Z Á P I S N I C A č. 3/2011
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 23. februára 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.
Ing. Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
prítomný na konci bodu rôzne
Ľubomír Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

Prizvaní:
Fedor Haláš, 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. Schválenie Zadania územného plánu obce
6. Informácie o projekte „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ“
7. Príprava označenia ulíc
8. Žiadosti
9. Rôzne
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta
obce. Konštatoval, že prítomní sú 8 poslanci a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Predniesol návrh programu, za ktorý hlasovali všetci (8) prítomní poslanci jednomyseľne.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Bc, za overovateľov zápisnice Ing.
Pavol Olos, Vladimír Zalčík.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stelu Medžovú, MUDr. Petra
Vaňugu a Máriu Maďarovú.

4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 1/2011
2/2011
3/2011
4/2011
5/2011
5.Schválenie Zadania územného plánu obce
Starosta požiadal Ing. Fedora Halaša, ktorý je osobou spôsobilou na obstarávanie
dokumentácie ohľadom Zadania územného plánu, ako sa má robiť a čo má obsahovať.
Informoval, že Krajský stavebný úrad v Žiline vydá stanovisko, ale musí mať všetky
podklady. 93% nášho katastra predstavuje lesná pôda. Rekreačná a kultúrna oblasť,
rekreácia – zmodernizovať napríklad zasnežovanie na Krátkom. Rozvoj obytnej zóny –
skupinová zástavba, rodinné domy, kanalizácia to všetko treba zapracovať do plánu.
Doprava – cesta 1/18, realizácia diaľnice D1 sa nás netýka. Elektrina - v obci je asi 10
trafostaníc, ich počet sa bude musieť zvýšiť v časti, kde bude výstavba. Vykurovanie –
biomasa a jej rozšírenie. Zastavaná časť – charakter obce, námestie a lipová alej,
občianske vybavenie, vytvorenie pešej zóny. MUDr. P. Vaňuga povedal, že časť námestia
je majetkom NEDÚ a parkujú tu autá ľudí, ktorí chodia na vyšetrenie a Ing. F. Haláš
povedal, že to opraví v návrhu územného plánu. MUDr. P. Vaňuga tiež upozornil, že
NEDÚ nie sú kúpele, ako ich nazval Ing. F. Halaša, ktorý to opraví v návrhu územného
plánu. Ako ďalej povedal Ing. F. Halaša po schválení Zadania územného plánu sa budeme
v rámci porád stretávať, upresňovať, konzultovať a Ing. F. Halaš to bude upravovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 6/2011- schválenie Zadania územného plánu
obce.
6. Informácie o projekte „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ“
Starosta obce spolu s členmi stavebnej komisie sa stretol s projektantom, ktorý
nezahrnul do projektu montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii ZŠ. Projektant si chybu
priznal a po stretnutí so starostom prisľúbil finančné prostriedky vrátiť obci. Dohodli sa na
splátkovom kalendári a mesačne bude splácať po 347,50€. Starosta povedal, že kolaudácia
prebehne až po odstránení závad.
7. Príprava označenia ulíc
Starosta predložil poslancom návrh ulíc, ktoré by mali byť pomenované a spoločne
tento návrh prešli. Do budúceho zastupiteľstva si poslanci pripravia vlastné návrhy názvov
jednotlivých ulíc a po prerokovaní budú zverejnené občanom.
8. Žiadosti
Žiadosti neboli žiadne.
9. Rôzne
Starosta informoval, že v prípade verejného osvetlenia obce je potrebné podať do
konca februára 2011 žiadosť a rozhodne sa do budúceho utorka. Suma môže byť vyššia nie
218000€ ale až 250000€. Poslanci dávajú starostovi voľnú ruku a potom sa príjme
potrebné uznesenie. Starosta informoval o podielových daniach, ktoré prišli obci v roku
2011. TJ bude poukázané finančné prostriedky, ktoré prídu zaplatené zo ZŠ. Má to byť
617€ mesčne.
MUDr. P. Vaňuga sa informoval o internetovú stránku. Starosta povedal, že Ing. Ľ. Baláži
bude administrátorom stránky a bude mať za to zaplatené. Bude zodpovedný za internetovú stránku. Ing. Ľ. Baláži bude pozvaný na budúce zastupiteľstvo.
Ing. P. Olos navrhol, že by bolo dobré keby bolo odbočovacie značenie do obce. Starosta
odpovedal, že sa bude rozširovať cesta smerom ku cintorínu a potom sa značenie zrealizuje
a tiež parkovacie miesto pri cintoríne.

Pani M. Maďarová upozornila, že pri spadnutí elektrických stĺpov, elektrikári zobrali aj
reproduktory miestneho rozhlasu. Starosta povedal, že vie a tieto reproduktory vrátia späť.
10. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 3. riadne zasadnutie OZ o
19.05 hod.
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Pavol Olos v.r.
Vladimír Zalčík v.r.

Zapísala:
Bc. Dagmar Gasperová v.r,

