ZÁ P I S N I C A č. 5/2013
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 08. októbra 2013 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce

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

HOSTIA
Mgr. Viera Krúpová

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
6. Čerpanie rozpočtu za II.Q/2013
7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
8. Príprava IBV Za Skalkou
9. Žiadosti
10. Rôzne
11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že sú prítomní ôsmi poslanci a piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
je uznášania schopné. Predniesol návrh programu, kde bol vypustený bod o správe hlavného
kontrolóra, ktorý je na školení. Program bol schválený 8. prítomnými poslancami
jednomyseľne, bez pripomienok. Za ( Mgr. D. Gasperová, , MUDr. P. Vaňuga, Ing. R.
Hamran, Mária Maďarová, L. Žihlavník, Ing. P. Olos, V. Zalčík, Ing. P. Chyla, proti – 0,
zdržal sa – 0.)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice starosta obce poveril Mgr. D .Gasperovú, za overovateľov zápisnice MUDr.
P. Vaňuga, Ing. P. Chyla.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov Ing. R. Hamrana, Ing. P.
Olosa, M. Maďarovú. Za návrh hlasovali jednomyseľne 8. prítomní poslanci (Mgr. D.
Gasperová, Ing. R. Hamran, M. Maďarová, MUDr. P. Vaňuga, L. Žihlavník, Ing. P. Chyla, V.
Zalčík, Ing. P. Olos, proti – 0, zdržal sa – 0.)

4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia prijaté na minulom zastupiteľstve: 13/2013, 14/2013,
15/2013, 16/2013, 17/2013.

5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Návrh predniesol starosta obce Ing. P. Dávidík a tvorí prílohu č. 1 zápisnice. Starosta obce
informoval, že v súvislosti so zmenou zákona č.223/2001Z.z. o odpadoch sa okrem iného
ukladá obci zaviesť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu (BRKO). Cieľom obce je nezvyšovať náklady obce na nakladanie s odpadmi
a nezvyšovať poplatok za komunálny odpad. Preto bude oslovená každá domácnosť ohľadom
vlastného kompostovania na vlastnom kompostovisku. Ak sa viac ako 50% obyvateľov
zaviaže kompostovať samostatne obec nebude povinná zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu BRKO. Poslanci prijali uznesenie č. 18/2013 obecné zastupiteľstvo v
Ľubochni schvaľuje VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Za uznesenie
hlasovali všetci 9. prítomní poslanci. (Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr.
Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavol Chyla, Ing. Pavol Olos, Vladimír Zalčík, Ing.
Roman Hamran, Luboš Žihlavník, proti – 0, zdržal sa – 0.)

6. Čerpanie rozpočtu za II.Q/2013
Čerpanie rozpočtu za II Q/2013 predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová a tvorí prílohu
č.2 zápisnice. Poslanci prijali uznesenie č. 19/2013 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na
vedomie čerpanie rozpočtu na II Q/2013. Za uznesenie hlasovali všetci 9 prítomní poslanci
(Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing.
Pavol Chyla, Ing. Pavol Olos, Vladimír Zalčík, Ing. Roman Hamran, Luboš Žihlavník, proti –
0, zdržal sa – 0.)

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Mgr. A. Klavcová informovala o rozpočtových opatreniach a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
ROZPOČET
Bežný rozpočet
Finančné operácie
Kapitálové príjmy
RO
SPOLU

PRIJMY
899.209,59
0,00
150.000,00
5.000,00
1.054.209,59

VÝDAVKY
419.108,59
72.000,00
88.000,00
475.101,00
1.054.209,59

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu – kompetenciu starostu obce
uvedenú v prílohe č. 2a/2013. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu: -v časti
bežné výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je uvedené v návrhu
rozpočtového opatrenie č.2/2013,-v časti finančné operácie medzi triedami, oddielmi,
položkami, tak ako je uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia 2/2013, -v časti kapitálové
výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je uvedené v návrhu rozpočtového
opatrenie č. 2/2013. Uvedené v prílohe 2b/2013.
Poslanec L. Žihlavník sa opýtal za čo bola vyplatená odmena pracovníkom obce. Starosta
obce povedal, že pani E. Guzyová robila súpisné čísla a Mgr. A. Klavcová počas dovolenky
robila ekonomické veci. Poslanec L. Žihlavník povedal, že sa mu zdá vysoká suma za telefón.
Starosta obce povedal, že je v tom telefón, fax aj internet.
Poslanci prijali uznesenie č. 20/2013 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje rozpočtové
opatrenie 2/2013 a konštatuje, že upravený rozpočet Obce Ľubochňa na rok 2013 je stanovený
ako vyrovnaný vo výške 1.054.209,59€.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci poslanci (Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr.
Peter Vaňuga, Mgr. Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavol Chyla, Ing. Pavol Olos,
Vladimír Zalčík, Ing. Roman Hamran, Luboš Žihlavník, proti – 0, zdržal sa - 0)

8.Príprava IBV Za Skalkou
Starosta informoval, že sa pokračuje na príprave územia IBV Za Skalkou. Je dokončená nová
vetva kanalizácie vodovodu a taktiež je zrealizovaná prekládka vodovodu. V novembri sa má
pristúpiť k výstave elektrických sietí. Vzhľadom na skutočnosť, že cez uvedený areál je
vedená NN a VN sieť je ju nutné preložiť. Jedná sa o vyvolanú investíciu v réžii obce. Preto
je potrebné podpísať zmluvu o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia
s vlastníkom zariadenia SSE- Distribúcia, a.s., Žilina v hodnote 39162,73€ bez DPH. Termín
realizácie je november 2013 a bude to realizovať firma Elektromontáže ,a.s., Žilina. Ďalej
povedal, že z areálu pre časť IBV je odvezená výkopová zemina, odvezený je starý stavebný
odpad ešte z čias garáži Lesov, terén je splanírovaný a rozdrvilo sa 1500t stavebného odpadu
zo zbúranej dielne. Je potrebné ešte vybudovať dažďovú kanalizáciu. Zatiaľ sú predané dva
podzemky. Poslanci prijali uznesenie č. 21/2013 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni
splnomocňuje starostu obce na jednanie ohľadom cenovej kalkulácie preložky
elektroenergetického zariadenia stavbyIBV Za Skalkou a splnomocňuje starostu obce na
podpis zmluvy na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia. Za uznesenie
hlasovali všetci 9. prítomní poslanci (Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr.
Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavol Chyla, Ing. Pavol Olos, Vladimír Zalčík, Ing.
Roman Hamran, Luboš Žihlavník, proti – 0, zdražal sa – 0.

9. Žiadosti
Starosta obce predniesol žiadosť, ktorá prišla 18.8.2013 od Združenia rodičov a priateľov ZŠ
a MŠ na pridelenie finančných prostriedkov na kultúrne podujatia v sume 1000€. Starosta
povedal, že si hlboko váži prácu týchto ľudí a chce podať týmto ľudom pomocnú ruku. Preto
v rámci rozpočtu obce na budúci rok sa navýši kapitola na kultúrne podujatia a obec bude
financovať všetky podujatia. Tým nebude zaťažené Združenie rodičov s vyúčtovaním týchto
financií.
Ďalšia žiadosť bola od Karola Baláža z Ružomberka, ktorý žiada i finančnú výpomoc pre
svojho postihnutého syna. Vzhľadom na to, že nie sú občanmi našej obce finančná výpomoc
nemôže byť poskytnutá.
MUDr. Imreová a MUDr. Martinková žiadajú o výmenu vchodových dverí, zateplenie budovy
a výmeny okien na zdravotnom stredisku. Starosta povedal, že tento rok sa podľa cenových
ponúk vymenia dvere. Na zateplenie budovy a výmenu okien bude potrebné pokúsiť sa
získať fin. prostriedky z fondov EÚ.
Ďalšia žiadosť bola od WICKY, s.r.o. Košice, ktorý žiadajú predĺženie nájmu lekárne.
Poslanci žiadali predložiť návrh zmluvy. Poslanec MUDr. P. Vaňuga povedal, že v krátkom
čase bude otvorená lekáreň v NEDÚ a bude prístupná aj pre verejnosť.

10. Rôzne
Starosta informoval ohľadom druhej etapy rekonštrukcie verejného osvetlenie. Bola
vyhlásená súťaž na výber zhotoviteľ. Počas trvania súťaže boli zistené nezrovnalosti v PD
a z tohto dôvodu bola súťaž zrušená. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo požiadané o zmenu
projektu. Po schválení zmeny bude vypísané ďalšia súťaž.
Starosta povedal, že bol vyzvaný architekt Hýravý, aby uhradil všetky podlžnosti obci
z projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ“. Odpísal, že celú vec rieši poisťovňa v
ktorej je poistený voči škodovej udalosti .
Poslanec MUDr. P. Vaňuga sa opýtal ohľadom kanalizácie v zmysle pripojenia a funkčnosti.
Starosta odpovedal, že ešte nie je funkčná čistička. Poslankyňa M. Maďarová povedala, že na
začiatku bolo zo strany Vodárenskej spoločnosti povedané, že kanalizácia bude zavedené 6
metrov na podzemky občanov, takže ľudia boli podvedení. Poslanec L. Žihlavník povedal, že
to treba prejednať v dozornej rade. Poslankyňa Mgr. S. Medžová sa opýtala ohľadom ulíc.
Starosta povedal, že všetky podklady boli odovzdané na Okresnom riaditeľstve PZ oddelenie
evidencie obyvateľov, ktoré tieto informácie spracováva. Zatiaľ obec nemá oficiálne
ukončenie týchto zmien zo strany PZ ale máme vedomosť, že občanom sú už prideľované
nové súpisné a orientačné čísla a názvy ulíc.

11. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 5. riadne zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 21.00 hod. ukončil.
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Vaňuga v.r.
Ing. Pavol Chyla v.r.

Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

