Z Á P I S N I C A č. 5/2011
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. mája 2011 o 17. 00hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

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

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

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

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. Správa o plnení miestnych daní a poplatkov
6. Rozpočtové opatrenia l/2011
7. Čerpanie rozpočtu lQ/2011
8. Príprava označenia ulíc
9. Informácia o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“
10. Žiadosti
11. Rôzne
12. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta
obce. Konštatoval, že prítomní sú 7 poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol návrh programu, za ktorý hlasovali všetci (7) prítomní poslanci jednomyselne.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Mgr., za overovateľov zápisnice
Mária Maďarová, Pavol Chyla, Ing.
3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stelu Medžovú, Ing. Pavla
Olosa a Ľubomíra Žihlavníka
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 7/2011 a č.8/2011

5. Správa daní a poplatkov
Správu daní a poplatkov za lQ/2011 predniesla pracovníčka OcÚ Dagmar Chomistová.
TKO: predpis – 23 080€, úhrada lQ – 13 869. 03€,
DN: predpis – pozemok - 72.142€, stavby – 13.133€, byty – 460€,
úhrada za lQ – pozemok -2.187.83€, stavby – 7.971.40€, byty – 365.01€
Daň za psa: predpis – 650€, úhrada za lQ – 622.16€
6.Rozpočtové opatrenie č. l/2011
Rozpočtové opatrenia predniesla pracovníčka OcÚ Mgr.Anna Klavcová . Poslanci
prijali uznesenie č.9/2011: OcZ
- konštatuje, že rozpočet obce Ľubochňa na rok 2011 je stanovený ako vyrovnaný vo
výške 1.047.068 €,
-schvaľuje úpravu rozpočtu v časti bežné výdavky, finančné operácie, kapitálové
výdavky medzi triedami, oddielmi, položkami a podpoložkami tak ako je uvedené v
návrhu rozpočtového opatrenia č.1/2011
Za uznesenia hlasovali všetci prítomní poslanci jednomyseľne.
7. Čerpanie rozpočtu za lQ/2011
O čerpaní rozpočtu informovala Mgr. Anna Klavcová. Neboli pripomienky zo strany
poslancov. Poslanci prijali uznesenie č. 10/2011 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu za lQ/2011.
8.Príprava označenia ulíc
Starosta obce prečítal pripomienky zo strany občanov ohľadom označenia ulíc, ktoré
prišli v písomnej, internetovej podobe. Pán Seman navrhol ulicu Sv. Cyrila a Metoda
premenovať .Na zábave, s čím poslanci súhlasili. Ulica od Jansíka , popri kostole,
nové bytovky až po hlavnú cestu bude Sv. Cyrila a Metoda. Vyradil sa názov Slepá
ulica. Ulica Na bráne bude Píla.
9. Informácia o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Starosta obce informoval o dokončení rekonštrukcie verejného osvetlenia. Obec
musela dať 25.000€ a ešte 11 000€, ktoré po zaslaní žiadosti nám budú refundované.
Vymenených bolo 105 svietidiel.
10. Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť od pána Bartolomeja Chovana z Hubovej, ktorý dal
ponuku na odkúpenie parcely za 17€ za m2.. Tento bod sa
presúva na budúce zastupiteľstvo, keď starosta obce zistí na katastry o ktoré parcely
ide.
11. Rôzne
Starosta informoval, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bude
hotová do konca mája a potom sa budú môcť odpredávať parcely na Píle.
Starosta obce poďakoval pedagógom a deťom za program ku dňu matiek.
Starosta obce informoval, že bola odcudzená mreža na Píle. Páchatelia boli vďaka
starostovi obce zadržaní.
Starosta obce informoval, že pri veternej smršti bola poškodená strecha na telocvični
ZŠ. Finančné prostriedky na opravu budeme vymáhať od poisťovne.
Starosta obce informoval, že mesiac máj bol mesiacom kontrol. Zo štátneho fondu
rozvoja bývania preverovali účelovosť vynaložených finančných prostriedkov.
Neboli istené žiadne pochybenia zo strany obce. Ďalšia kontrola bola zo Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry a Nórskeho veľvyslanca. Kontrola dopadla dobre.
Starosta informoval, že chcel dať 500€ na rekonštrukciu kaplnky, čo neodsúhlasila
finančná komisie a finančné prostriedky vo výške 500€ išli TJ.

Riaditeľ školy rozdal poslancom pozvánky na oslavu 50 výročia otvorenia školy.
Riaditeľ školy požiadal, aby sa zišla stavebná komisia za účelom posúdenia prebúrania priečky do telocvične. Opýtal sa či budú finančné prostriedky na rekonštrukciu
okien na ZŠ 1 – 4, na čo starosta obce povedal, že tento rok to nebude.
Pani Maďarová tlmočila sťažnosť pani Putzovej na nečistotu okolo kontajnerov pri
centrálke. Podobne je to aj na stanici. Starosta obce prisľúbil, že to bude riešiť.
Starosta obce informoval, že od 1.6.2011 v rámci protipovodňových opatrení budú
pracovať 3 ľudia. 90% finančných prostriedkov dá Úrad práce.
MUDr. Vaňuga sa sťažoval na rušenia nočného kľudu tým, že sa otvoril Bar v bývalej
Sieste. Starosta obce povedal, že má povolené otváracie hodiny od 17.00 – 23.00 hod..
V prípade, že budú rušiť nočný kľud zakročíme.
Pani Maďarová upozornila na pitie na lavičkách, čo nevrhá dobré svetlo na našu
obec. Starosta obce povedal, že budeme musieť prijať VZN o zákaze pitia alkoholTiež upozornila, na vulgárne vyjadrovanie trénera, ktorý trénuje žiakov vo futbale.Pán Žihlavník povedal, že bol už prepustený.
Riaditeľ školy sa opýtal ako je to s knižnicou. Apeloval, že mu ide o to, aby žiaci
viac čítali. Starosta obce povedal, že po konzultácii s pani Dropovou, ktorá ho
informovala, že priestory školy nie sú vybavené na takúto knižnicu a na Liptove je
len jedna takáto knižnice v Kvačanoch a aj tá je pod obcou.
Mgr. Gasperová povedala, že žiaci môžu čítať aj v rámci krúžkov, či v družine. Navrhla, aby knižnica v budove OcO mala meno po akademikovi Novákovi. Mali by sa
k tomu vyjadriť občania a žiaci.
Ing. Olos povedal, že na internetovej stránke by mali byť aj informácie o odvoze
komunálneho odpadu a podobne.
Pán Žihlavník upozornil na nebezpečnú križovatku pri cintoríne. Starosta obce
povedal, že v tejto veci už konal ale neúspešne. Skúsi to však znova.
Starosta obce informoval, že 6.7.2011bude podpísaná zmluva ohľadom finančných
prostriedkov na kanalizáciu obce.
Pán Žihlavník povedal, že okrem športu sa v obci nič nerobí, ani kultúra. Starosta
obce povedal, nech sa nech sa zíde komisia pre šport a kultúru a dohodne sa na
aktivitách, ktoré sa budú poriadať.
Mgr. Medžová povedala, že voľný byt v nájomných bytoch by sa mohol ponúknuť
stomatológovi a tiež aj gynekológovi. Čo by bolo dobré pre občanov obce.
12.Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 4 riadne zasadnutie OcO
20.10 hod.. riadne zasadnutie OZ

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Mária Maďarová v.r.
Ing. Pavol Chyla v.r.
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

