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 3. zasadnutie OZ o 20.45 ukončil

Ing. Peter Dávidík v.r.
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. R. Hamran v.r.
Vladimír Zalčík v.r.

Zapisovateľ:
Ing. Dvorský J.v.r.

