Z Á P I S N I C A č. 6/2011
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 29. júna 2011 o 17. 00hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce

POSLANCI OcZ:
-----------------------1.Dagmar Gasperová, Mgr.
2.Stela Medžová, Mgr.(účastná od 18.50hod)
3.Peter Vaňuga, MUDr.
4.Pavol Olos, Ing
5.Ing. Roman Hamran, Ing.
6.Pavol Chyla, Ing.
7.Ľubomír Žihlavník
8.Mária Maďarová
9.Vladimír Zalčík

Hostia:
Jozef Olos, PaedDr.
Jaroslav Dráb, Ing.

PROGRAM:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Kontrola prijatých uznesení
5.Návrh VZN č.1/2011 o určení názvov ulíc
6.Návrh VZN č.2/2011o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne
prístupných priestranstvách
7.Záverečný účet za rok 2010
Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
8.Správa audítora k účtovnej uzávierke
9.Určenie platu starostu
10.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2011
11.Informácia o projekte
12.Originálne kompetencie
13.Žiadosti „kanalizácia ČOV“
14.Rôzne
15.Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta
obce.
Konštatoval, že prítomní sú 8 poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol návrh programu, za ktorý hlasovali všetci (8) prítomní poslanci
jednomyseľne.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Mgr., za overovateľov zápisnice
Pavol Chyla, Ing., Pavol Olos Ing.
3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov MUDr. Petra Vaňugu, Máriu
Maďarovú, Vladimíar Zalčíka
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 9/2011 a uznesenie č. 10/2011
5.Návrh VZN 1/2011 o určení názvov ulíc bol schválený po menšej úprave . Za VZN
hlasovali všetci 8 prítomní poslanci jednomyseľne. Návrh tvorí prílohu zápisnice.
6.Návrh VZN 2/2011o zákaze uživania alkoholických nápojov na vymedzených
verejných priestranstvách bol schválený jednomyseľne , za čo hlasovali všetci
prítomní 8 poslanci. Pán Ľubomír Žihlavník navrhol pozvať majiteľov jednotlivých
zariadení a oboznámiť ich s VZN č.2/2011 a odovzdať im jednotne čl. č. 4 odst. 1 a2
VZN č. 2/2011. Návrh tvorí prílohu zápisnice.
7. Záverečný účet za rok 2010 predniesol starosta obce. Prečítal aj správu hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu, ktorý ho doporučil schváliť.
8.Správa audítora k účtovnej uzávierke. Audítorka Ing. Feníková nemá výhrady k
účtovnej uzávierke. Výhrady mal Ing. Roman Hamran, ktorý navrhol aby to prešla
ešte finančná komisia. Záverečný účet poslanci neschválili a bude sa o ňom rokovať
až keď ho prejde finančná komisia.
9.Určenie platu starostu Vzhľadom na zmenu zákona SNR- O právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
je potrebné upraviť plat starostu. Po zvážení výšky základného platu starostu obce,
ktorý má 9 rokov základný plat a zohľadnení jeho výsledkov práce v minulom období
a v tomto roku enormné úsilie pri rek. verejného osvetlenia poslanec Vaňuga navrhol
zvýšenie zníženého platu o 20 %. Poslanci prijali uznesenie o úprave platu
č.13/2011.Za 5 prítomní poslanci (MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Dagmar Gasperová,
Mária Maďarová, Pavol Chyla, Vladimír Zalčík.)
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II polrok 2011. Výhrady mal
Ing. Romah Hamran kvôli inventarizácii majetku. 7 poslanci schválili uznesenie č.
12/2011 (Ing. Roman Hamran, MUDr. Peter Vaňuga, Mgr. Dagmar Gasperová, Ing.
Pavol Chyla, Ing. Pavol Olos, Mária Maďarová, Vladimír Zalčík) a zdržala sa Mgr.
Stela Medžová, ktorá práve prišla o 18.50hod. Plán kontrolnej činnosti je prílohou
zápisnice.
11.Informácia o projekte „Kanalizácia ČOV“. V pondelok bolo slávnostné
poklepanie kameňa a otvorenie kanalizácie ČOV. Kanalizácia v Ľubochni sa bude
robiť r.2011.Realizácia bude trvať 2 roky. Začne sa na Staničnej a Železničnej ulici.
Pani Mária Maďarová upozornila, aby sa nezabudlo na ich ulicu, ktorá nie je
zahrnutá v materiáloch.
12.Originálne kompetencie. Ing. Roman Hamran informoval, že do ZŠ s MŠ prišiel
doporučený list, v ktorom starosta obce oznamuje, zníženie financií na originálne
kompetencie z 9 500€ na 5 000€ z dôvodu zníženia podielových daní a pukázal
niekoľko krát na to, že škole bol zaslaný doporučený list, a že je to neekonomické.
Starosta uviedol, že zníženie financií je krátkodobá záležitosť, pretože prišli
skrátené podielové dane, ktoré nekryjú ani základné mesačné náklady obce a o
rozdiel ktorý vznikol škola nepríde a budú jej doplatené. Na doručenie dodal
starosta, že bolo to doručené doporučene a osobne pracovníkom obce, čo potvrdil aj
riaditeľ školy.

13.Žiadosti
Starosta prečítal žiadosť od Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi, ktorá žiada
finančný príspevok z dôvodu požiaru v chráme a poškodenia orgánu. Finančná
komisia sa zíde a preverí možnosť výšky finančnej pomoci.
Starosta prečítal žiadosť pani Magdalény Chylovej, ktorá žiada o opatrovateľskú
službu. Dňa 16.06.2011sa zišla sociálno – zdravotná komisia a navštívila domácnosť
pani M. Chylovej. Členovia sa uzhodli, že menovaná pomoc potrebuje. Zdravotný
stav a stupeň odkázanosti sa dá posúdiť.
14.Rôzne
Starosta obce informoval, že od pondelka je na Obecnom úrade vládny audit na
kontrolu financovania obce. Budú tu 2 – 3 týždne.
Riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Jozef Olos požiadal, aby sa upravilo VZN ohľadom
stravy v školskej jedálni.
Ing. Pavol Olos informoval o stretnutí kultúrno – športovej komisie a povedal, že do
budúceho zastupiteľstva pripravia plán kultúrno – športových akcií. Opýtal sa,
kto má na starosti kultúrnu oblasť. Starosta obce povedal, že pani Dagmar
Chomistová. Nie je to v takom rozsahu, ako to bolo za pani Bryndzovej, pretože
pracovná náplň pani Chomistovej je rozsiahlejšia.
Ing. Jaroslav Dráb sa opýtal, kedy má úradné hodiny stavebný úrad. Starosta
povedal. že v piatok je však 2 týžd. na školení.
11.Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 6. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva. o 20.15 hod..
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

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

