ZÁ P I S N I C A č. 2/2014
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. apríla 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, ekonóm obce

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

Dagmar Gasperová, Mgr.
Stela Medžová, Mgr.(ospravedlnená)
Peter Vaňuga, MUDr.
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.(ospravedlnený)
Pavol Chyla, Ing.
Ľuboš Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík (prišiel o 17.20 hod)

HOSTIA:
Ing. Zuzana Drábová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola prijatých uznesení
Informácia o čerpaní rozpočtu obce za I/Q 2014
Informácia o parkovnom
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Správa hlavného kontrolóra
IBV Za Skalkou – Zmluva o dielo s EEM, a. s.
Žiadosti
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Peter Davidík, otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17.10 hod. Skonštatoval, že sú
prítomní šiesti z deviatich poslancov a druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Program rokovania obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce Ing. Peter Davidík.
Poslanec Ľ. Žihlavník predniesol požiadavku, aby body 5,6,7,8, boli vypustené z programu rokovania,
nakoľko dochádza k porušeniu rokovacieho poriadku. Materiály na rokovanie obecného zastupiteľstva neboli
doručené spolu s pozvánkou a poslanci si ich nestihli preštudovať. Materiál bol doručený dva dni pred
rokovaním OZ. Poslanec Ľ. Žihlavník uviedol, že materiál k rokovaniu OZ má byť predložený ku každému

bodu rokovania, na čo starosta uviedol, že v rokovacom poriadku obce Ľubochňa sa v článku 5 - Príprava
zasadnutia obecného zastupiteľstva, odst. 1 píše: „Spravidla ku každému bodu programu sa pripravujú
materiály a odborné podklady“, nepíše sa tam, že sa materiál musí pripraviť.
Ekonómka obce Mgr. A. Klavcová podala správu k materiálu, ktorý bol predložený OZ dva dni pred
rokovaním OZ, že materiál bol predložený neskôr kvôli tomu, že rokovanie OZ je pred termínom uzávierky
30.04.2014, a chcela uviesť reálne čísla k dátumu plnenia 31.03.2014 so zapracovaním všetkých účtovných
prípadov k danému dátumu. Poznamenala, že daný výkaz o plnení rozpočtu je potrebné vypracovať
obecnému zastupiteľstvu zvlášť, čo znamená, že to nie je automatický výstup z účtovného programu.
Hlavný kontrolór Ing. J. Dvorský podal správu k materiálu, že nakoľko bol odcestovaný, predložil materiál
až na rokovanie OZ.
Poslanec Ľ. Žihlavník požiadal o uvedenie do zápisnice: že kontrolór porušil povinnosti kontrolóra, ktoré mu
vyplývajú zo zákona a rokovacieho poriadku, tým že nepredložil materiály.
Po diskusii ohľadom porušenia rokovacieho poriadku dal starosta hlasovať o požiadavke poslanca Ľ.
Žihlavníka o vypustení bodov 5,6,7,8 z programu rokovania. Počas hlasovania odišli poslanci Ľ. Žihlavník
a Ing. P. Olos.
Odchodom poslancov Ľ. Žihlavníka a Ing. P. Olosa nebolo obecné zastupiteľstvo uznášania schopné
a starosta prerušil rokovanie OZ od 17.18 hod do 17.23 hod. Počas prerušenia OZ prišiel poslanec V. Zalčík
17.20 hod.
Poslanec Ing. Pavol Chyla opustil rokovaciu miestnosť o 17.22 hod
O 17.23 hod. starosta pokračoval v rokovaní OZ, nakoľko sa na rokovanie OZ vrátil p. poslanec Ing. P. Olos.
Poslanec Ľ. Žihlavník sa nezúčastnil hlasovania OZ o programe obecného zastupiteľstva.

OZ schvaľuje program rokovania
Za: 3: MUDr. P. Vaňuga, M. Maďarová, V.Zalčík,
Proti: 0.
Zdržal sa: 2: Ing. P. Olos, Mgr. D. Gasperová

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. P. Dávidík poveril písaním zápisnice Mgr. A. Klavcovú, a za overovateľov zápisnice určil:
M. Maďarovú, V. Zalčíka.
Prišiel poslanec Ing. Pavol Chyla 17.30 hod.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie odporučil starosta obce zvoliť poslancov: Mgr. D. Gasperovú, MUDr. P. Vaňugu,
Ľ. Žihlavníka.
Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci 7 prítomní poslanci

Za: 7:

Mgr. D. Gasperová, M. Maďarová, MUDr. P. Vaňuga, Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos, Ing. P. Chyla,
V. Zalčík.

Proti: 0
Zdržal sa: 0.

4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce Ing. P. Davidík prečítal uznesenia 1/2014, 2/2014, 3/2014
obecného zastupiteľstva konaného 29.01.2014.

prijaté na prvom zasadnutí

5. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za I/Q 2014
Čerpanie rozpočtu za I Q/2014 predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová a tvorí prílohu č.1 zápisnice.
Čerpanie rozpočtu bolo prerokované na finančnej komisii konanej 28.04.2014.
Poslanci prijali uznesenie č. 4/2014:

Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie
čerpanie rozpočtu za I Q/2014.

Za uznesenie hlasovali prítomní poslanci:
Za: 5:

Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, M. Maďarová, Ing. P. Chyla, V. Zalčík.

Proti: 0.
Zdržal sa: 2: Ľ. Žihlavník, Ing. P. Olos.

6. Informácia o parkovnom
Na podnet poslanca Ing. P. Olosa na zasadnutí OZ zo dňa 29.01.2014, bolo dožiadanie ohľadom parkovného.
Ekonómka Mgr. A. Klavcová predniesla správu o parkovnom , ktorá tvorí prílohu č.2.
Parkovné je určené vo výške 1 €/parkovacie miesto. Výber parkovného zabezpečuje pracovník na základe
pracovnej dohody v čase od 5.30 do 8.30 hod. počas pracovných dní.
Príjem za parkovné za rok 2013 bolo vo výške: 4.954,00 €.
Výdavky na parkovné za rok 2013 bolo vo výške: 1.138,86 €.
Poslanec Ing. P. Olos pripomenul, že správa mala byť predložená za obdobie funkcie OZ t.j. od roku 2011
a nie len za rok 2013. Poznamenal, že pri jeho prepočte parkovného by mal byť príjem v rozpočte obce
v sume 7.500 € (prepočet cca 50 týždňov za rok po 30 parkovacích miest). V porovnaní so skutočnosťou za
rok 2013 a prepočtom poslanca Ing. P. Olosa ide o plnenie na 66%.
Starosta uviedol, že od ľudí preukazujúcich sa preukazom ZŤP sa poplatok nevyberá a počet parkovacích
miest je 21.

Na dotaz poslanca Ing. P. Olosa ekonómka obce Mgr. A. Klavcová uviedla že, parkovacie lístky sú
vydávané na daný rok narastajúcim spôsobom, vedie sa evidencia vydaných lístkov a príjem za parkovné sa
uskutočňuje do pokladne OcÚ každý pracovný deň.
Ing. P. Olos pripomienkoval, že nikde nenašiel VZN o parkovaní motorových vozidiel. Starosta
poznamenal, že dané VZN je vypracované, avšak je potrebná jeho zmena. VZN menované v správe bolo
prijaté ešte v roku 2006 a výška parkovného bola určená pri zmene meny zo Sk na Eur v roku 2008 len
uvedením v zápisnici.
Poslanec MUDR. Vaňuga navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy s NEDU, nakoľko je parkovisko viac na
strane pozemku NEDU, než na strane obce. Starosta informoval, že bol na rokovaní s námestníkom Šimom,
ktorý následne požiadal starostu obce, aby obec dala stanovisko či chce predmetný pozemok odkúpiť alebo
ho chce do nájmu, prípadne či chce obec pozemok vymeniť za školskú ulicu, alebo za námestie. Podľa
rozhodnutia obce sa toto stanovisko predloží správnej rade NEDU na prerokovanie a správna rada rozhodne.
Poslanci prijali uznesenie č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie informáciu
o parkovnom.

Za: 6:

Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, M. Maďarová, Ing. P. Chyla, V. Zalčík, Ing. P. Olos.

Proti: 0
Zdržal sa: 1: Ľ. Žihlavník.

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
Mgr. A. Klavcová informovala o rozpočtových opatreniach, o ktorých rokovala aj finančná komisia.
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu č.3 zápisnice.
ROZPOČET
Bežný rozpočet
Finančné operácie
Kapitálové príjmy
RO
Rozdiel – prebytok
SPOLU

PRÍJMY
943.477,00
0,00
47.000,00
8.000,00
998.477,00

VÝDAVKY
368.680,00
68.000,00
70.435,00
486.362,00
5.000,00
993.477,00

OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu – kompetenciu starostu obce uvedenú v prílohe č. 1a/2014.
Starosta informoval o zmene kapitálového rozpočtu na položke IBV a VO. Výdavky súvisiace so zmenou
kapitálového rozpočtu sú v dôsledku toho, že na ulici Píla je plánované rozšírenie pozemnej komunikácie
v šírke 1,5 až 2 m. Skôr ako sa uskutoční pokládka elektrických rozvodov je potrebné uložiť dažďovú
kanalizáciu. Dané výdavky súvisia s obstaraním časti materiálu a s výkopovými prácami na zabezpečenie
týchto zámerov.
V rámci diskusie poslanec Ľ. Žihlavník mal pripomienku, že na webovej stránke obce, na úvodnej strane nie
je oznam o voľných bytoch. Starosta obce poďakoval za pripomienku.

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu:
-v časti bežné výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je uvedené v návrhu RO č.1/2014,
-v časti finančné operácie medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je uvedené v návrhu RO č.1/2014,
-v časti kapitálové výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je uvedené v návrhu RO č.1/2014.
Uvedené v prílohe 1b/2014.
Poslanci prijali uznesenie č. 6/2014:

Za: 6:

Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni
- berie na vedomie zmenu rozpočtu – kompetenciu starostu,
- schvaľuje rozpočtové opatrenie 1/2014 a konštatuje, že upravený
rozpočet Obce Ľubochňa na rok 2014 je stanovený ako
prebytkový vo výške 5.000,00 €.

Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, M. Maďarová, Ing. P. Chyla, Ing. P. Olos, V. Zalčík,

Proti : 0.
Zdržal sa: 1: Ľ. Žihlavník.

8. Správa hlavného kontrolóra
Ing. Jaroslav Dvorský na začiatok ozrejmil poslancom zákon 369/1990 Zákon o obecnom zriadení, § 18f Úlohy hlavného kontrolóra odst.1 písmeno d, ktorý hovorí: že hlavný kontrolór „predkladá správu
o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí“.
Hlavný kontrolór ďalej predniesol správu o výsledku z vykonanej finančnej kontroly – kontrola sa konala na
obecnom úrade a predmetom kontroly bola kontrola vykonania uskutočnenej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013 v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrola stavu a vývoja záväzkov a pohľadávok obce. Správa tvorí
prílohu č. 4 zápisnice.
Poslanec Ľ. Žihlavník mal dotaz na stav pohľadávky od Ing. Arch. Hýravého.
Mgr. A. Klavcová informovala, že pohľadávka sa skladala z dvoch častí a to za práce naviac – ohľadom
lešenia vo výške 4.170,10 € a 10.905 € za opravu poškodeného plášťa na budove základnej školy. Tieto
pohľadávky boli podané na poisťovňu p. Ing. Arch. Jozefa Hýravého. Poisťovňa pristúpila k preplateniu
opravy krovu a hydroizolácie vo výške 9.445,70 € a určila spoluúčasť Ing. Arch. Hýravého vo výške 944,57
€ čo predstavuje 10% z poistného plnenia. Do dnešného dátumu nebola spoluúčasť p. Ing. Arch. Hýravého
ako i zostávajúca časť pohľadávky uhradená. 31.07.2013 bola Ing. Arch. Hýravému zaslaná výzva k úhrade
pohľadávky do 10 dní od doručenia výzvy, spolu s vyčísleným úrokom z omeškania vo výške 8.684,23 €.
Nakoľko nedošlo k úhrade pohľadávky bola presunutá na exekútora.
Hlavný obecný kontrolór Ing. J. Dvorský predniesol správu z kontrolnej činnosti za rok 2013, ktorá tvorí
prílohu č. 5 zápisnice
Poslanec Ing. P. Olos mal pripomienku, že v správe za rok 2013 nie je uvedená kontrola uznesení OZ, teda
absentuje stav v akom sa nachádzajú prijaté uznesenia - či boli splnené, nesplnené alebo sú v riešení.
Kontrolór obce informoval, že kontrolu uznesení vykonáva raz ročne ku koncu roka a stanovisko
k uzneseniam za rok 2013 bolo uvedené v čiastkovej správe prednesenej ešte v roku 2013.

Poslanec Ing. P. Olos žiadal uviesť do zápisnice: že kontrolór obce opakovane a napriek upozorneniam
nedodržiava rokovací poriadok pri predkladaní podkladov obecnému zastupiteľstvu odvolávajúc sa na – čl. 5
Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva odst. 5. rokovacieho poriadku obce Ľubochňa: „ Pozvánka
a materiály na zasadnutie OZ sa doručia poslancom najneskôr 3 dni pred uskutočnením zasadnutia osobne
povereným zamestnancom obce. V prípade, ak ide o neplánované zasadnutie OZ nie je potrebné dodržiavať
termín uvedený v prvej vete tohto odseku“.
Poslanec Ľ. Žihlavník mal pripomienku k formulácii uznesenia 14/2013 zo dňa 28.06.2013, ktoré znie: „ OZ
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly za II. Štvrť rok 2013 Za: 2, Proti: 1:
Zdržali:4 „ . Z výsledku hlasovania teda vyplýva, že obecné zastupiteľstvo nezobralo správu na vedomie
a spýtal sa, či nie je potrebná iná formulácia uznesenia.
Mgr. A. Klavcová vysvetlila, že správu ktorú predniesol hlavný kontrolór obce je len informáciou pre obecné
zastupiteľstvo o prácach, ktoré vykonal obecný kontrolór, pričom obecné zastupiteľstvo nemá kompetenciu
ovplyvniť správu hlavného kontrolóra a preto nie je potrebná iná formulácia uznesenia. Ak OZ potrebuje
viac informácií, môže následne uložiť kontrolórovi vykonať ďalšiu kontrolu.
Poslanci prijali uznesenie č. 7/2014:

Za: 5:

Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra za rok 2013 a správu o výsledku vykonanej
finančnej kontroly.

Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, M. Maďarová, Ing. P. Chyla, Ing., V Zalčík.

Proti: 0.
Zdržal sa: 2: Ing. P. Olos, Ľ. Žihlavník.

Poslanci prijali uznesenie č. 8/2014

Za. 7:

Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi obce
vykonať kontrolu uznesení prijatých od 12.2010 do 31.12.2013
a kontrolu platných VZN obce Ľubochňa.

Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, M. Maďarová, Ing. P. Chyla, Ing. P. Olos, V. Zalčík,
Ľ. Žihlavník.

Proti: 0.
Zdržal sa: 0.

9. IBV Za Skalkou – Zmluva o dielo s EEM, a. s.
Ing. Peter Davidík, starosta obce informoval o zmene zmluvy o dielo s EEM, Žilina, ktoré sa týka prekládky
a výstavby elektroinštalačných rozvodov v areáli IBV Za skalkou. Zmeny nastali v týchto bodoch:
-

100 % zálohová faktúra sa zmenila na 20% zálohu vo výške 9.399 €

-

predĺženie splatnosti zálohovej faktúry z 5 dní na 14 dní odo dňa jej vystavenia

-

predĺžená splatnosť čiastkových faktúr zo 14 dní na 30 dní.

Poslanec Ľ. Žihlavník mal požiadavku, aby výkaz, výmer a rozpočet diela prehodnotil niekto zo stavebnej
komisie. Starosta informoval, že stavebný dozor na túto stavbu si musí zabezpečiť obec a verejné
obstarávanie sa na toto nevzťahuje.
Poslanci prijali uznesenie č. 9/2014:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o dielo 130484,1 medzi
obcou Ľubochňa a Elektroenergetickými montážami, a. s.,
Žilina.
Predmetným dielom je preložka VN vedenia č. 243 (úsek 144)
a NN vedenia v katastri obce Ľubochňa, dielo bude zhotovené
podľa projektovej dokumentácie: „Ľubochňa – Koniec obce –
Zahustenie TS IBV 30 RD“.

Za: 7:

Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga,
V. Zalčík, Ľ. Žihlavník.

M. Maďarová, Ing. P. Chyla, Ing. P.

Olos,

Proti: 0.
Zdržal sa: 0.

10. Žiadosti
Žiadosti, ktoré boli doručené na obecný úrad prezentoval obecnému zastupiteľstvu starosta obce:
OLGA ZELEMOVA, ZEA: Žiadosť o odpustenie platby nájomného za jeden mesiac, v dôsledku
výmeny fiškálnej pamäte pokladne kvôli prečíslovaniu obce Ľubochňa.
MUDr. Vaňuga sa vyjadril, že ak sa schváli jedna žiadosť urobí sa precedens a prídu ďalšie žiadosti
s podobnými požiadavkami na preplatenie výdavkov súvisiacich s prečíslovaním obce.
Žiadosť p. Oľgy Zelemovej nebola schválená.
GOMBÁŠ o. z, VINIČNE – Ponuka na odkúpenie pozemkov s parcelným číslom EKN 9092, 9093, a
9094, k. ú. Ľubochňa, lokalita Krátke, pod lyžiarskym vlekom o výmere 1228, 1944 resp. 1689 m². Cena
je 7,00 € / m².
Poslanci sa zhodli na tom, že daný pozemok nie je v trase vleku a nie je to ucelená plocha, obec nemá
záujem o odkúpenie pozemku.
Miroslav a Margita Strakovci – žiadosť o odkúpenie parcely EKN 20412 (jej časti) o výmere 300 m² (cca
18,5 x 16,5 m) dôvodom je rozšírenie záhrady na pestovanie ovocných stromov. Na pozemku sa
nachádza bývalý zdroj vody, cez parcelu vedie vysoké napätie a pozemok je značne svahovitý.
Po diskusii sa poslanci zhodli na tom, že pre obec by bol kvôli prístupu k bývalému zdroju vody
výhodnejší dlhodobý prenájom. Dané stanovisko je ale potrebné prerokovať so žiadateľmi.
Poslanec Ľ. Žihlavník doručil na rokovanie obecného zastupiteľstva upozornenie od Mikuláša Kičuru,
ohľadom vzniku nebezpečenstva pre chodcov, automobily, rodinné domy kvôli dvom lipám na ulici
Bahurina z dôvodu ich výšky, ale aj veku stromov.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o výzve, ktorú doručila Oľga Mária Penciaková.

11. Rôzne
Starosta obe Ing. Peter Davidík informoval, že ministerstvo hospodárstva schválilo zmenu projektu na
„Rekonštrukciu verejné osvetlenie“ a po jeho podpísaní pristúpi obec k verejnému obstarávaniu.
Územný plán obce – bolo možné nahliadnuť do materiálov, jedine NEDU dalo písomnú požiadavku
ohľadom malého parku, ktorú žiadali zapracovať pre určitú občiansku vybavenosť, je tam zakreslená
zmena cesty.
Poslanec L. Žihlavník mal pripomienku k malej informovanosti občanov o územnom pláne obce,
vyhlasovanie po poobediach po 16.00 hod a zverejnenie na internete bolo až po týždni ako mal byť plán
zverejnený. Starosta vyzval poslancov, aby upozornili na nedostatky, ktoré vzniknú v rámci práce
obecného úradu.
V rámci diskusie bola rozobraná téma vydania občasníka Ľubochňa na dlani. Poslanec Ing. P. Olos
vyhlásil, že každý starosta by bol rád, že nemá robotu s vydávaním časopisu, vzhľadom na to, že to bolo
zabehnuté a časopis vydávala ZŠ. Starosta ozrejmil, že niekedy v rokoch 2010 alebo 2011 obecný úrad
ani nevedel o tom, že sa vydáva časopis, preto obecný úrad prevzal iniciatívu na seba.
Starosta obce pozval prítomných na koncert 11.05.2014 do Kina Šíp pri príležitosti Dňa matiek,
informoval poslancov ohľadom vypílenia líp v dôsledku ich stavu, nakoľko sú bútľavé.
Na podnet poslanca Ľ. Žihlavníka bola predostretá téma bezpečného ihriska a vytvorenia VZN.
Ďalej sa riešilo poskytovanie dotácie pre TJ Havran, nakoľko sa doteraz financie poskytujú až po
predložení dokladov. Poslanec Ľ. Žihlavník navrhol, aby sa zmenil princíp financovania na čiastkový
zálohový systém a následné zúčtovanie čiastkovej dotácie. Starosta informoval, že tento spôsob bol
spôsobený nedostatkami v predchádzajúcich obdobiach, ale nakoľko sa chyby už nevyskytujú, môžeme
vyskúšať zálohový systém na jeden štvrťrok.
List na biologický rozložiteľný odpad – starosta informoval, že obec nechce šikanovať ľudí, že ide o
povinnosť, ale ide o žiadosť, aby občania podpísali dohodu, že svoj biologicky rozložiteľný odpad budú
kompostovať na svojich kompostoviskách.
Ak sa obci nevráti viac ako 50% dohôd bude musieť obec založiť obecné kompostovisko, čo je nelacná
záležitosť, ktorá sa v konečnom dôsledku premietne do cien za TKO.
Hosť Ing. Z. Drábová mala pripomienku, že veľkú rolu v informovanosti občanov môžu zohrať práve
poslanci, ktorý majú na starosti určitú časť obce. Nie každý to zo znenia listu môže pochopiť a preto je
potrebné danú vec občanom vysvetliť. Dobré by bolo urobiť reláciu v miestom rozhlase, ktorá by vysvetlila
občanom hlavnú podstatu rozdanej dohody o kompostovaní.
Poslanci viedli diskusiu ohľadom vývozov TKO a ovplyvnenia výšky poplatku za TKO, o intervaloch
vývozov veľkokapacitných kontajnerov.
Poslanec V. Zalčík mal dotaz kedy bude vytvorené verejné osvetlenie pre zamestnancov KIA v lokalite Na
Zábave.
Hosť Ing. Z. Drabová - predniesla požiadavku, že aj keď obec podala nesúhlasné stanovisko k pamiatkovej
zóne, podľa nej to nebolo koncepčné a bolo by dobré, keby obec spolu s NEDU a občanmi vlastníkmi podala
nesúhlasné stanovisko k pamiatkovej zóne – nakoľko to má vyššiu vypovedaciu hodnotu. Ďalšou
požiadavkou Ing. Z. Drábovej bolo: vysvetliť kto určil výsadbu v parku za vypílené stromy v parku NEDU –
starosta informoval, že žiadosť o vypílenie stromov podalo NEDU a na základe toho bolo začatá správne
konanie v danej veci. Na konaní sa zúčastnila štátna ochrana prírody, správa tatranského národného parku
a krajský pamiatkový úrad. Na danom konaní sa dohodol výrub 72 ks stromov - pre svoj zdravotný stav,

pričom krajský pamiatkový úrad určil druhovú sadbovú skladbu v počte cca 30 stromov a určil miesta
výsadby.
Pani Ing. Z. Drabová mala pripomienku na vyššiu informovanosť o konaní OZ a to týždeň príp. 10 dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Ekonómka Mgr. A. Klavcová sa vzdala funkcie v komisii pre verejné obstarávanie a zapisovateľa OZ, za
zapísanie zápisnice odmenu neprijíma.

Starosta podal informáciu ohľadom využívania služobného auta na súkromné účely, keď manželku priváža
a odváža z práce. Daná skutočnosť spočívala v tom, že vybavoval všetky náležitosti ohľadom p. Buliakovej,
ktorá bola najskôr v nemocnici, neskôr v doliečovacom ústave ÚVN a v Štiavničke a následne jej vybavoval
veci ohľadom umiestnenia v domove dôchodcov. Momentálne p. Buliakovú starosta zastupuje na súde
ohľadom určenia opatrovníka.

12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 2. zasadnutie OZ o 20.10 ukončil

Ing. Peter Dávidík v.r.
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mária Maďarová v.r.
Vladimír Zalčík v.r.

Zapisovateľ:
Mgr. Anna Klavcová v.r.

