ZÁ P I S N I C A č. 1/2014
napísaná na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa
uskutočnilo dňa 29. januára 2014 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský, hlavný kontrolór obce
Ing. Architektka Tatiana Nosková

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

Dagmar Gasperová, Mgr.
Stela Medžová, Mgr.
Peter Vaňuga, MUDr.
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing. (prišiel o 17.40 hod)
Luboš Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík (ospravedlnený)

HOSTIA
PaedDr. Lýdia Žihlavníková
Mgr. Lucia Olosová
Monika Olosová
Jaroslav Michálek
Karol Žihlavník
Mgr.Viera Krúpová
Peter Žihlavník
Marián Žihlavník

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola prijatých uznesení
Prerokovanie Územného plánu obce
Žiadosti
Rôzne
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že sú prítomní siedmi poslanci a prvé
riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Program bol schválený 7 prítomnými poslancami
jednomyseľne, bez pripomienok. Za ( Mgr. D. Gasperová, , MUDr. P. Vaňuga, Ing. R.
Hamran, L. Žihlavník, Mária Maďarová, Mgr. Stela Medžová, Ing. Pavol Olos, proti – 0,
zdržal sa - 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Na začiatku tohto bodu sa starosta obce Ing. P.Dávidík opýtal prítomných poslancov, kto má
záujem písať zápisnicu. Nikto z prítomných neprejavil záujem. A tak starosta obce Ing. P.
Dávidík poveril písaním zápisnice Mgr. D .Gasperovú, za overovateľov zápisnice, Ing. R.
Hamran, MUDr. P. Vaňuga
3. Do návrhovej komisie
Starosta obce Ing. P. Dávidík odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stela Medžová, M. Maďarová,
L. Žihlavník. Za návrh hlasovali jednomyseľne 7 prítomní poslanci (Mgr. Dagmar
Gasperová, Ing. Roman Hamran, Mária Maďarová, MUDr. Peter Vaňuga, L.ubomír
Žihlavník, Mgr. Stela Medžová, Ing. Pavol Olos, proti – 0, zdržal sa – 0.)
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce Ing. P. Dávidík prečítal uznesenia prijaté na minulom zastupiteľstve: 22/2013,
23/2013, 24/2013, 25/2013, 26/2013, 27/2013, 28/2013, 29/2013, 30/2013, 31/2013. 32/2013,
33/2013, 34/2013, 35/2013.
5. Prerokovnie Územného plánu obce
Starosta obce Ing. P. Dávidík privítal Ing. arch. T. Noskovú, ktorá vypracovala Územný plán
obce Ľubochňa a prišla s ním oboznámiť poslancov. Ing. arch. T. Nosková vysvetlila návrh
Územného plánu obce. Povedala, že je možné ešte ho upresniť a doplniť o prípadné
pripomienky. Ak má niekto na svojom podzemku niečo s čím nesúhlasí, je možné to zmeniť.
Územný plán obce je vypracovaný v mierke 1 : 25 000.
J. Michálek požiadal o vyrovnanie cesty pri bytovke č. 239, aby nezasahovala do rohu
bytovky. Poslanec L. Žihlavník povedal, že treba oboznámiť občanov aj cez obecný rozhlas.
Starosta obce Ing. P. Dávidík povedal, že sa to vyhlási a do 14 dní si môžu prísť občania
pozrieť Územný plán obce a pripomienkovať ho.
Poslanci prijali uznesenie č. 1/2014 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie
správu spracovateľky Územného plánu Ing. arch. T. Noskovej. Za uznesenie hlasovali všetci
8 prítomný poslanci. Bol už prítomný aj poslanec Ing. P. Chyla (Mgr. Dagmar Gasperová,
MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavol Olos, Ing. Roman
Hamran, Luboš Žihlavník, Ing. P. Chyla, proti – 0, zdržal sa – 0.)
6. Žiadosti
Starosta obce Ing. P. Dávidík prečítal žiadosť Cirkevného zboru v Ružomberku. Žiadajú
o finančnú pomoc pri oprave strechy evanjelického kostola v Ružomberku. Starosta povedal,
že obec nemôže finančne prispieť.
Starosta obce Ing. P. Dávidík prečítal žiadosť Márie Škutovej, bytom Stankovany 323, ktorá
žiada o pridelenie 2 izbového bytu.
Poslanci prijali uznesenie č. 2/2014 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni:
1. Ruší unesenie č. 10/ 2009.
2. Ustanovuje za členov komisie na prideľovanie bytov všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva menovite: Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Stela Medžová,
Mária Maďarová, Ing. Pavol Olos, Ing. Roman Hamran, Luboš Žihlavník, Ing. P. Chyla,
Vladimír Zalčík.
3. Schvaľuje pridelenie 2 izbového bytu pani Márii Škutovej bytom Stankovany č. 323.
Za uznesenie hlasovali všetci 8 prítomní poslanci (Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter
Vaňuga, Mgr. Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavol Olos, Ing. Roman Hamran, Luboš
Žihlavník, Ing. P. Chyla, proti – 0, zdržal sa – 0.)
Poslankyňa Mgr. S. Medžová podala ústnu sťažnosť na zaparkované staré auto pri parkovisku
v areály bývalej školskej bytovky. Starosta požiadal poslankyňu Mgr. S. Medžovú, aby ho
informovala, keď majiteľ auta pán Zelem bude prítomný doma.

7. Rôzne
Starosta obce Ing. P. Dávidík informoval, že sa pracuje na zmene projektu verejného
osvetlenia. Táto zmena projektu musí byť odsúhlasená riadiacim orgánom.
Starosta obce Ing. P. Dávidík informoval, že bola podaná žiadosť na ošetrenie Lipovej aleje
cez projekt Zelená oázy. Tento projekt prešiel cez prvé kolo a bol odstúpený na ďalšie
posúdenie.
Ďalej bol podaný projekt cez Nadácia Allianz na zvýšenie bezpečnosti chodcov cez prechod
na štátnej ceste I/ 18. V oboch smeroch by mala byť osadená reflexná dopravná značka
prechod pre chodcov o rozmeroch 1x1m doplnené o žlté blikajúce svetlá.
Poslankyňa Mgr. S. Medžová informovala, že sa chcú zapojiť do súťaže v zbieraní plástových
fliaš, kde sú zaujímavé ceny. Chceli by to rozbehnúť aj s pomocou obce. Starosta obce Ing. P.
Dávidík povedal, že sa to dá vyhlásiť aj v obecnom rozhlase. Poslankyňa Mgr. D. Gasperová
povedala, že by bolo dobré, keby sa plástové fľaše zbierali po obci obecnou Aviou. Starosta
obce Ing. P. Dávidík povedal, že 1x do týždňa najlepšie asi vo štvrtok sa Aviou prejde celá
obec a podľa množstva fliaš sa zavezú na zberné miesto do Ružomberka.
Poslankyňa Mgr. S. Medžová sa opýtala hlavného kontrolóra, ako je to so schvaľovaním
uznesenia, kedy sa považuje za schválené. Hlavný kontrolór odpovedal, že uznesenie
ohľadom VZN je schválené 3/5 väčšinou a keď sa jedná o obyčajné uznesenie, tak je
schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov. Tak skonštatovala, že uznesenie č.14/2013
nemožno považovať za schválené.
Poslanec L. Žihlavník dal návrh, aby sa zápisnice nahrávali na diktafón.
Poslanec Ing. R. Hamran povedal, že zápisnica bola neskoro daná na internetovú stránku
obce.
Poslanec Ing. P. Olos povedal, že v decembrovej zápisnici nebolo to, čo povedal, k čomu sa
pripojil aj poslanec L. Žihlavník. Zástupkyňa obce Mgr. D. Gasperová, ktorá zápisnicu písala
povedala, že sa opýtala obidvoch poslancov, čo chcú mať v zápisnici, aby dali písomne a oni
povedali, že to tam nemá dať.
Poslanec Ing. R. Hamran povedal hlavnému kontrolórovi Ing. J. Dvorskému, že nedáva veci
na zastupiteľstvo včas. Hlavný kontrolór Ing. J. Dvorský odpovedal, že nerobí nič v rozpore
so zákonom.
Poslanci prijali uznesenie č. 3/2014 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje
zhotovovanie zvukového záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva pre účely písania
zápisníc. Za uznesenie hlasovali 7 prítomní poslanci (Mgr. Dagmar Gasperová, Mgr. Stela
Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavol Olos, Ing. Roman Hamran, Luboš Žihlavník, Ing. P.
Chyla, proti – 0, zdržal sa – 1 MUDr. P. Vaňuga.)
Poslanec L. Žihlavník povedal, že dostal podnet na starostu obce Ing. P. Dávidíka, že zneužíva
služobné auto. Povedal, že pán starosta opakovane využíva služobné auto na súkromné účely,
keď manželku pravidelne ráno o 7.30 hod. odváža do práce a poobede ju vyzdvihne o 15.30
hod. Starosta obce Ing. P. Dávidík odpovedal, že o tom nevie.
Poslanec L. Žihlavník sa opýtal starostu, či by sa nedalo pomôcť a zabezpečiť dopravu
obyvateľom z doliny. Starosta obce Ing. P. Dávidík povedal, že pred zrušením spoja, ktorý
zabezpečovali Lesy SR bol na jednaní so správcom lesnej správy, ohľadom ponechania spoja.
Zo strany dopravcu bola prezentovaná nerentabilnosť uvedeného spoja a mesačná strata
predstavovala čiastku cca 800 €. Zo strany vedenia obce bola daná požiadavka na SAD
Ružomberok ohľadom predĺženia trasy spoja, ktorý odchádzal kedysi 6.20 hod. z Ľubochne
do Ružomberka, aby tento spoj išiel skôr z Ružomberka do Ľubochne a pokračoval do doliny
na Jarovisko a späť do Ľubochne a s pokračovaním do Ružomberka. Táto jazda do doliny
a späť vychádzala nerentabilná a obec by musela taktiež doplácať. O posilnenie nedeľných
spojov do Stankovian žiadali aj ostatní starostovia, no doplatok obcí by činil cca 400€
mesačne.

Pani Mgr. Viera Krúpová sa opýtala, či môže byť služobné vozidlo k dispozícii aj škole.
Starosta obce Ing. P. Dávidík odpovedal, že áno.
Poslanec L. Žihlavník povedal, že je lepšie ak služobné auto bude parkovať v obecnej garáži.
Poslanec Ing. P. Olos sa opýtal akým spôsobom sa robí vyberanie parkovného a kde to môže
v rozpočte nájsť. Starosta obce Ing. P. Dávidík povedal, že by to malo byť v položke užívanie
verejného priestranstva, a že na základe tohto dotazu bude na budúcom zastupiteľstve
predložené správa k tejto téme.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga povedal, že treba doriešiť parkovanie aút na parkovisku NEDÚ.
A či by nebolo dobré , keby obec požiadala NEDÚ o odkúpenie tohto parkoviska.
Poslanec L. Žihlavník sa opýtal, či sa už nevydáva časopis. Poslankyňa Mgr. S. Medžová
povedala citujem: „Chcem povedať, že považujem za vrcholný podraz, že si sa občasník,
ktorý sa pred 5 timi rokmi začal vydávať na môj podnet a ktorý som z príspevkov pisateľov
zadarmo vždy graficky spracovala, rozhodol vydať a mňa si úplne obišiel. Po tom, čo si celý
minulý rok tvrdil, že nemáš čas na napísanie článku a tým bránil jeho vydaniu i napriek tomu,
že všetky ostatné príspevky dopisovatelia poslali. Musím povedať, že si myslím, že je
vrcholom Tvojej chlapskej zbabelosti, že si ani nenašiel dosť odvahy aby si mi to povedal,
alebo aspoň zatelefonoval, pretože občasník je moja srdcová záležitosť a nie bremeno.
Myslím si, že si ma chcel odstaviť a nie odbremeniť.“
Starosta obce Ing. P. Dávidík povedal, že iniciatívu prebrala obec a požiadali o príspevky
všetkých doterajších prispievateľov ako: Klub dôchodcov, Turistický oddiel, Združenie
rodičov pri ZŠ s MŠ, Materskú školu, organizátorov Ľubochnianskej reťaze a mailom
požiadala o príspevok základnú školu . V texte mailu z 17. januára 2014 bolo:
Pozdravujem !
Chystáme sa vydať Občasník – zhrnutie minulého roku a chcem Ťa požiadať o články za
školu cca 4 strany a za TJ cca 1 stranu.
Uzávierka je 22. januára 2014 o 12.00 hod..
Prosím Ťa povedz to ja Stelke.
Ďakujem.
S pozdravom Peter.
Tak, mi je ľúto, keď si niekto myslí to, čo si myslí. Do dnešného dňa dali príspevky všetci
prispievatelia okrem základnej školy a TJ Havran. Ďalej starosta sa opýtal poslankyne Mgr.
S. Medžovej, kto je v redakčnej rade. Odpovedala, že Mgr. Jana Lacinová, Mgr. Stela
Medžová a Mgr. Anna Kurucárová. Starosta povedal, že v občasníku je uvedené : Vydáva
obecný úrad. Z príspevkov zostavila: Mgr. Stela Medžová a gramatická úprava Mgr. Anna
Kurucárová. Tak starosta podotkol, že je to časopis o jednej osobe.
Poslanec L. Žihlavník povedal citujem: nie je to tvoj súkromný časopis a daj priestor aj iným
napr. kto bude kandidovať vo voľbách.
Poslanec L. Žihlavník sa opýtal, ako je to s barom. Povedal, že minule sa obesil na plot
u Olosov nadrogovaný chlap, ktorý išiel z baru. Starosta na to odpovedal, že či on môže za to.
Poslanec ďalej povedal, že stoja tam dve bémbečka citujem: nie si schopný ako starosta
vymôcť pokutu. V tomto by mala byť nápomocná aj komisia pre ochranu verejného poriadku
dodala zástupkyňa starostu Mgr. D. Gasperová. Ďalej sa menovaný poslanec opýtal na
stavebné úpravy v bare.
Starosta obce Ing. P. Dávidík povedal, že v pondelok to bude riešiť s pracovníkom
stavebného úradu Ing. Benčom.
Poslanec L. Žihlavník sa opýtal ako je to so sľúbenými 3000 € na kostol v Ľubochni. Starosta
obce Ing. P. Dávidík odpovedal, že vzhľadom na finančnú situáciu sa museli skresať výdavky
a tak sa prispelo na kostol len 2000 € a zvyšok sa budeme snažiť nájsť v rozpočte . Financie
neboli znížené len na kostol ale aj napríklad škola žiadala financie na výmenu okien a taktiež
neboli poskytnuté. Mgr. Krúpová podotkla, že stav okien v ZŠ je zlý. Na margo uvedeného

starosta obce povedal, že ZŠ má na bežnú údržbu budov 9 500 € a z toho by mohli každý rok
postupne vymeniť okná v 1 triede. Z Euro fondov obec
vybavila cca 600 000,€ a
spoluúčasť obce bola okolo 50 000 € z vlastných finančných prostriedkov. Starosta obce
povedal, že o dotácii pre kostol sa rozprával aj dnes po pohrebe s pánom farárom. Ubezpečil
poslanca, že schválené finančné prostriedky budú poskytnuté na kostol.
8. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 1. riadne zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 19.20 hod. ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Vaňuga v.r.
Ing. Roman Hamran v.r.
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

