ZÁ P I S N I C A č. 3/2013
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 28. júna 2013 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský, hlavný kontrolór obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce

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

Dagmar Gasperová, Mgr. - ospravedlnená
Stela Medžová, Mgr.
Peter Vaňuga, MUDr., Phd.- ospravedlnený
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
Ľuboš Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík - príchod o 17.45 hod.

HOSTIA

PaedDr. Jozef Olos
Ing. Jaroslav Dráb
Michaela Žíhlavníková
Peter Žíhlavník
Vojtech Žíhlavník
Michal Štrof

Tomaš Matula
Magdaléna Matulová ml.
Miroslav Vaňoch
Zuzana Buknová
Peter Dančo

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola prijatých uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly za II. Q/2013
Záverečný účet obce za rok2012
- Správa audítora k účtovnej uzávierke
- Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
8. Čerpanie rozpočtu za I. Q/2013
9. Rozpočtové opatrenie č.1/2013
10. Žiadosti
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci a tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
je uznášania schopné. Predniesol návrh programu, ktorý bol schválený 6 prítomnými
poslancami jednomyseľne, bez pripomienok. Za: Ing. R. Hamran, M. Maďarová, Mgr.
Stela Medžová, L. Žihlavník, Ing. P. Olos, Ing. P. Chyla.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice starosta obce poveril Máriu Maďarovú, za overovateľov zápisnice určil
Ing. Pavla Chylu a Ľuboša Žihlavníka.
3. Do návrhovej komisie
Starosta obce odporučil zvoliť do návrhovej komisie Mgr. S. Medžovú, Ing. P Olosa, Ing. R.
Hamrana. Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci 6 prítomní poslanci, Ing. R. Hamran, M.
Maďarová, Mgr. S. Medžová, , L. Žihlavník, Ing. P. Chyla, Ing. P. Olos.
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 7-12/ 2013 prijaté na minulom zastupiteľstve
a skonštatoval, že sú splnené alebo sa plnia.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Hlavný kontrolór predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 13/ 2013, ktorým schvaľuje plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2013. Za 5 poslancov, M. Maďarová, Ľ. Žihlavník, Ing. R. Hamran,
Mgr. S. Medžová, P. Chyla. Proti 1 poslanec Ing. P. Olos.
6. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly II Q/2013
Správu predniesol hlavný kontrolór Ing. J. Dvorský a tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Vykonal kontrolu zúčtovanie dotácii za rok 2012 v TJ Havran, Jednota dôchodcov, Spišská
katolícka charita a Konkoľová. Skonštatoval, že dotácie okrem TJ Havran boli riadne

zúčtované podľa VZN o poskytovaní dotácii. Pri kontrole zúčtovania TJ Havran boli zistené
nedostatky, ktoré boli predložené predsedovi TJ Havran a boli vyzvaní na odstránenie
nedostatkov. Prevažná časť nedostatkov bola odstránená ale niektoré nedostatky pretrvávajú.
Poslanec Ing. P. Olos mal výhrady k správe ohľadom prideľovaniu bytov a vyjadril sa , že to
je polovičná robota. Kontrolór predloží doplnenie k tomuto bodu do budúceho zasadnutia.
K správe sa vyjadril predseda TJ Havran PaedDr. J. Olosa . Starosta vysvetlil a povedal, že
tie nedostatky sa dajú odstrániť a finančné prostriedky budú ďalej vyplatené. Starosta
vysvetlil, že finančné prostriedky pre TJ Havran nemohli byť poskytnuté, pretože TJ
nepredložila do 31.12.2012 zúčtovanie dotácie. Dotáciu zúčtovala až v priebehu mesiaca
marec 2013. Slová o tom, že starosta nechce dať finančné prostriedky pre TJ považuje starosta
za „krčmové reči“, pretože keď ho predseda TJ požiadal o finančné prostriedky na zapletenie
faktúry za el. energiu starosta ho požiadal o doručenie týchto faktúr no do dnešného
dňa neboli doručené. Starosta skonštatoval, že v uvedenej správe sú nedostatky, ktoré sa dajú
odstrániť v priebehu tohto zastupiteľstva a zmluva o dotácii môže byť podpísaná po
zasadnutí. Starosta navrhol vedeniu TJ Havran ústretový krok, aby sa zriadil Obecný športový
klub, ktorý bude zabezpečovať celú ekonomickú agendu, starostlivosť o ihrisko a nadšenci
športu sa budú venovať len športovej činnosti. Poslankyňa Mgr. S. Medžová mala poznámku,
či by sa nemohlo dávať TJ 1/12 každý mesiac ako v minulosti. Starosta ubezpečil prítomných,
že všetky finančné prostriedky na základe predložených daňových dokladov budú pridelené
TJ v rámci schváleného rozpočtu. P Z. Buknová pripomienkovala že deti ( športovci) nemajú
dresy, že si musia medzi sebou meniť, chýbajú brankárske dresy. Starosta odpovedal, že
v žiadosti TJ o dotáciu sa neuvádza nákup dresov pre žiakov. V minulosti zohnal starosta cca
700,-€ sponzorsky na nákup dresov pre žiakov a keby vedel o tejto potrebe verí, že by sa mu
podarilo získať tiež nejaké sponzorstvo. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 14/2013
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z vykonania kontroly za II. polrok 2013. Za
uznesenie hlasovali - 2 prítomní Ing. P. Chyla, M. Maďarová, zdržali sa - 4 poslanci Ing. P.
Olos, Ing. R Hamran, Mgr. S. Medžová, Ľ. Žíhlavník, nehlasoval – 1 V. Zalčík.
7. Záverečný účet obce za rok IQ/2013
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová . K záverečnému účtu predniesol
správu hlavný kontrolór obce. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.15/2013, ktorým
schvaľuje
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
2. použitie prebytku v sume 35.170,75 € zisteného podľa ustanovenia §10 ods.3 písm. a) a
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo
výške 35 170,75 € ,
berie na vedomie
1. správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ľubochňa za rok 2012,
2. správu audítora za rok 2012.
Za hlasovalo 7 poslancov: M. Maďarová, Ľ. Žihlavník, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, P.
Chyla, Ing. P. Olos a V.Zalčík.

8. Čerpanie rozpočtu za IQ/2013
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová. Poslanec Ing. Olos sa opýtal na
vymáhanie nedoplatkov od neplatičov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 16/2013, ktorým berie na vedomie čerpanie
rozpočtu za I Q /2013 podľa prílohy. Za hlasovalo 6 poslancov: M. Maďarová, Ľ. Žihlavník,
Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, P. Chyla, V.Zalčík a zdržal sa -1 poslanec Ing. P. Olos .
9. Rozpočtové opatrenie č.1/2013
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová. Starosta obce predniesol návrh na
kúpu obecného traktora pre zabezpečenie zimnej a letnej údržby obce. Vyhodnotil zimnú
údržbu, ktorá obec stála od roku 2010 vo cca 20.000,-€. Ing P. Olos povedal, že je to
najhoršie riešenie a je potrebné pripraviť technickoekonomickú štúdiu. Poslanec Ľ. Žíhlavník
sa vyjadril, že suma za zimnú údržbu nie je až taká vysoká. V rámci tohto bodu boli presunuté
fin. prostriedky: 4 000,-€ na údržbu požiarnej zbrojnice, 1000,-€ na oslavy 85 rokov založenia
dobrovoľného hasičského zboru, 1000,-€ na oslavy 80 rokov – výročie TJ. Obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie č.17/2013, ktorým I. Konštatuje, že upravený rozpočet Obce
Ľubochňa na rok 2013 je stanovený ako vyrovnaný vo výške 1.041.709,59,- EUR
ROZPOČET
Bežný rozpočet
Finančné operácie
Kapitálové príjmy
RO
SPOLU

PRIJMY
VÝDAVKY
886.709,59 406.608,59
0,00
72.000,00
150.000,00
88.000,00
5.000,00
475.101,00
1.041.709,59 1.041.709,59

II. Schvaľuje
Úpravu rozpočtu:
- v časti bežné výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami a podpoložkami tak ako je
uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia č. 1/2013,
- v časti finančné operácie medzi triedami, oddielmi, položkami a podpoložkami tak ako je
uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia č.1/2013,
- v časti kapitálové výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami a podpoložkami tak ako je
uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia č.1/2013schválilo rozpočtové opatrenie č.1/2013 .
Za hlasovalo 7 poslancov: M. Maďarová, Ľ. Žihlavník, Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, P.
Chyla, Ing. P. Olos a V.Zalčík.

10. Žiadosti
Okresný súd požiadal o 1 osobu prísediaceho na pojednávaniach. Obci sa nepodarilo zohnať
žiadnu osobu.
Firma SAFYX žiada o zrealizovanie rozvodov internetu na rozhlasových stĺpoch .
Fričovci – odkanalizovanie potoka, stretnutie stavebnej komisie o posúdenie stavu veci.
ELEKTRIK Bobák požiadal o stanovisko k výstavbu malej vodnej elektrárne v lokalite Na
Hutách.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii budovy č.76 Beluš.
Žiadosť o zamestnanie M. Vaňoch ( 60 rokov).
Pamiatkový úrad zvolal na 14.08.2013 o 15.00 hod. prerokovanie pamiatkovej zóny.
11. Rôzne
Ing. Pavol Olos – požiadal obecné oznamy dávať na internet.
Mgr. Stela Medžová – opýtala sa na názvy ulíc a popisné čísla v akom je to stave. Starosta
odpovedal, že je to dokončené a 1.júla sa to podáva na políciu.
M. Vaňoch – mal dotaz, že na Píle sa svieti, kto to platí a na budove Reštaurácia pod Lipami –
padá omietka.
Ing. Dráb sa opýtal na pridelenie súpisného čísla na budove vleku . Starosta odpovedal TJ
Havran, že žiadosť o pridelenie súpisného čísla nespĺňala potrebné náležitosti a je potrebné ju
doplniť.
12. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 3. riadne zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 21.30 hod. ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavol Chyla v.r.
Ľuboš Žihlavník
Zapísala:
Mária Maďarová v.r.

