ZÁ P I S N I C A č. 2/2013
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 24. apríla 2013 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

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

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

Dagmar Gasperová, Mgr.
Stela Medžová, Mgr.
Peter Vaňuga, MUDr., Phd.
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
Ľuboš Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

HOSTIA
.................
PaedDr. Jozef Olos
Ing. Jaroslav Dráb
Ján Vronka
Mgr. Dana Sršňová
Miroslav Kerdík

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správcovstvo obecných bytových domov
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012
7. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly za IQ/2013
8. Prerokovanie stanoviska prokurátora
9. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
10. Žiadosti
11. Rôzne
12. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že sú prítomní všetci deviati poslanci a druhé riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Predniesol návrh programu, ktorý bol schválený 9
prítomnými poslancami jednomyseľne, bez pripomienok. Za Mgr. D. Gasperová,

MUDr. P. Vaňuga, Ing. R. Hamran, Mária Maďarová, Mgr. Stela Medžová, L. Žihlavník, Ing.
P. Olos, V. Zalčík, Ing. P. Chyla
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice starosta obce poveril Mgr. D .Gasperovú, za overovateľov zápisnice
V. Zalčík, Ing. P. Olos.
3. Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov Mgr. S. Medžová,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla. Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci 9 prítomní poslanci
Mgr. D. Gasperová, Ing. R. Hamran, M. Maďarová, Mgr. S. Medžová, MUDr. P. Vaňuga, L.
Žihlavník, Ing. P. Chyla, V. Zalčík, Ing. P. Olos.
. 4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia prijaté na minulom zastupiteľstve: 1/2013, 2/2013, 3/2013,
4/2013, 5/2013, 6/2013 .
5. Správcovstvo obecných bytových domov
Starosta obce informoval, že boli oslovené 4 subjekty ohľadom správcovstva obecných
bytových domov a zasadnutia obecného sa zúčastnili nasledovní konatelia správcovských
spoločností:
Firma Škorec Sk s.r.o., Martin , ktorú zastupoval pán Ján Vronka
Bypo, spol. s.r.o. Ružomberok, ktorú zastupovala Mgr. Danka Sršňová
MK- SBD s.r.o., Ružomberok, ktorú zastupoval Miroslav Kerdík
Stavebné bytové družstvo Ružomberok - ospravedlnili sa.
Na základe odprezentovania svojich ponúk poslanci hlasovaním vybrali za najlepšiu ponuku
Bypo, spol. s.r.o. Ružomberok. Poslanci prijali uznesenie č. s 7/2013 obecné zastupiteľstvo v
Ľubochni schvaľuje výkon správy obecných nájomných bytov s.č.225 a226 správcovskej
spoločnosti ByPo spol.s.r.o., A.Bernoláka 6,034 01 Ružomberok od 1.1.2013 - 8 prítomní
poslanci Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, Mgr. S. Medžová, Ing. P. Chyla, M.
Maďarová, V. Zalčík, Ing. P. Olos, L. Žihlavník, zdržal sa - 1 poslanec Ing. R. Hamran, proti0
6. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012
Správu predniesol hlavný kontrolór Ing. J. Dvorský a tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
Výhrady mal poslanec Ing. P. Olos. Poslanci prijali uznesenie č. s 8/2013 obecné
zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie správu hlavného kontrolóra s výhradou v zmysle
písomného doplnenia bodu 3, ktorý nezodpovedá správe o kontrolnej činnosti. Za uznesenie
hlasovali - 7 prítomní poslanci Mgr. D. Gasperová, MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla, M.
Maďarová, Mgr. S. Medžová, V. Zalčík, Ing. P. Olos, zdržali sa - 2 poslanci Ing. R. Hamran,
L. Žihlavník, proti - 0.
7. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly za IQ/2013
Správu predniesol hlavný kontrolór a tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Poslanec L. Žihlavník sa
opýtal ako je to so splatením dlhu od p. Hýravého. Starosta odpovedal, že p. Hýravý sa rieši
cez poisťovňu, ako škodovú udalosť. Poslanec Ing. R. Hamran povedal, že keď uplynie
premlčacia doba nemusíme financie dostať. Poslanec MUDr. P. Vaňuga navrhol, že je
potrebné dať ultimátum, dokedy má p. Hýravý splatiť dlh a v prípade, že lehotu nedodrží
riešiť to súdnou cestou. Starosta navrhol termín splatnosti dlhu do konca júna. Poslanci prijali
uznesenie č. 9/2013 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
o vykonanej kontrole za IQ/2013. Za uznesenie hlasovali - 8 prítomní poslanci Mgr. D.
Gasperová, MUDr. P: Vaňuga, Mgr. S. Medžová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Chyla, M.
Maďarová, V. Zalčík, L. Žihlavník, zdržal sa - poslanec Ing. P. Olos, proti - 0.
8. Prerokovanie stanoviska prokurátora
Starosta obce informoval, že poslanci Ing. P. Olos, Ing. R.Hamran a Ľ. Žíhľavník podali
podnet na Okresnú prokuratúru v Ružomberku vo veci preskúmania zákonnosti vzniku

poslaneckého mandátu pani Maďarovej, jej hlasovaní na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva a zákonnosti prijatých uznesení, ktorá tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Dňa
13.02.2013 prokuratúra si vyžiadala od obce všetky prezenčné listiny, zápisnice, uznesenia
a hlasovanie obecného zastupiteľstva za obdobie od kedy bola p. Maďarová poslankyňou
obecného zastupiteľstva. Tieto dokumenty boli doručené prokuratúre. Do druhého zasadnutia
obecného zastupiteľstva obec nemá žiadnu odpoveď v danej veci. Starosta sa opýtal, či
podateli majú odpoveď, poslanec Ing. R. Hamran odpovedal, že odpoveď majú. Poslanci,
ktorí návrh podali odmietli zverejniť rozhodnutie prokuratúry.
Starosta obce informoval o podaní ďalšieho podnetu poslancov Ing. P. Olosa, Ing. R.Hamrana
a Ľ. Žíhľavníka na Okresnú prokuratúru v Ružomberku ohľadom preskúmania zákonnosti
uznesenia obecného zastupiteľstva č. 13/2011 zo dňa 29.06.2011 o určení platu starostu, ktorý
tvorí prílohu č. 4 zápisnice. Starosta obce prečítal celé vyjadrenie prokuratúry. Prokuratúra
žiadala uvedené uznesenie uviesť do súladu so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Na základe vyjadrenia prokuratúry poslanci zrušili pôvodné uznesenie
a prijali nové uznesenie. Poslanec MUDr. P. Vaňuga povedal, že si stojí za svojim pôvodným
názorom.
Poslanci prijali uznesenie č. 10/2013 Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa:
I. berie na vedomie protest Okresnej prokuratúry v Ružomberku č. Pd 5/13-8 z 28. 3. 2013
proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa č. 13/2011 zo dňa 29. 6. 2011
II. konštatuje, že uznesením obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa č. 13/2011 zo dňa 29.
6. 2011 boli porušené ustanovenia §4 ods. 9, §8 a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a §13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
III. vyhovuje protestu prokurátora, a to tak, že uznesenie obecného zastupiteľstva obce
Ľubochňa č. 13/2011 zo dňa 29. 6. 2011 zruší a nahradí ho uznesením, ktoré bude v súlade so
zákonom.
IV. zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa č. 13/2011 zo dňa 29.6.2011.
Počet všetkých poslancov: 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
Hlasovali: za - Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Stela Medžová, Mária
Maďarová, Ing. Pavol Chyla, Ing. Pavol Olos, Vladimír Zalčík,
Proti – 0,
Zdržali sa – Ing. Roman Hamran, Luboš Žihlavník.
Poslanci prijali uznesenie č. 11/2013 Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa
I. berie na vedomie návrh MUDr. Petra Vaňugu poslanca obecného zastupiteľstva obce
Ľubochňa na prerokovanie platu starostu obce Ľubochňa na rok 2011
II. konštatuje, že
a) zákonom č. 154/2011 Z.Z. sa zmenil zákon č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Citovanou novelou zákona sa znížil násobok z 2,20 na 1,998 uvedený v §4 ods. 1 citovaného
zákona v tretej platovej skupine, do ktorej je zaradený starosta obce Ľubochňa, v dôsledku
čoho došlo k zníženiu platu starostu.
b) starosta obce Ľubochňa má za predchádzajúce obdobie 9 rokov minimálny plat starostu,
a to aj napriek jeho kladným výsledkom práce v minulom období, a že v roku 2011 vyvinul
enormné úsilie pri rekonštrukcii verejného osvetlenia.
III. rozhodlo o plate starostu
V zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov a §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu Ing. Petra
Dávidíka starostu obce Ľubochňa o 20%, t.j. na sumu 1.828€ od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Prítomní poslanci: Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Stela Medžová, Ing.
Pavol Chyla, Vladimír Zalčík, Mária Maďarová, Ing. Pavol Olos, Ing. Roman Hamran, Luboš
Žihlavník,
Hlasovali:Za – Mgr. Dagmar Gasperová, MUDr. Peter Vaňuga, Mária Maďarová, Vladimír
Zalčík, Ing. Pavol Chyla,
Zdržali sa – Mgr. Stela Medžová, Ing. Roman Hamran,
9. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Starosta obce informoval, že na základe zmeny legislatívy od 1.1.2013 prideľuje finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov v školských zariadeniach
s trvalým pobytom na území obce , obec. Z tohto dôvodu viaceré zariadenia požiadali
o finančný príspevok na žiakov.
Na jedného žiaka pripadá 65,13€/rok. Starosta povedal, že je za to, aby školopovinné deti
neboli ukrátené ani o cent a všetky finančné prostriedky, ktoré dostaneme pôjdu na záujmové
vzdelávanie detí. Je to dobrá investícia do budúcnosti. ZŠ dostane 70% z dotácie za obdobie
od 1.1.2013 – 30.8.2013 a 30% od 1.9.2013 – 31.12.013.
Poslanci prijali uznesenie č. 12/2013 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje v zmysle
§7 ods. 12 písm. c)2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy zákona č. 583/ 2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 písm. d) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších nariadení
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov
s trvalým pobytom na území obce Ľubochňa pre nižšie uvedené školy a školské zariadenia.
Názov subjektu

žiadosť

70% dotácie 01 -08/2013
59,21€ x koef.1,1 = 65,13 €/ žiak – 70%= 45,59 €

Základná škola - Ľubochňa
Kongregácia Milosrdných sestier sv.
Vincenta - Satmárok
CVČ - Domino
CVČ - SKIRO
CVC – Happy Moments

75

3419,25 €

2
0
1
0

91,18 €
–- €
45,59 €
–- €

10. Žiadosti
Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. J. Olos žiadal o pridelenie súpisného čísla na budovu vleku, na
ktorú nie je vydaný list vlastníctva. Starosta povedal, že uvedenou žiadosťou sa budú
zaoberať.
11. Rôzne
Starosta vyzval zástupkyňu Mgr. D. Gasperovú, aby informovala o príprave Komunitného
plánu sociálnych služieb pre obec Ľubochňa. Mgr. D. Gasperová informovala, že podľa
zákona je každá obec povinná vypracovať vlastný Komunitný plán sociálnych služieb pre
potreby obce. Aby mohol byť tento plán spracovaný je potrebné spolupracovať s lekármi,
ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť dospelým občanom a deťom, zistiť zdravotnú skladbu
a odkázanosť občanov na sociálnu starostlivosť a v neposlednom rade aj názor občanov a ich
záujem o sociálne služby. Starosta navrhol, aby sa zišla sociálny komisia a zaoberala sa touto
problematikou.

Starosta obce informoval ohľadom pamiatkovej zóny, kde bolo zaslané naše vyjadrenie, ktoré
tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Starosta informoval, že rekonštrukcia verejného osvetlenia bude zrealizovaná do roku 2015.
Starosta informoval, že v rámci protipovodňových opatrení boli prijatí 2 zamestnanci .
Starosta informoval, že na IBV Za Skalkou sa na novej ulici vybudovala kanalizácia,
vodovod a prekládka vodovodu. Ďalej sa budú realizovať elektrické prípojky s novou
trafostanicou.
Starosta informoval, že bola kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia na
prevádzku ČOV pri nových bytovkách. Pri kontrole boli prekročené niektoré hodnoty vo
vypúšťaných vodách. Z tohto dôvodu bola udelená pokuta vo výške 330€, ktorú nám
Slovenská vodárenská spoločnosť bude refundovať.
Starosta informoval, že v priestoroch plavárne sa plánuje rekonštrukcia bývalej plavárne
z eurofondov. Bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu“ Aquapark
Ľubochňa- riešenie havarijného stavu“. Dňa 18. 4. 2013 sa konalo stavebné konanie.
Poslanec L. Žihlavník povedal, že ľudia sa sťažujú na policajtov, ktorí slušných ľudí šikanujú
a to, čo sa robí v Discobare prehliadajú. Pýtal sa, či je vydané stavebné povolenie na
prestavbu domu pri Zubajovcoch. Starosta obce povedal, že vnútorná prestavba nepodlieha
stavebnému povoleniu.
Poslanec L. Žihlavník povedal, že má byť kolaudácia kanalizácie a bolo by potrebné zvolať
na pohovor občanov, aby povedali, kde sú nedostatky, ktoré treba odstrániť. Starosta prečítal
list s viac ako 30 pripomienkami, ktorý bol odovzdaný zhotoviteľovi stavby. Koncom
minulého roku boli oslovení občania miestnym rozhlasom a na internetovej stránke obce, aby
poškodenia, ktoré im boli spôsobené výstavbou kanalizácie nahlásili pracovníčkam obecného
úradu. Starosta povedal, že záruka na kanalizáciu je 5 rokov a ešte pred kolaudácii sa budú
riešiť všetky nedostatky.
Poslanec L. Žihlavník sa opýtal, aká je objednávka s nulovou hodnotou, Starosta povedal, že
je to celoročná objednávka, kde sa nedá predpokladať aká bude suma.
12. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 2. riadne zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 21.00 hod. ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce.

Overovatelia zápisnice:
Vladimír Zalčík v.r.
Ing. Pavol Olos
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

