ZÁ P I S N I C A č. 3/2012
napísaná na 3. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa
uskutočnilo dňa 28. marca 2012 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce

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

Dagmar Gasperová, Mgr.
Stela Medžová, Mgr. (prišla o 17.25hod)
Peter Vaňuga, MUDr.
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
Luboš Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

Hostia:
PaedDr.Jozef Olos (prišiel o 17.25hod)
Ing. Peter Grelneth (prišiel o 18.05hod)
Ing. Ľudovít Baláži (prišiel o 18.05hod)
Miroslav Vaňoch
Ing. Jaroslav Dvorský
Jana Šimová
RNDr. Marian Moravčík (prišiel o 17.15hod)

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Správa o inventarizácii majetku
7. Informácie o kontrole v o. z. TJ Havran
8. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
9. Žiadosti
10. Rôzne
11. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a obecné zastupiteľstvo je

uznášaniaschopné. Neprítomná na začiatku bola poslankyňa Mgr. S. Medžová.
Predniesol návrh programu, ktorý bol schválený 8 prítomnými poslancami
jednomyseľne, bez pripomienok. Za (MUDr. P. Vaňuga, Mgr. D. Gasperová, Ing. R.
Hamran, Ing. P. Olos, Mária Maďarová, Ing. P. Chyla, Vladimír Zalčík, Luboš
Žihlavník).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Mgr. D .Gasperovú, za overovateľov zápisnice MUDr. P.
Vaňuga, L. Žihlavník. Za návrh hlasovali všetci 8 prítomní poslanci (MUDr. P. Vaňuga,
Mgr. D. Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, Vladimír Zalčík, Luboš Žihlavník, M.
Maďarov, Ing.P. Chyla).
3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Ing.P. Chyla, Ing. R. Hamran, M.
Maďarová. Za návrh hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( MUDr. P. Vaňuga ,Ing. P.
Chyla, Mgr. D. Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos, M. Maďarová, L. Žihlavník, V.
Zalčík).
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 4/2012, uznesenie č. 5/2012, uznesenie 6/20121.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
Starosta obce prečítal žiadosti uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra obce
RNDr.Mariana Moravčíka, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice, Ing. Jaroslava Dvorského,
ktorá tvorí prílohu č. 2 zápisnice, Jany Šimovej, ktorá tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Uchádzačov vyzval, aby sa odprezentovali v trvaní max. 5 min. . Starosta obce potom
poďakoval uchádzačom a oznámil im, že zajtra dostanú vyrozumenie ako uspeli vo
voľbe. Po ich odchode poslanci hlasovali o hlavnom kontrolórovi obce. Jana Šimová
vzhľadom na to, že do termínu 21.03. 2012 nedoručila výpis z registra trestov nesplnila
podmienky podania žiadosti a bola vyradená z hlasovania. Za RNDr. M. Moravčíka
hlasovali 4 poslanci (Ing. R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Ing. P. Olos, L. Žihlavník),
zdržali sa 5 poslanci (MUDr. P. Vaňuga, Mgr. D. Gasperová, Ing. P. Chyla, M.
Maďarová, V. Zalčík). Za Ing. J. Dvorského hlasovali 5 poslanci (MUDr. P. Vaňuga,
Mgr. D. Gasperová, Ing. P. Chyla, M. Maďarová. V. Zalčík), zdržali sa 4 poslanci (Ing.
R. Hamran, Mgr. S. Medžová, Ing. P. Olos, L. Žihlavník). Za hlavného kontrolóra obce
bol zvolený Ing. Jaroslav Dvorský, bytom Pivovarská 5/7, 034 01 Ružomberok.
Poslanci prijali uznesenie č. 7/2012 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni volí za hlavného
kontrolóra obce Ing. Jaroslava Dvorského, bytom Pivovarská 5/7, 034 01 Ružomberok.
6.Správa o inventarizácii majetku
Správu predniesla ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová. Na príkaz starostu obce zo dňa
30. 11. 2011 bola k 31. 12. 2011 vykonaná inventarizácia majetku. Správa tvorí prílohu
č. 4 zápisnice. Ing. R. Hamran sa povedal, že je potrebné dať do poriadku akcie vo
vodárenských spoločnostiach. Mgr. A. Klavcová povedala, že okrem spomínaných
prípadov sú ostatné veci v súlade so súvahou. Ing. R. Hamran sa opýtal na
Ing.arch.Hýravého, či splatil dlh. Starosta obce odpovedal, že nie a obec to bude riešiť
zadaním vypracovania projektovej dokumentácie pre zastrešenie vchodu do telocvične
a prepojenie telocvične s pavilónom 5 – 9 v ZŠ s MŠ.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga sa opýtal na pohľadávky od nájomcov. Starosta povedal, že
vymáhanie týchto podlžností je súdnou cestou. Poslanec Ing. R. Hamran sa opýtal na
daňové pohľadávky a rezervný fond. Ekonómka Mgr. A. Klavcová povedala, že na
daniach a podzemkoch to činí 144,80€ a na TKO 149,65€. Rezervný fond je nulový.

Poslanci prijali uznesenie č. 8/2012 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na
vedomie správu o inventarizácii majetku za rok 2011. Za uznesenie hlasovali všetci 9
prítomní poslanci (MUDr. P. Vaňuga, Mgr. D. Gasperová, Mgr. S. Medžová, Ing. R.
Hamran, Ing. P. Chyla, Ing. P. Olos, M. Maďarová, L. Žihlavník, V. Zalčík).
7. Informácia o kontrole v o. z. TJ Havran
Na zastupiteľstve 1. 3. 2012 bola vyzvaná TJ, aby spolu s ekonómkov obce Mgr. A.
Klavcovou do 14.3.2012 skompletizovali doklady a účtovníctvo TJ Havran. Mgr. A.
Klavcová povedala, že s vedením TJ Havran sa stretli asi 3x. Postupne podopĺňali
potrebné doklady. Zároveň ich vyzvala, aby predložili fotokópie všetkých účtovných
dokladov, ktoré predložili až 26.3.2012. Vzhľadom na krátkosť času nebolo možné
doklady prekontrolovať a podať správu pre obecné zastupiteľstvo. Správa o kontrole
v TJ Havran bude podaná na budúcom zastupiteľstve. Ing. R. Hamran poďakoval Mgr.
A. Klavcovej za jej ochotu a čas, ktorý venovala tejto kontrole. Poslanec L. Žíhlavník sa
opýtal či by nemohli byť uvoľnené nejaké financie na činnosť TJ, pretože už začínajú
hrať zápasy. Starosta povedal, že nech donesú faktúry a účtovné doklady a tie im uhradí
ekonómka obce.
8. Informáciu o projekte „Kanalizácia a ČOV“ podal starosta Ing. Peter Dávidík.
Starosta informoval prítomných, že boli vyfrézované ulice: Lipová alej a Hlavná až po
pani Šurinovú. Bol stanovený nasledovný harmonogram prác. V pondelok a utorok sa
buduje kanalizácia na bočných uliciach Centrálka a sv. Cyrila a Metoda a v týchto
dňoch je zabezpečený zvoz dreva z Ľubochnianskej doliny. Od stredy do soboty sa
buduje kanalizácia na Hlavnej ceste a bočné ulice slúžia pre objazd uzavretej Hlavnej
ulice. Ing. Ľ. Baláži mal pripomienku ku zle schodnej ceste pod Orlíkom a ohľadom
odstávky vody. Mal pripomienku ku práci, pretože nespevnili boky a zemina sa
zosypala. Tiež poukázal na to, že zeminu sypú do parku a mali by ju odvážať. Starosta
povedal, že cestu dajú do poriadku, a o odstávke vody sa dozvedel v pondelok o 10.00
hod. a hneď zisťoval dôvod odstávky pitnej vody. Povedal, že upozornil majstra, že pred
odstávkou vody to musia nahlásiť na Obecný úrad. Ing. P. Grelneth sa sťažoval, že
pracovníci neupozornia na to, že idú kopať a nemohol sa dostať autom. Pri častých
odstávkach vody sa ničia vodovodné batérie a WC. Ďalej sa opýtal,
či je
so spoločnosťou podpísaná zmluva v prípade, že dôjde k poškodeniu majetku. Starosta
povedal, že nie je žiadna zmluva, pretože investorom je Vodárenská spoločnosť
Ružomberok a zhotoviteľom je firma TENZA, Brno a oni to musia dať do pôvodné,ho
stavu. Pán M. Vaňoch povedal, že ulica Píla je v katastrofálnom stave. Vulgárne vystúpil
na poslancov, že keď potrebujú podpísať papiere chodia a toto si nevšímajú. Povedal, že
bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve a prípojka mala byť 7 m a teraz to tak nie je.
Tiež sa opýtal na chodník od mníšok do Vrátočnej, ktorým sa vozilo drevo a je
v hroznom stave. Starosta povedal, že chodník je majetkom NEDU. Poslanec L.
Žihlavník dal za pravdu p. Vaňochovi ak obec vydala stavebné povolenie, tak by mala
určiť stavebný dozor, ktorý ba na stavebné práce na cestách dohliadal. Starosta povedal,
že stavebné povolenie vydala obec Švošov pre investora stavby. V rámci projektu
víťazom pre zabezpečenie stavebného dozoru je firma Amberg, ktorá aj stavebný dozor
vykonáva. Obec je mimo akéhokoľvek zmluvného vzťahu a vedenie obce len
upozorňuje na vzniknuté nedostatky a je len „hromozvod“ pre sťažnosti . Ing. R.
Hamran povedal, že sa snažil o to, keď sa pracovalo pri nich, aby to urobili dobre. Hoci
hĺbka hlavnej vetvy je 2,8 m no prípojku dali len do hĺbky 1,5m. Poslanec MUDr. P.
Vaňuga navrhol, aby sa oslovil zhotovovateľ a prišiel sa pozrieť ako to vyzerá a dal
všetko do poriadku. Starosta dal návrh, že zavolá zhotoviteľa a urobí sa verejný pohovor
s občanmi.

9. Žiadosti neboli žiadne.
10. Rôzne
Pán Miroslav Vaňoch povedal, že bol za pracovníčkou obce - referátu daní a poplatkov
pani Chomistovou ohľadom vrátenia dane za smeti.
Dcéra sa odsťahovala do Martina. Starosta povedal, že dcéra mala dať potvrdenie
o zaplatení dane z Ľubochne do Martina, alebo doniesť potvrdenie z Martina, že tam
zaplatila daň a v tom prípade by sa jej suma vrátila. Pán Vaňoch sa opýtal ako je to
s platením elektrickej energie na Píle, lebo sa tam svieti. Starosta povedal, že je dohoda
s Liptovskou stavebnou spoločnosťou a bol odpísaný počiatočný stav elektromeru a po
skončení si za vyčerpanú elektrickú energiu zaplatia. Pán M. Vaňoch povedal, že na
internete bola správa o hospodárení obce. Starosta obce sa ho opýtal o akú správu ide,
pretože vedenie obce žiadnu správu zatiaľ na stránku obce nedalo. Poslanec Ing. R.
Hamran povedal, že ide asi o správu finančnej komisie. Ekonómka Mgr. A. Klavcová
celú vec vysvetlila.
Poslanec Ing. R. Hamran povedal, že by bolo dobré, keby sa na stránku dali všetky VZN
aj zápisnice z r. 2011. Starosta povedal, že do konca apríla tam budú. Ing. Ľ. Baláži
povedal, že sú možnosti SMS rozhlasu. Poslanec Ing. R. Hamran povedal, že by bolo
možné prihlásiť sa na obecný mail. Ing. Ľ. Baláži povedal, že nájde spôsob. Ing. P.
Grelneth sa opýtal na plaváreň. Všetko tam chátra a je to nebezpečné pre ľudí. Starosta
povedal, že upozornil majiteľa už v r. 2010, aby zabezpečil stavbu. Ing. Ľ. Baláži
povedal, či by nebolo dobré urobiť chodník pod Slovenkou, kade viedla železnička.
Starosta povedal, že sa uvažuje o chodníku z centra obce až na Pod Fatru. Starosta
povedal, že by chcel rozšíriť cestu (bývalá trať železničky) popri Ľubochnianke a naviesť
tam vykopanú zeminu. Poslanec Ľ. Žihlavník povedal, že budú v mesiaci apríl
vykonávať kontrolu toku Ľubochnianky a pozve aj starostu, kde sa o všetkom môže
dohodnúť s kompetentnými. Poslanec Ľ. Žihlavník sa opýtal na výrub stromov, ktoré
žiadal NEDU. Starosta povedal, že bolo začaté správne konanie v zmysle zákona
o správnom konaní a zákona o ochrane prírody a krajiny. V rámci konania bola vyčíslená
spoločenská hodnota stromov na 34.680,-€. Bolo vydané rozhodnutie o povolení výrubu,
kde nebolo možné nariadiť náhradnú výsadbu a žiadateľovi bola uložená povinnosť
uhradiť časť spoločenskej hodnoty drevín vo výške 33.000,-€ na účet obce. Tieto
finančné prostriedky mali poslúžiť na ošetrenie chránených líp v obci. Voči tomuto
rozhodnutiu sa žiadateľ odvolal.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga informoval, že NEDÚ odpredáva nejaký majetok a možno by
bolo dobré sa s nimi stretnúť. Starosta povedal, že určite bude s nimi rokovať. Poslanec
Ľ. Žihlavník povedal, že Disco bar nedodržiava prevádzkové hodiny. Starosta povedal, že
požiada PZ o súčinnosť. Poslanec Ing. P. Olos sa opýtal, kedy sa vyčistí ulica Bahurina.
Starosta povedal, že všetky ulice sa budú dávať do poriadku pred Veľkonočnými
sviatkami. Poslanec V. Zalčík sa opýtal, či sú už vyprázdnené
priestory obchodu p. Bruka. Starosta povedal, že po vyprázdnení ich budú môcť využívať
požiarnici. Starosta povedal, že obyvatelia bývalých lesníckych a školských bytoviek,
keď si budú robiť jarné a jesenné upratovanie nech to neprehadzujú cez plot na verejné
priestranstvo ale nech zavolajú na Obecný úrad a pracovníci obce to odvezú z ich
pozemku.

11. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 3. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva o 19.40 hod. zasadnutie ukončil.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Vaňuga v.r.
Luboš Žihlavník v.r.
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

