Z Á P I S N I C A č. 4/2011
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 30. marca 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, Bc.
Stela Medžová, Mgr.
Peter Vaňuga, MUDr.
Pavol Olos, Ing.
prítomný od 17.45hod
Ing. Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
prítomný od 17.40hod
Ľubomír Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

Prizvaní:
Ľudovít Baláži, Ing.
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. Internetová stránka obce
6. Prejednanie eurofondového úveru na projekt „Rek. a moder. ZŠ s MŠ“
7. Príprava označenia ulíc
8. Informácia o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“
9. Žiadosti
10. Rôzne
11. 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
jednomyseľne.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Bc, za overovateľov zápisnice
MUDr. Petra Vaňugu, Vladimíra Zalčíka.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stelu Medžovú, Ing.Romana
Hamrana a Ľubomíra Žihlavníka .
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 6/2011
5.Internetová stránka obce
Administrátor internetovej stránky obce Ing. Ľudovít Baláži vyzval poslancov, aby
povedali svoju predstavu o internetovej stránke. MUDr. Vaňuga povedal, že by to
mal byť človek, ktorý by sa staral o túto stránku, aby vyzerala slušne. Ide nám a iste
aj občanom o to, aby tam boli informácie čo, kde, kedy sa v obci deje napr.
zápisnice, uznesenia z konania OcÚ, program zasadnutia a termín konania, zmluvy,
faktúry, podujatia a pod. Ing. Baláži povedal, že treba sa dohodnúť kto,kedy a kde
bude prispievať. Poslanci sa dohodli, že na stránku budú do jednotlivých sekcií
prispievať predsedovia jednotlivých komisií. Ing. Baláži bude príspevky preposielať
predsedom jednotlivých komisií a všeobecné starostovi obce. Prispievatelia sa musia
prihlásiť. Anonymné príspevky nebudú brané do úvahy.
6.Prejednanie eurofondového úveru na projekt „Rek. a moder. ZŠ s MŠ“
Starosta informoval, že včera sa stretla finančná komisia ohľadom eurofondového
úveru . Prišli ponuky z VUB a Dexia banky. Ako najvýhodnejšie pre obec je Dexia
banka. Musíme prefinancovať poslednú čiastku, ktorá nám bude potom prefinancovaná z
ministerstva. Ide o finančnú čiastku 43.710,35 €, naša spoluúčasť je 2.300,54€.
Do 1.4.2011 je žiadosť z Ministerstva predĺžiť dátum splatnosti o 90 dní. K tomu je
potrebné uznesenie. Poslanci schválili uznesenie č.7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni podľa príslušných ustanovení zákona č.369/1990
O obecnom zriadení v plnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného
mesta alebo obce schvaľuje:
prijatie úveru vo výške 43 710,35€ poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko,
a.s. So sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podminok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ v Ľubochni s podporou projektu v zmysle
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou:
poskytnutia nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy: Z2211012056401.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na
rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátene
možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre
prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny na dlhodobý termínovaný úver.
Za návrh uznesenia hlasovalo 7 poslancov, zdržal sa 0, proti 0.

7. Príprava označenia ulíc
Starosta predložil poslancom návrh ulíc, ktoré by mali byť pomenované a spoločne
tento návrh prešli. Navrhli pomenovanie jednotlivých ulíc. Tieto návrhy budú
zverejnené pre občanov na pripomienkovanie do 26.04.2011 Na budúcom apríllovom zastupiteľstve sa budú poslanci návrhmi zaoberať. Do úvahy sa nebudú brať
anonymne návrhy od občanov.
8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Hodnotiaca komisia hodnotila kladne. Návratnosť finančných prostriedkov je 90% 228 327,16€ spolufinancovanie 25 369,70€. Práce sa začali minulý týždeň. A do
konca apríla musí byť všetko dokončené a finančne vysporiadané. Z 90% nám príde
85% formou predfinancovania aj s našimi 10%, 5% z Úradu vlády- refundácia.
Riaditeľ ZŠ mal požiadavku, aby sa jedna lampa dala pred vchod na štadión TJ.
9. Žiadosti
Starosta obce prečítal žiadosť od pani Ľudmily Urbanovej, ktorá požiadala o
odkúpenie parcely č. 150 o šírke cca 20m a dĺžke 15m.
Poslanci schválili uznesenie č.8/2011 a súhlasia s odpredajom parcely č.150 za
finančnú čiastku 3€ za meter štvorcový.
Rímskokatolícky úrad v Hubovej požiadal o výrub stromov, ktoré ohrozujú kaplnku
v Ľubochni. Ide o jeden strom pred kaplnkou a dva stromy za kaplnkou. Ing. Dráb
sa pripojil a povedal, že aj na ihrisku je potrebné vyrúbať jaseň. Starosta povedal, že
sa tam bude musieť vyrúbať viac stromov, kvôli realizácii chodníka.
10.Rôzne
Starosta informoval, že v našej obci nie je možné šírenie TV signálu prostredníctvom
DVB-T kvôli tomu, že nie je naše kat. územie pokryté signálom.
Pán Žihlavník informoval, že Povodie Váhu môže zamestnať 6 ľudí. Je potrebné,
aby obec dala žiadosť. Môžu zarobiť 330€ mesačne. Starosta povedal, že
nezamestnaných v našej obci je 14 a nie je z ich strany záujem.
MUDr. Vaňuga informoval, že sa pripravuje odpredaj majetku NEDÚ.
Ing. Olos sa zaujímal o podzemky na Píle. Starosta informoval, že je potrebné
najskôr vypracovať výškopis a polohopis a následne projektovú dokumentáciu.
Cenové ponuky boli: 5 800€ (Gočovci) 13 600 € (Urban), cez 12 000€ (Nosková).
Ing.Chyla povedal, že na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ je mokro a treba to doriešiť. .
Starosta odpovedal, že minulý rok bol mimoriadny na zrážky, ktoré boli zvýšené a
objavila sa tam spodná voda., čo je problémom na Bašte. Bude treba urobiť
odvodnenie. Zíde sa stavebná komisia a dá návrh čo robiť.
Riaditeľ školy informoval, že so 40 000€ dostali len 4000€ na školskú knižnicu.
Radi by knižnicu zmodernizovali. Vyšla výzva z MŠ, kde sa dá žiadať príspevok
3 000€ a od obce sa očakáva spoluúčasť. Mohla by sa spojiť knižnica obce a ŽŠ
Pani Maďarová povedala, že by to nebolo dobré pre starších občanov. Ťažko sa im
bude chodiť do kopca. Starosta povedal, že knižnica má svoje pravidlá, ktoré treba
dodržať a spojí sa s pani .Dropovou, aby sa prišla pozrieť.
Mgr. Medžová povedala, že odchádza zubárka a bolo by dobré vstúpiť do toho, kto
bude ďalej poskytovať stomatologickú starostlivosť.
Ing. Dráb žiadal o zvyšnú sumu finančných prostriedkov na dokončenie šatne TJ.
Starosta povedal, že hneď ako budú na účte financie najviac posunú sa TJ.

11.Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 4 riadne zasadnutie OcO o
20.15 hod. riadne zasadnutie OZ.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Vaňuga v.r.
Vladimír Zalčík v.r.
Zapísala:
Bc. Dagmar Gasperová v.r.

