ZÁ P I S N I C A č. 7/2012
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 31. októbra 2012 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka 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.
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
Luboš Žihlavník (neprítomný)
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

HOSTIA
.................
Kristián Druska

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
6. Čerpanie rozpočtu za II a III Q/2012
7. Rozpočtové opatrenie č.1/2012
8. Odpredaj pozemkov pod IBV Za Skalkou
9. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
10. Žiadosti
11. Rôzne
12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že sú prítomní ôsmi poslanci a siedme riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Predniesol návrh programu, ktorý bol schválený 8
prítomnými poslancami jednomyseľne, bez pripomienok. Za ( Mgr. D. Gasperová,
Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, Mária Maďarová, Mgr. Stela Medžová, Vladimír Zalčík,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Mgr. D .Gasperovú, za overovateľov zápisnice, Ing. P. Chyla,
V. Zalčík.
3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. S. Medžová, Ing. R. Hamran,
MUDr. P. Vaňuga. Za návrh hlasovali jednomyseľne všetci 8 prítomní poslanci (Mgr.
D. Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).
. 4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č.17/2012, 8/2012, 19/2012, 20/2012, 21/2012,
22/2012, ,23/2012, 24/2012.
5. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly. Správu predniesol hlavný
kontrolór Ing. J. Dvorský a tvorí prílohu č. 1 zápisnice. Poslanci prijali uznesenie č.
25/2012 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra
k vykonanej následnej finančnej kontroly k 31.10.2012. Za uznesenie hlasovali
jednomyseľne všetci ôsmi prítomní poslanci (Mgr. D. Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing.
P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová, MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).
6. Čerpanie rozpočtu za II a III Q/2012 predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová
a úprava rozpočtu tvorí prílohu č.2 zápisnice. Poslanec Ing. R. Hamran sa opýtal, či už
prišlo 43 000€ z ministerstva z projektu rekonštrukcie školy a zaujímal sa aké sú úroky
úveru na kotolňu. Ekonómka Mgr. A. Klavcová povedala, že úrok vzrástol z 2,722% na
3,517% a z 2,65% na 3,855% a financie z ministerstva by mali prísť do konca tohto
roku.
7. Rozpočtové opatrenie č.1/2012 predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová a tvorí
prílohu č. 3 zápisnice. Poslanci prijali uznesenie č. 26/2012 obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že upravený rozpočet Obce Ľubochňa na rok 2012 je stanovený ako
vyrovnaný vo výške 1.066.333€. Bežný rozpočet: príjmy – 858.483, výdavky – 396.400,
Finančné operácie: príjmy – 0, výdavky – 115.710, Kapitálové príjmy: príjmy –
201.850, výdavky – 86.140, RO: príjmy – 6.000, výdavky 468.083, Spolu: príjmy –
1.066.333, výdavky – 1.066.3333
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu s presne určeným účelom:
dotácie na ZŠ: Normatív ZŠ, Asistenta učiteľa, Deti zo znevýhodneného prostredia,
5.ročné deti, Vzdelávacie poukazy, protipovodňové aktivity, Múzeum železničky, Voľby,
Dary: Tenza, Komunálna poisťovňa, Bobák, uvedené v prílohe 1a. Schvaľuje úpravu
rozpočtu: - v časti bežné výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je
uvedené v návrhu rozpočtového opatrenie č.1/2012, - v časti finančné operácie medzi
triedami, oddielmi, položkami, tak ako je uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia
4.01/2012, - v časti kapitálové výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami, tak ako je
uvedené v návrhu rozpočtového opatrenie č. 01/2012. Uvedené v prílohe 1b. Za
uznesenie hlasovali jednomyseľne všetci ôsmi prítomní poslanci (Mgr. D. Gasperová,
Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová, MUDr. P.
Vaňuga, Ing. P. Chyla).
8.Odpredaj pozemkov pod IBV Za Skalkou. Starosta informoval, že boli oslovení
všetci žiadatelia o stavebné pozemky Za Skalkou a vrátilo sa 5 žiadostí o kúpu
pozemku.
Poslanci prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 27/2012 obecné zastupiteľstvo
I. konštatuje, že
1.obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa uznesením č. 27/2012 zo dňa
31.10.2012 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať stavebný
pozemok vo vlastníctve obce par. KN – C č. 470/28 o výmere 375m2 zastavané plochy
a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom
najmenej za cenu vo výške určenú uznesením OcZ č.20/2012 zo dňa 25.07.2012,
2)obec Ľubochňa v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj stavebný pozemok par. KN – C č.
470/28 o výmere 375 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č.
285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2012, na
internetovej stráne obce dňa 13.08.2012 a v regionálnej tlači Spoločník dňa 10.08.2012
a zároveň zverejnila lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov,
3)že kupujúca Kvetoslava Húsková, nar. ............., bytom Ľubochňa č.222 , 034 91
Ľubochňa, nie je fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorej obec nemôže previesť
vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže. V dôsledku uvedeného obec
môže previesť svoje vlastníctvo nehnuteľného majetku, ktorý je uvedený v bode I. tohto
uznesenia na kupujúceho.
II.schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj stavebného pozemku par. KN
– C č. 470/28 o výmere 375 m2 zastavané plochya nádvoria , vedený na liste vlastníctva
č. 285, k. ú. Ľubochňa kupujúcej Kvetoslave Húskovej, nar. ............., bytom
Ľubochňa č.222, 034 91 Ľubochňa , za kúpnu cenu 33 €/m2, ktorá bola určená
uznesením OcZ č.20/2012 zo dňa 25.07.2012.
Za uznesenie hlasovali jednomyseľne všetci ôsmi prítomní poslanci (Mgr. D.
Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).
Uznesenie č. 28/2012 obecné zastupiteľstvo
I. konštatuje, že
1.obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa uznesením č. 28/2012 zo dňa
31.10.2012 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať stavebný
pozemok vo vlastníctve obce par. KN – C č. 470/30 o výmere 405m2 zastavané plochy
a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom
najmenej za cenu vo výške určenú uznesením OcZ č.20/2012 zo dňa 25.07.2012,
2)obec Ľubochňa v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj stavebný pozemok par. KN – C č.
470/30 o výmere 405 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č.
285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2012, na
internetovej stráne obce dňa 13.08.2012 a v regionálnej tlači Spoločník dňa 10.08.2012
a zároveň zverejnila lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov,
3)že kupujúca Alena Čiešková, rodená Čiešková, nar. ........, bytom F.Štefunku 4684/18,
Martin Košúty 036 01, nie je fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorej obec
nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže. V dôsledku
uvedeného obec môže previesť svoje vlastníctvo nehnuteľného majetku, ktorý je
uvedený v bode I. tohto uznesenia na kupujúceho.

II.schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
stavebného pozemku par. KN – C č. 470/30 o výmere 405 m2 zastavané plochy
a nádvoria , vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa kupujúcej Alene
Čieškovej, rodenej Čieškovej, nar. .........., bytom F.Štefunku 4684/18
Martin Košúty 036 01 , za kúpnu cenu 33 €/m2, ktorá bola určená uznesením
OcZ č. 20/2012 zo dňa 25.07.2012.
Za uznesenie hlasovali jednomyseľne všetci ôsmi prítomní poslanci (Mgr. Gasperová,
Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová, MUDr. P.
Vaňuga, Ing. P. Chyla).
Uznesenie č, 29/2012 obecné zastupiteľstvo
I.konštatuje, že
1.obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa uznesením č. 29/2012 zo dňa
31.10.2012 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať stavebný
pozemok vo vlastníctve obce par. KN – C č. 470/17 o výmere 396 m2, 470/18 o
výmere 398 m2, 470/19 o výmere 424 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedený na
liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom najmenej za cenu vo výške
určenú uznesením OcZ č.20/2012 zo dňa 25.07.2012,
2)obec Ľubochňa v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj stavebný pozemok par. KN – C č.
470/17 o výmere 396 m2, 470/18 o výmere 398 m2, 470/19 o výmere 424 m2
zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa
priamym predajom na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2012, na internetovej stráne obce
dňa 13.08.2012 a v regionálnej tlači Spoločník dňa 10.08.2012 a zároveň zverejnila
lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov,
3)že kupujúci JUDr. Radoslav Struhár, , bytom Lisková 275 , 034 81 Lisková , nie je
fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorej obec nemôže previesť vlastníctvo
svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže. V dôsledku uvedeného obec môže
previesť svoje vlastníctvo nehnuteľného majetku, ktorý je uvedený v bode I. tohto
uznesenia na kupujúceho.
II.schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
stavebného pozemku par. KN – C č. 470/17 o výmere 396 m2 , 470/18 o výmere
398 m2, 470/19 o výmere 424 m2 zastavané plochy a nádvoria , vedený na liste
vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa kupujúcemu JUDr. Radoslavovi Struhárovi ,
bytom Lisková 275, 034 81 Lisková , za kúpnu cenu 33 €/m2, ktorá bola určená
uznesením OcZ č. 20/2012 zo dňa 25.07.2012.
Za uznesenie hlasovali jednomyseľne všetci ôsmi prítomní poslanci (Mgr. D.
Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).

Uznesenie č. 30/2012 obecné zastupiteľstvo
I.konštatuje, že
1.obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa uznesením č. 30/2012 zo dňa
31.10.2012 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať stavebný
pozemok vo vlastníctve obce par. KN – C č. 470/29 o výmere 499 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa priamym
predajom najmenej za cenu vo výške určenú uznesením OcZ č.20/2012 zo dňa
25.07.2012,
2)obec Ľubochňa v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj stavebný pozemok par. KN – C č.
470/29 o výmere 499 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č.
285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2012, na
internetovej stráne obce dňa 13.08.2012 a v regionálnej tlači Spoločník dňa
10.08.2012 a zároveň zverejnila lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov,
3)že kupujúci Bohumil Murín , bytom Bystrická cesta 236/18 Ružomberok 034 01 ,
nie je fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorej obec nemôže previesť
vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže. V dôsledku uvedeného
obec môže previesť svoje vlastníctvo nehnuteľného majetku, ktorý je uvedený v bode
I. tohto uznesenia na kupujúceho
II.schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
stavebného pozemku par. KN – C č. 470/29 o výmere 499 m2 , zastavané
plochy a nádvoria vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa
kupujúcemu Bohumilovi Murínovi , bytom Bystrická cesta 236/18 Ružomberok
034 01, za kúpnu cenu 33 €/m2, ktorá bola určená uznesením OcZ č. 20/2012
zo dňa 25.07.2012.
Za uznesenie hlasovali jednomyseľne všetci ôsmi prítomní poslanci (Mgr. D.
Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).
Uznesenie č. 31/2012 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje odpredaj
Elektroenergetickým montážam, a.s. , Pri Rajčianke 2926/10 Žilina 010 01 pozemok
par. KN-C č. 470/42 o výmere 36 m² za cenu 16,50 €/m² na výstavbu kopkovej
trafostanice.
Za uznesenie hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci jednomyseľne. (Mgr. D.
Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S. Medžová,
MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).
Uznesenie č. 32/2012 obecné zastupiteľstvo
I. konštatuje, že
1.obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa uznesením č. 32/2012 zo dňa
31.10.2012 schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predať stavebný
pozemok vo vlastníctve obce par. KN – C č. 470/42 o výmere 36 m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom
najmenej za cenu vo v určenú uznesením OcZ č.20/2012 zo dňa 25.07.2012,

2)obec Ľubochňa v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnila zámer predať svoj stavebný pozemok par. KN – C č.
470/42 o výmere 36 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva č.
285, k. ú. Ľubochňa priamym predajom na úradnej tabuli obce dňa 10.08.2012, na
internetovej stráne obce dňa 13.08.2012 a v regionálnej tlači Spoločník dňa 10.08.2012
a zároveň zverejnila lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcov,
3)že kupujúci Elektroenergetické montáže, a.s. , Pri Rajčianke 2926/10 Žilina 010 01 ,
nie je fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorej obec nemôže previesť vlastníctvo
svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže. V dôsledku uvedeného obec môže
previesť svoje vlastníctvo nehnuteľného majetku, ktorý je uvedený v bode I. tohto
uznesenia na kupujúceho.
II. schvaľuje
podľa § 9 ods. 2 písm. a) a c) v spojení s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy predaj
stavebného pozemku par. KN – C č. 470/42 o výmere 36 m2 , zastavané
plochy a nádvoria vedený na liste vlastníctva č. 285, k. ú. Ľubochňa
kupujúcemu Elektroenergetické montáže a.s., Pri Rajčianke 2926/10 Žilina 010
01 , za kúpnu cenu 16,50 €/m2, ktorá bola určená uznesením OcZ č. 20/2012
zo dňa 25.07.2012.
Za uznesenie hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci jednomyseľne
(Mgr. D. Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, V. Zalčík, Mgr. S.
Medžová, MUDr. P. Vaňuga, Ing. P. Chyla).
9.Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“. Starosta obce informoval, že kanalizácia
je urobená na 99%. Prípojky sú urobené na 100%. Viac ako polovica obce je už
zaasfaltovaná . Pripravuje sa asfaltovanie na Hlavnej ulici, Pod Fatrou a Na Píle. Všetko
záleží od počasia. Ulica Vrátočná a Tichá sa bude asfaltovať podľa potreby. Záruka na
asfaltovanie a kanalizáciu je 5 rokov.
Poslanec V. Zalčík sa opýtal ako sa podieľajú na údržbe ciest Lesy, ktoré dosť ničia
cesty. Starosta povedal, že oslovil Lesy a oni sa vyjadrili, že si to máme robiť
v rámci financií, ktoré od nich dostávame. Poslanec Ing. P. Olos sa opýtal, kedy bude
kolaudácia kanalizácie. Starosta povedal, že v apríli 2013.
10. Žiadosti
Starosta prečítal žiadosti: Zuzana Kútniková, Mgr. Dagmar Figová a Mgr.Katarína
Prílepková s manželmi žiadajú o pomoc pri riešení dopravy školopovinných detí
z doliny školského zariadenia z dôvodu , že Lesy SR od 1.11.2012 prestávajú s touto
dopravou. Na základe žiadostí starosta v danej veci sa skontaktoval so správcom lesnej
správy Ing. Podhorcom, ktorý skonštatoval, že vzhľadom na stratovosť uvedeného spoja
cca 800 až 900 € mesačne bude spoj od uvedeného dátumu zrušený. Starosta a poslanci
skonštatovali, že zo strany obce bolo vyvinuté úsilie na zachovanie spoja ale stratovosť
spoja ho neumožňuje ďalej prevádzkovať.
Žiadosť od NEDÚ v Ľubochni o poskytnutie priestorov v ZŠ . Starosta informoval, že
podľa vyjadrenia riaditeľa ZŠ nie sú voľné priestory v budove ZŠ. Sú však voľné
priestory v MŠ. Poslankyňa Mgr. S. Medžová povedala, že by bolo dobré, keby
priestory mohli využívať v dopoludňajších hodinách aj deti MŠ.

Poslanci prijali uznesenie č. 33/2012 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni splnomocňuje
starostu obce jednaním s NEDÚ.n.o. vo veci žiadosti o poskytnutie priestorov a udelenie
súhlasu na prevádzkovanie špeciálnej školy pri zdravotníckom zariadení v priestoroch
ZŠ v obci. Za návrh jednotlivých uznesení hlasovali siedmi prítomní poslanci Mgr. D.
Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, Mgr. S. Medžová, MUDr. P.
Vaňuga, Ing. P. Chyla, zdržal sa -1 V. Zalčík , proti – 0.
Žiadosť Šavolovcov o odpredaj pozemku . Poslanci sa zhodli, že treba pozvať na
finančnú komisiu Šavolovcov a JUDr. Macháčkovú a doriešiť celú záležitosť.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť od Martina Lonského na schválenie
prevádzkovacích hodín v pneuservise.
11. Rôzne . Starosta informoval, že v ZŠ v pavilóne 5 – 9 došlo k preboreniu strechy na
dvoch miestach a k zatekaniu do jednej z tried. Závada bola reklamovaná u zhotoviteľa
diela. Strecha bola urobená podľa projektovej dokumentácie a chybu urobil projektant.
Projektant vypracoval nový projekt na opravu strechy za 10.950€. Projektant uznal
chybu. Obec si uplatnila u projektanta náhradu škody. Rokovaní sa zúčastnil aj stavebný
dozor Ing. Briš.
V zime odtrhlo lapače snehu na pavilóne ZŠ 1 – 4 . Tieto boli dodávateľsky opravené na
začiatku októbra. Poškodené schody do telocvične obec opravila svojpomocne . Starosta
sa poďakoval organizátorom osláv SNP, koncertov, rezbárskych dní a posedenia so
seniormi pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším.
Starosta požiadal poslancov o doručenie požiadaviek do 15.11.2012 k zostaveniu návrhu
rozpočtu na budúci rok. Poslankyňa Mgr. S. Medžová požiadala o príspevky do
občasníka jej doručiť do konca novembra. Ďalej sa opýtala ako je to s pomenovaním
ulíc. Starosta povedal, že budúci rok sa majú meniť občianske preukazy a bolo by dobré
to spraviť naraz. Poslanec Ing. R. Hamran povedal že to treba spustiť hneď aj
s číslovaním a nečakať. Poslanec Ing. P. Olos sa opýtal ako je to s kontrolou dohôd
z prvého polroka. Kontrolór obce Ing. Jaroslav Dvorský povedal, že keď bol robiť
kontrolu p. E. Guzyová mala dovolenku. Poslanec Ing. P. Olos sa opýtal ako je to
z barom. Starosta informoval, že bola uložená pokuta vo výške 1000 €. No toto
rozhodnutie sa nepodarilo prevádzkovateľovi doručiť. Poslankyňa M: Maďarová
povedala, že v obchodoch predávajú alkohol opitým. Vedúce obchodov povedali, že
nemajú VZN. Starosta povedal, že každému prevádzkovateľovi obchodu boli VZN aj
s usmernením zaslané na doručenku o čom je aj doklad . CBA Verex odmietli prevziať
na prevádzke, preto tieto dokumenty boli zaslané na podnik do L. Mikuláša a aj odtiaľ
sa doručenka vrátila.
Pán K. Druska sa opýtal keď Technické služby odvážajú odpad čo patrí medzi plásty.
Poslanec Ing. P. Chyla požiadal starostu preveriť vlastnícke vzťahy obce k lyžiarskemu
vleku Vyšné Krátke.

15. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 7. riadne zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 20.30 hod. ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce.
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