Z Á P I S N I C A č. 2/2012
napísaná na 2. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa
uskutočnilo dňa 1. marca 2012 o 17. 00 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce
Eva Guzyová, pracovníčka obce- zapisovateľka zápisnice

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

Dagmar Gasperová, Mgr.
Stela Medžová, Mgr.
Peter Vaňuga, MUDr.
Pavol Olos, Ing.
Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing. (prišiel o 17.45 hod)
Luboš Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

Hostia:
Karol Žihlavník
Milan Žihlavník
PaedDr.Jozef Olos
Ing. Peter Medžo
Jozef Šalamún
Roman Dančo
Ing. Jaroslav Dráb
Ing. Ján Barbuš

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Povodňový plán obce
6. Delegovanie zástupcov do Rady školy
7. Prejednanie správy 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 na začiatku rokovania je prítomných 8 poslancov ( poslanec Ing. Pavol
Chyla ospravedlnil svoj neskorší príchod) a týmto je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
Predniesol návrh programu, ktorý bol schválený poslancami jednomyseľne bez
pripomienok všetkými prítomnými poslancami.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice starosta obce poveril pani Evu Guzyovú a za overovateľov zápisnice
určil: Mgr. Dagmar Gasperovú a Ing. Pavla Olosa.
3. Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stela Medžová,
Vladimír Zalčík a MUDr. Peter Vaňuga. Za návrh hlasovali všetci 8 prítomní poslanci (
MUDr. P. Vaňuga, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová, Ing. R. Hamran, Ing. P. Olos,
M. Maďarová, L. Žihlavník, V. Zalčík).
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 1/2012, uznesenie č. 2/2012, uznesenie 3/20121.
5. Povodňový plán obce
Starosta obce odovzdal uvedený dokument poslancom a zároveň ho prečítal. Podľa
zákona SNR č. 666/2004 o ochrane pred povodňami musí mať každá obec vypracovaný
Povodňový plán obce.
Poslanec Ľ. Žihlavník povedal, že mal byť vypracovaný už v polovici roku 2010.
Starosta odpovedal, že bol vypracovaný a schválený 1.7.2010 Obvodným úradom
Ružomberok, odborom CO. Povodňový plán ktorý sa teraz preberá je aktualizáciou
starého povodňového plánu. Podklady pre vypracovanie poskytol Obvodný úrad
v Ružomberku odbor CO. Poslanec Ľ.Žihlavník povedal, že ho treba dať na stránku
obce. Poslanci prijali uznesenie č. 4/2012 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na
vedomie aktualizovaný Povodňový plán obce Ľubochňa. Za uznesenie hlasovali všetci 8
prítomní poslanci (MUDr. P. Vaňuga, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová, M.
Maďarová, Ing. P. Olos, L.Žíhlavník, V. Zalčík, Ing. R. Hamran). Povodňový plán tvorí
prílohu č. 1 zápisnice.
6. Delegovanie zástupcov do Rady školy. Starosta informoval, že Rada školy je
iniciatívny poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy
a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy
a vzdelávania. Ďalej plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti škôl a
školských zariadení. Rada školy pozostáva z 11. členov s nasledovným zložením: dvaja
sú pedagogickí zamestnanci školy, jeden nepedagogický pracovník, štyria z radov
rodičov žiakov školy, štyria sú delegovaní z obce za zriaďovateľa. Členmi Rady školy
budú: A. Šalamúnová ,J. Maďarová, M. Halamová, Mgr. K. Druska, Mgr.V. Krúpová,
Ing.P. Grelnet, Mgr. Figová. Na dnešnom zastupiteľstve boli zvolení a doplnení členovia
za obec – Mgr. Vladimír Čieško, Luboš Žihlavník, Vojtech Surový, Martin Lonský.
Poslanci prijali uznesenie č. 5/2012 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni deleguje za
zriaďovateľa ZŠ a MŠ do Rady školy Mgr. Vladimíra Čieška, Luboša Žihlavníka,
Vojtecha Surového, Martina Lonského. Za uznesenie hlasovali všetci 9 prítomní
poslanci (MUDr. P. Vaňuga, Mgr. S. Medžová, Mgr. D. Gasperová, M. Maďarová, Ing.
P. Olos, L. Žíhlavník, V. Zalčík, Ing. R. Hamran). Poslanec Ing. P. Chyla už bol
prítomný na zastupiteľstve a hlasoval.

7. Prejednanie správy TJ Havran. Starosta obce povedal, že na minulom zastupiteľstve
bola prejednávaná správa hlavného kontrolóra týkajúca sa zúčtovania finančných
prostriedkov z rozpočtu obce pre občianske združenie TJ Havran Ľubochňa za roky
2010 a 2011. Na základe uvedeného vyzval predsedu TJ Havran PaedDr. Jozefa Olosa,
aby sa k správe vyjadril a podal niektoré vysvetlenia. Predseda TJ povedal, že výbor TJ
Havran má výhrady k spôsobu vykonania kontroly, k obsahu a právnym
náležitostiam. Faktom je, že účtovné doklady neboli v ideálnom stave. Máme novú
ekonómku. Pán L. Lovás bývalý ekonóm už túto záležitosť nezvládal.
Poslankyňa Mgr. D. Gasperová povedala, že prečo sa to snažia zvaliť na pána L.
Lovása, keď tam bola revízna komisia, ktorá mala na nedostatky upozorniť.
Poslanec L. Žihlavník povedal, že to bolo za posledné obdobie kvantum položiek. Predseda TJ povedal, že peniaze z predaja plavárne nechceli hneď a nechali ich, aby si obec
pomohla pri investíciách. “Dnes sme sa pustili aj my do investícií a peniaze
potrebujeme.“
Predniesol zhrnutie získaných finančných prostriedkov a ich použitie na chate Na
Krátkom a futbalovom štadióne. Príjmy TJ Havran za 2010, 2011 boli celkove vo výške
135.279,19€ (od obce celkove 95.036,-€, na investície 78.130,-€ a bežnú
činnosť 16.906,-€). Výdavky za 2010,2011 boli celkove 122.559,45€ ( chata Krátke
21.309,-€, futbalový štadión 64.984,-€, činnosť 2010 – 16.592,20€, 2011- 19.674,25€).
Zostatok na bežnom účte je 10.835,13€ a v pokladni 1.884,60€ . Ďalej povedal, že dali
vypracovať stavebný audit, ktorý bude stáť 300.-€. Robí ho Ing.Hlinka
z Lipt. Mikuláša. Starosta obce vyzval predsedu, aby sa ešte vrátil k vyjadreniu ktoré
zaujal výbor TJ k správe kontrolóra a aby vysvetlili niektoré veci zo správy. Predseda
TJ išiel bod po bode podľa vyjadrenia výboru TJ. Starosta obce poďakoval predsedovi
TJ Havran za odprezentovanie tohto vyjadrenia a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Ako prvý vystúpil starosta obce a povedal, že je rád, že v obci
pôsobí občianske združenie TJ Havran, ktoré rozvíja športové aktivity všetkých
vekových kategórii a robí dobré meno združeniu a obci. Obec vždy vytvárala, vytvára
a bude vytvárať patričné podmienky pre fungovanie občianskeho združenia TJ Havran.
No je trochu smutné, keď niektorí členovia výboru TJ hovoria o zlepšení vzťahov
medzi obcou a TJ, keď obecné zastupiteľstvo chce len, aby bolo preukázané zúčtovanie
dotácii z rozpočtu obce. Starosta povedal k výhradám
odvolania hlavného kontrolóra a jeho kontrole, že podľa zákona SNR č 369/1990Zb.o
obecnom zriadení bol odvolaný ale podľa Zákonníka práce mu plynula dvojmesačná
výpoveď a pracovný pomer skončil 31.12.2012. Z právneho hľadiska to bolo v poriadku.
V sprievodnom liste TJ- predloženie dokladov z 07.12.2011 TJ odovzdala podklady na
kontrolu hlavnému kontrolórovi bez akýchkoľvek námietok. Doklady boli TJ po
prekontrolovaní vrátené 30.12.2011. Po prečítaní vyjadrenia TJ k nedostatkom, starosta
obce nepovažuje nedostatky za odstránené. Uviedol dva prípady: predložený opäť
nepodpísaný výdavkový pokladničný doklad a opäť chybne zrátaná suma na opravenom
výdavkovom pokladničnom doklade. Prítomným poďakoval za pozornosť a slovo dal
poslancom.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga povedal, že nie je ekonóm ale chcel by sa pár slovami vyjadriť ku kontrole. Čo sa týka kontroly to je otázkou pre právnika a rozuzliť to môže len
súd. V každom prípade sú tam veci, ktoré nie sú v poriadku. Účtovníctvo bolo
kontrolované v zmysle vedenia účtovníctva. Bez objednávky sa neobjednáva ani tá

najmenšia vec. Elaborát z kontroly vyjadruje, že účtovníctvo TJ nie je v poriadku
a vyjadril pochybnosti, že to nie je zákonné. Starosta to musí riešiť. TJ by mala veci
dokladovať a odstrániť, alebo nápravu zjednať súdnou cestou.
Mgr. A. Klavcová, ekonómka obce povedala, že z toho čo bolo predložené a povedané
sa nedá posúdiť nič. Potrebovala by vidieť všetky podklady, ktoré súvisia s danou
vecou, vrátane pokladničných kníh a peňažného denníka.
Poslanec L. Žihlavník povedal, že TJ môžu bez peňazí zavrieť. Poslankyňa Mgr. D.
Gasperová povedala, že je len na TJ, aby nedostatky čo najskôr odstránili. Keby boli
nedostatky odstránené, financie by boli pre TJ uvoľnené.
Ing. Dráb povedal, “dostali ste ma do takého časového stresu, že nestíham dať všetko do
poriadku.“ Starosta povedal, že je potrebné opravené doklady, ktoré kontroloval
kontrolór predložiť ekonómke obce a účtovníctvo TJ dať do poriadku. Poslanci prijali
uznesenie č. 6/2012 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni:
- berie na vedomie
podané vyjadrenie k správe o vykonanej kontrole TJ Havran Ľubochňa, ktorú
považuje za neúplnú, čo uznáva aj kontrolovaný subjekt v závere na strane č. 4,
- nariaďuje Občianskemu združeniu TJ Havran v Ľubochni
- všetky nedostatky zo správy z vykonania následnej kontroly Občianskeho
združenia TJ Havran Ľubochňa za obdobie rokov 2010 – 2011 z 31.12.2011 odstrániť
a podať písomné vysvetlenie do 14.3.2012 starostovi obce,
- termíne do 14.3.2012 predložiť všetky účtovné doklady spolu so súvisiacimi
dokladmi (dohody o pracovnej činnosti, prihlášky do poisťovne.....), ktoré boli
predmetom kontroly a doložiť pokladničné knihy a peňažné denníky starostovi obce,
-schvaľuje
v prípade odstránenia nedostatkov uvoľniť finančné prostriedky pre TJ Havran .
Za uznesenie hlasovali 8 poslanci (MUDr. P. Vaňuga, Mgr. S. Medžová, Mgr. D.
Gasperová, Ing. P. Olos, Vladimír Zalčík, Mária Maďarová, Ing. R. Hamran, Ing. P.
Chyla), proti 1 poslanec (Luboš Žihlavník). Správa TJ Havran v Ľubochni tvorí prílohu
č. 2 zápisnice.
8. Informáciu o projekte „Kanalizáciana a ČOV“ podal starosta Ing. Peter Dávidík.
Povedal, že počas mrazov boli práce prerušené. Bola sprejazdnená ulica Centrálka
a ulica sv. Cyrila a Metóda je uzavretá. Práce pokračujú na Sihoti a napája sa tam vetva
z Bahuriny a Hubovej. Ďalej budú práce pokračovať na frézovaní asfaltového
koberca na ulici: Lipová alej, Hlavná. Pri budovaní kanalizácie na týchto uliciach bude
riadená cestná premávka.
9. Žiadosti neboli žiadne.
10. Rôzne – pán Šalamún sa opýtal ako sa budú upravovať cesty, kde sú jamy. Starosta
povedal, že to bude dočasná a trvalá úprava ciest. Poslankyňa M. Maďarová sa
opýtala, či by sa nedal urobiť pri nich zberač popod cestu. Starosta povedal, že sa to
bude riešiť. Poslanec Ing. P. Chyla sa opýtal, či nie sú obmedzenia pri akej zníženej
teplote sa už pracovať nedá. Starosta povedal, že je to pri teplote mínus 15 °C. Poslanec
Ing. P. Olos sa vyslovil, že hlavný kontrolór vykonal v roku 2011 len dve kontroly
a nekontroloval v zmysle plánu kontrol.
Poslankyňa Mgr. Dagmar Gasperová sa opýtala na miesta určené na vyvesovanie
predvolebných plagátov. Starosta povedal, že miesto na plagáty je určené na vývesnej
tabuli pred poštou.

Poslankyňa Mgr. S. Medžová sa opýtala, kedy bude termín uzávierky Občasníka.
Dohodlo sa na termíne 28.3.2012. Poslanec L. Žihlavník sa opýtal na záverečný účet
obce. Ekonómka Mgr. A. Klavcová povedala, že je už vybratý audítor. Poslanec L.
Žihlavník sa opýtal na účtovníctvo k bytovkám. Starosta povedal, že na budúcom
zastupiteľstve to bude prejednávané a tiež inventarizácia a TJ. Poslanec Ing. R. Hamran
sa opýtal koľko bytov je neobsadených. Starosta povedal, že z 20 bytov sú to 4 byty.
Poslanec Ing. P. Olos poukázal, že obec nemá VZN o slobodnom prístupe k informáciám.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga sa opýtal ako sú pripravené voľby. Pani E. Guzyová
povedala,že všetko je pripravené a pacienti môžu voliť na základe voličských preukazov
a k ležiacim pacientom, ktorí budú chcieť voliť pôjdu s urnou.
11. Starosta obce vzhľadom na náročné zasadnutie obecného zastupiteľstva poďakoval
prítomným za úspešný a kľudný priebeh a 2. riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva o
20.15 hod. ukončil.
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

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

