ZÁ P I S N I C A č. 1/2012
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 25. januára 2012 o 17. 00hod. 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 17.05hod)
Peter Vaňuga, MUDr.
Pavol Olos, Ing
Ing. Roman Hamran, Ing. (prišiel o 17.05hod)
Pavol Chyla, Ing.
Ľubomír Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

HOSTIA:
-----------------

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Prejednanie „Dodatku o dodávke tepla“– združením Biomasa, úprava ceny
6. Správa hlavného kontrolóra
7. Informácia o projekte „Kanalizácia a ČOV“
8. Žiadosti
9. Rôzne
10. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Vzhľadom na to, že toto bolo prvé zasadnutie v novom roku, zaželal prítomným všetko dobré
v novom roku.
Predniesol návrh programu. Poslankyňa Mgr. Dagmar Gasperová dala návrh, aby sa bod č. 6
presunul za bod č. 8 . O tomto návrhu dal starosta obce hlasovať. Za hlasovali (5) prítomní
poslanci a (4) poslanci boli proti – Ing. Pavol Olos, Ing. Roman Hamran, Mgr. Stela Medžová
a Ľubomír Žihlavník. Po tomto hlasovaní poslanec Ing. Hamran vyhlásil, že ak tento bod bude
prejednávaný na zastupiteľstve je to protizákonné. Poslanec Žíhlavník dal návrh, aby bod č. 6
Správa hlavného kontrolóra sa vôbec neprejednával. Starosta obce dal o tomto návrhu
hlasovať. Za vypustenie tohto bodu hlasovali (4) poslanci– Ing. Pavol Olos, Ing. Roman
Hamran, Mgr. Stela Medžová a Ľubomír Žihlavník.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Mgr., za overovateľov zápisnice MUDr.
Peter Vaňuga, Vladimír Zalčík.
3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stela Medžová, Mária Maďarová, Ing. Pavola Olosa.
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 28/2011, uznesenie č. 29/2011, uznesenie 30/2011,
uznesenie 31/2011, uznesenie č.32/2011, uznesenie č.33/2011, uznesenie č. 34/2011,
uznesenie č. 35/2011.
5 .Prejednanie „Dodatku o dodávke tepla“ – združením Biomasa, úprava ceny, ktorý
podalo združenie. Dodatok tvorí prílohu č.1 zápisnice. Starosta informoval, že prišiel
preplatok vo výške 7.658€. Poslanec MUDr. Peter Vaňuga sa opýtal, či je možné znížiť
mesačné splátky. Starosta odpovedal, že nie je to možné vzhľadom na splácanie úverov
združenia. Ďalej starosta uviedol, že bude rokovať so združením o znížení celkového
odobratého množstva tepla. Poslanci prijali uznesenie č. 1/2012 Obecné zastupiteľstvo
v Ľubochni schvaľuje dodatok č.8 ku zmluve č.10/ 2006 o dodávke tepla so združením
Biomasa. Za uznesenie hlasovali všetci (9) prítomní poslanci,
6. Informáciu o projekte „Kanalizácia a ČOV“ podal starosta Ing. Peter Dávidík.
Povedal, že sa robí vetva pri Centrálke, od parkoviska pod NEDÚ po plaváreň, na
Zábave ku kostolu, Ujlakiovcom a Semanovi. Práce od Piklovcov ku bytovkám bude
trvať cca 1 mesiac.
7. Žiadosti
Neboli žiadne.
8. Správa hlavného kontrolóra.
Poslanec Ing. Roman Hamran povedal, že správa nebola predložená združeniu TJ
Havran a je v rozpore so zákonom, aby sa zastupiteľstvo s ňou zaoberalo. Poslankyňa Mgr.
Dagmar Gasperová povedala, že návrh na kontrolu hospodárenia TJ Havran dali poslanci
a preto by sa mali so závermi kontroly oboznámiť. Ku správe sa bude môcť vedenie TJ
vyjadriť na nasledujúcom zastupiteľstve. Starosta začal čítať správu, ktorá obsahovala 19
strán. Poslanec MUDr. Peter Vaňuga navrhol, aby sa prečítal len záver správy. Správa
hlavného kontrolóra tvorí prílohu č.2 zápisnice. Poslanec Ing. Roman Hamran spochybnil
vierohodnosť správy a nedostatky, ktoré boli vytknuté hravo odstránia. Poslankyňa Mgr.
Dagmar Gasperová sa opýtala poslanca Ing.Romana Hamrana, ako je možné, že zistených
nedostatkov je toľko, keď dňa 30.11.2011 na 8. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
sa vyjadril, že videl všetky doklady a sú v najlepšom poriadku. Poslankyňa Mgr. D.
Gasperová povedala, že keďže je znalcom v oblasti financií ako je možné, že predložili
doklady ku kontrole v takom neporiadku.
Poslankyňa Mgr. D. Gasperová sa opýtala poslankyni Mgr. S. Medžovej, ako sa prali
futbalové dresy TJ Havran v MŠ a na čie náklady išli energie. Poslankyňa S. Medžová
povedala, že mali samostatné hodiny na energie zvlášť. Na čo poslankyňa Mgr. D.
Gasperová povedala, že to bolo na úkor financií obce. Poslanec MUDr. Peter Vaňuga dal
návrh, aby sa požiadalo o externú kontrolu v TJ prostredníctvom nezávislej osoby. Starosta
obce predložil návrh uznesenia, ktorý ešte poslanci upravili. Poslanec Ing. Pavol Olos
navrhol, aby obec vyplatila ešte nevyplatené finančné prostriedky TJ. Na to starosta sa ho
opýtal, či to myslí vážne. Poslanec Ľubomír Žíhlavník popudisticky navrhol, aby sa teda
zrušila TJ. Starosta ho upozornil, aby zvažoval slová, pretože nikto nechce zrušiť TJ, len
chceme aby sa hospodárne vynakladalo z fin. prostriedkami poskytnutými z rozpočtu obce.

Poslanci prijali uznesenie č.2/2012 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni:
1. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce,
2. nariaďuje
uvedené nedostatky odstrániť a vysvetliť do 15.02.2012 a písomnú správu predložiť
starostovi obce v uvedenom termíne,
3. schvaľuje
pozastavenie vyplácania akýchkoľvek finančných prostriedkov v prípade nedodržania
bodu č. 2
Za uznesenie hlasovali (5) poslanci a (4) poslanci sa zdržali hlasovania – Ing. Pavol Olos,
Ing. Roman Hamran, Mgr. Stela Medžová a Ľubomír Žihlavník.
9. Rôzne
Poslankyňa Mgr. Dagmar Gasperová dala návrh, aby ZŠ s MŠ predložila
správu o hospodárení za rok 2011. Poslankyňa Mgr. Stela Medžová povedala, že bola
predložená, na čo ekonómka Mgr. Anna Klavcová povedala, že nebola predložená.
Poslankyňa Mgr. Dagmar Gasperová sa opýtala kto je vo vedení TJ. Poslanec Ing.
Roman Hamran povedal, že on bol v revíznej komisii, a že sa už vzdal tejto funkcie. Taktiež
sa vzdal aj ekonóm TJ pán Ladislav Lovás. Predsedom TJ je PaedDr. Jozef Olos.
Poslanec Ing. Roman Hamran povedal, že treba zvoliť kontrolóra obce. Starosta povedal,
že obecné zastupiteľstvo musí vypísať voľbu Hlavného kontrolóra. Starosta obce navrhol
uznesenie. Poslanci prijali uznesenie č.3/2012. Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni:
I.vyhlasuje
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň
konania voľby hlavného kontrolóra na 28. marca 2012 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Ľubochni
II.ustanovuje
•spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Ľubochňa v zmysle §18a ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov Obecného
zastupiteľstva v Ľubochni
•samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich
prihlášky na obecný úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v
deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.
náležitosti prihlášky:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
•údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou
fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
•profesijný životopis
•výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
•súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
III.určuje
kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomické
pracovný úväzok: 5 hodín týždenne
termín nástupu do práce: 2. apríla 2012

ďalšie požiadavky:
•prax minimálne 5 rokov
•bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov
iné predpoklady :
prax z kontrolnej činnosti, alebo z činnosti v samospráve vítaná termín ukončenia podávania
prihlášok: 21.03.2012 do 12.00 hod.,
miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi
musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obec Ľubochňa, Starosta obce
Ľubochňa, Obecný úrad 143, 034 91 Ľubochňa,
s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRÁŤ !.
Poslanec Ľubomír Žihlavník sa opýtal, či sa dáva fúkať pracovníkom na VPP, lebo pred
dvoma týždňami videl, že majú vypité. Starosta povedal, že keď mal toto podozrenie mal mu
to hneď oznámiť alebo nahlásiť to na políciu. Dnes takáto informácia je neaktuálna. Ďalej
uviedol, že práve dnes bola vykonaná dychová skúška na zistenie požitia alkoholických látok
bezpečnostným technikom o čom je zápis.
10.Záver
Starosta obce ukončil 1. riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva o 19.00 hod. .
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

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

