Z Á P I S N I C A č. 9/2011
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa
13. decembra 2011 o 17. 00hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík- starosta obce
Mgr. Anna Klavcová- ekonómka obce
Dagmar Chomistová- pracovníčka správy daní a poplatkov

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. (prišiel o 17.10hod)
Pavol Chyla, Ing.
Ľubomír Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

Hostia:
Jaroslav Dráb, Ing.
Vladimír Šavol

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola prijatých uznesení
Čerpanie rozpočtu za III/Q 2011
Rozpočtové opatrenie č. 3/ 2011
Návrh rozpočtu 2012, 2013, 2014
Návrh VZN č. 4/ 2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
9. Návrh VZN č. 5/ 2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
10. Návrh VZN č. 6/ 2011 o prideľovaní obecných nájomných bytov
11. Návrh VZN č. 7/ 2011 o určení miesta a času zápisu žiakov v ZŠ s MŠ
12. Informácia o projekte „Kanalizácia ČOV“
13. Žiadosti
14. Rôzne
15. Slávnostné ukončenie roku 2011
16. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta
obce. Konštatoval, že prítomní sú 8 poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol návrh programu, za ktorý hlasovali (8) prítomní poslanci.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Mgr., za overovateľov zápisnice MUDr.
Peter Vaňuga, Ing. Pavol Olos.
3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stela Medžová, Mária Maďarová,
Ľubomír Žihlavník.
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 24/2011, uznesenie č. 25/2011, uznesenie 26/2011 a
uznesenie 27/2011.
Starosta dal slovo pánovi Vladimírovi Šavolovi, ktorý je otcom žiadateľky V. Šavolovej vo
veci odkúpenia parcely reg. C KN č. 171. Pán Šavol povedal, že pozemok odkúpil jeho
otec o čom nemá doklad. Po zmene režimu poslali žiadosť bývalému starostovi obce
Ľubochňa, ktorý v tej veci nekonal. Kúpili rozostavanú stavbu od pána Dubovského, aby
mohli pristaviť. Dcéra chce stavať na bratovom pozemku a chcú odkúpiť parcelu č.171.
Prítomní poslanci sa uzhodli, že bez dokladu o odkúpení nemôžu uznať vlastníctvo. Pán
Šavol povedal, že cena za odkúpenie parcely sa mu zdá vysoká.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga povedal, že NEDÚ n.o. predáva pozemky v záhrade pri
Ľubochnianke za 33€/m2. Podľa znaleckého posudku.
5 .Čerpanie rozpočtu za III Q/2011
O čerpaní rozpočtu informovala ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová. Poslanci prijali
uznesenie č. 28/ 2011: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie na vedomie čerpanie
rozpočtu za III Q/2011. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní 9 poslanci. Čerpanie
rozpočtu za III Q/2011 tvorí prílohu č. 1 zápisnice.
6. Rozpočtové opatrenie č. III/2011
O rozpočtovom opatrení informovala Mgr. Anna Klavcová. Poslanci prijali uznesenie
č. 29/ 2011 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni: I. Konštatuje, že upravený rozpočet Obce
Ľubochňa na rok 2011 je stanovený ako vyrovnaný vo výške 1.444.347,- EUR
II. Berie na vedomie, zmenu rozpočtu s presne určeným účelom - dotácia na Normatív ZŠ,
III. 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. 3/2011. Za uznesenie hlasovali všetci 9 prítomní
poslanci. Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
7.Návrh rozpočtu 2012, 2013, 2014.
K tomuto bodu predniesla správu Mgr. Anna Klavcová. Poslanci prijali uznesenie č.
30/2011: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje rozpočet obce na rok 2012 a berie
na vedomie rozpočet na roky 2013 a 2014. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní 9
poslanci. Rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014 tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
8.Návrh VZN č.4/2011 o miestnom poplatku o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Návrh predniesla pracovníčka obecného úradu pani Dagmar Chomistová. Poslanec
MUDr. P. Vaňuga sa opýtal či cena za odvoz TKO je reálna. Starosta povedal, že nie a
dopláca obec. Poslanec Ing. R. Hamran povedal, že v novom roku by sa na skúšku mohlo
pristúpiť k odvozu odpadu každé 2 týždne. Poslanec MUDr. P. Vaňuga povedal, že v zime
sa neodváža odpad z Bašty. Starosta povedal, že majú znížené platby za čas, ktorý sa
odpad neodváža. Poslanci prijali uznesenie č. 31/2011: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č.4/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Za
uznesenie hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. VZN č.4/2011 tvorí prílohu č.4 zápisnice.

9.Návrh VZN č.5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh predniesla pracovníčka obecného úradu D. Chomistová. V návrhu boli zahrnuté
zmeny sadzieb v zmysle platnej legislatívy. Poslanci prijali uznesenie
č. 32/2011: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.5/2011 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní 9 poslanci VZN č.5/2011 tvorí prílohu č.5
zápisnice.
10. Návrh VZN č.6/2011 o prideľovaní obecných nájomných bytov.
Návrh predniesol starosta obce Ing. Peter Dávidík. V návrhu sa mení výška finančnej
zábezpeky pre nájomníkov obecných nájomných bytov z jednoročného nájomného na
trojmesačný nájomné.
Poslanci prijali uznesenie č. 33/2011: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje VZN
č. 6/2011 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch
postavených s podporou štátu. Za uznesenie hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
VZN č.6/2011 tvorí prílohu č.6 zápisnice.
Poslankyňa M. Maďarová sa opýtala, či je v bytoch pleseň. Starosta povedal, že na základe
podnetu tam vykonali kontrolu so zhotoviteľom stavby a stavebným dozorom . V byte
neboli zistené žiadne znaky plesne a na chodbe sa jednalo len o vnútorná vlhkosť. V byte
boli založené nábytkom všetky steny a málo sa vetralo, stavba bola nevyzretá. Teraz je to
už v poriadku.
11. Návrh VZN č.7/2011 o určení miesta a času zápisu žiakov v ZŠ s MŠ.
Návrh predniesol starosta obce Ing. Peter Dávidík. Poslanci prijali uznesenie č.34/2011 :
Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje VZN č.7/2011 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Za uznesenie hlasovali všetci prítomní 9
poslanci. VZN č.7/2011 tvorí prílohu č.7 zápisnice.
12. Informáciu o projekte „Kanalizácia a ČOV“ podal starosta obce Ing. Peter Dávidík.
Sú dokončené ďalšie dve vetvy a bude sa pokračovať na ulici: Centrálka, Hasičská, Na
Zábave a sv. Cyrila a Metoda.
Poslankyňa Mgr. D. Gasperová povedala, že na ceste pri Vrlíkovi popri Ľubochnianke
sa nedá prejsť, lebo tam naviezli auto štrku. Starosta povedal, že budú upravovať cestu
popri Ľubochnianke, aby sa mohlo tadiaľ chodiť, keď budú prebiehať kanalizačné práce
po hlavnej ceste smerom do doliny.
Starosta prečítal list – vyjadrenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok.
13. Žiadosti
Starosta prečítal žiadosť od Andrei Zelemovej Ľubochňa č.194. Menovaná žiada o
prenájom priestorov v MŠ v bývalom kaderníctve. Poslankyňa Mgr. S. Medžová
povedala, že by bolo potrebné prekontrolovať elektromery. Poslanci prijali uznesenie č.
35/2011: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje prenájom priestorov v MŠ o
výmere 11 m2 za cenu 14,94 eur/m2 pani Andrei Zelemovej, bytom Ľubochňa č. 194. Za
uznesenie hlasovali 9 prítomní poslanci.
Poslanec Ľ. Žihlavník sa opýtal na žiadosť Rimskokatolíckej cirkvi. Starosta povedal, že
prišla žiadosť spolu so žiadosťami TJ a Klubu dôchodcov. Tieto sú zaevidované a
požiadavky na finančné čiastky sú zahrnuté v rozpočte.

14. Rôzne
Poslanec Ľ. Žihlavník sa opýtal kedy budú zápisnice na internetovej stránke obce.
Poslankyňa Mgr. D. Gasperová povedala, že už je vytvorená kolónka pre zápisnice a
budú sa zverejňovať. Zápisnice z novembra je už na stránke zverejnená. Poslanec Ing. P.
Olos odmietol robiť čiastkovú inventarizáciu. Poslankyňa Mgr. S. Medžová sa opýtala či
sa bude robiť zmena súpisných čísiel a názvu ulíc, keďže idú voľby do NR SR. Starosta
povedal, že sa to bude realizovať až po voľbách.
15. Slávnostné ukončenie roku 2011
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za vykonanú prácu a zablahoželal
poslancom k Vianočným sviatkom. Prítomných pozval na posedenie a malé
občerstvenie.
16.Záver
Starosta obce ukončil oficiálnu časť 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
o 19.00 hod.

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Vaňuga v.r.
Ing. Pavol Olos v.r.
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

