Z Á P I S N I C A č. 8/2011
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 30. novembra 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, Mgr.
Stela Medžová, Mgr.
Peter Vaňuga, MUDr. (ospravedlnený)
Pavol Olos, Ing
Ing. Roman Hamran, Ing.
Pavol Chyla, Ing.
Ľubomír Žihlavník
Mária Maďarová
Vladimír Zalčík

Hostia:
Jaroslav Dráb, Ing.
Pani Štrbková

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola prijatých uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra
6. Príprava súpisných čísel nehnuteľností
7. Inventarizácia majetku
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. Konštatoval, že prítomní sú 8 poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Predniesol návrh programu, za ktorý hlasovali (7) prítomní poslanci , poslanec Ľubomír
Žihlavník nehlasoval (nebol prítomný v miestnosti- telefonát mobil).
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
písaním zápisnice poveril Dagmar Gasperovú, Mgr., za overovateľov zápisnice Mária
Maďarová, Ľubomír Žihlavník.

3. Do návrhovej komisie odporučil zvoliť poslancov Mgr. Stela Medžová, Ing.Pavol
Chyla, Ing. Pavol Olos.
4. Kontrola prijatých uznesení
Starosta obce prečítal uznesenia č. 15/2011, uznesenie č. 16/2011, uznesenie 17/2011,
uznesenie 18/201, uznesenie 19/2011, uznesenie 20/2011, uznesenie 21/2011, uznesenie
22/2011, uznesenie 23/2011.
Starosta skonštatoval, že uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra je v rozpore so
zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a pri uznesení
č. 23/2011 o znížení platu starostu, využil právo veta, pretože nebol zadefinovaný termín
účinnosti. Poslanec Ing. Roman Hamran sa opýtal, či sa môže o tom znova hlasovať.
Starosta povedal, že áno.
5. Správa hlavného kontrolóra, v ktorej sa hlavný kontrolór vyjadril k vykonanej kontrole
v ZŠ s MŠ. ZŠ s MŠ nezverejňuje na internete zmluvy a faktúry, ktoré od 1.1.2011 podľa
zákona 546/2010 majú byť zverejňované. Zistený nedostatok je potrebné odstrániť do 20.
decembra 2011. Správa hlavného kontrolóra tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. Poslanci
prijali uznesenie č.24/2011 : Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni berie
na vedomie správu hlavného kontrolóra. Za hlasovali všetci prítomní (8) poslanci.
Hlavný kontrolór sa vyjadril k svojmu odvolaniu. Povedal, že mu je ľúto, že to
bolo takýmto spôsobom. V zákone O obecnom zriadení sú podmienky pre odvolanie
hlavného kontrolóra, ktoré neboli zo strany obecného zastupiteľstva dodržané. Keby išiel
do súdneho sporu, tak by obec znášala všetky následky odvolania, ktoré je v rozpore so
zákonom. Povedal, že keď takto rozhodli odstupuje sám z funkcie hlavného kontrolóra
k 31.12.2011. Poprial všetkým, aby sa im darilo v ďalšom období a opustil miestnosť.
6. Príprava zmeny súpisných čísiel nehnuteľností, o ktorej informovala pracovníčka
Obecného úradu pani Eva Guzyová. Robí mapovanie terénu, podľa katastrálnej mapy
pozerá čísla parciel. Pokiaľ ide o dolinu potrebuje pomoc od človeka, ktorý toto územie
dobre pozná. Pripraví potom nové VZN , kde budú ulice a čísla podľa aktuálneho stavu.
Následne ho predloží zastupiteľstvu. Tabule so súpisnými a orientačnými číslami
zabezpečí Obec na vlastné náklady. Poslanci prijali uznesenie č. 25/2011: Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o zmene súpisných čísiel nehnuteľností.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci (8).
7. Inventarizácia majetku: pracovníčka Obecného úradu ekonómka Mgr. Anna Klavcová
informovala, že majetok sa inventarizuje každé dva roky. Inventúra znamená to, čo reálne
máme a inventarizácia je porovnanie z minulým stavom. Odovzdala prítomným
poslancom na podpis menovacie dekréty, ktorými starosta obce menoval jednotlivých
poslancov a pracovníkov obecného úradu do inventarizačných komisií. Poslanec Ing.
Roman Hamran odmietol podpísať menovací dekrét a poslankyňa Mgr. Stela Medžová
nepodpísala menovací dekrét za člena ústrednej a finančnej inventarizačnej komisie.
Inventúru je potrebné vykonať do 31.12.2011. Zoznam komisií a členov tvorí prílohu č. 2
tejto zápisnice.
8. Informáciu o projekte „Kanalizácia a ČOV“ podal starosta Ing. Peter Dávidík.
Povedal, že je vybudovaných 1700 m s kanalizačnými prípojkami. Do konca budúceho
týždňa bude dokončená kanalizácia na Píle a Pod Fatrou. Potom podľa počasia sa bude
realizovať na ulici Centrálka, Hasičská, Zábava. Poslanec Ľubomír Žihlavník povedal, že
má informácie, že odkanalizovanie radovej výstavby Na Bašte pod miestnou
komunikáciou bude realizované do novej kanalizácie, a že z ušetrených peňazí nebude sa
realizovať kanalizácia k RD pri ceste I/18, a nie tak, ako starosta informoval na
poslednom zastupiteľstve a ostro napadol starostu, že klame. Na osočujúce vyjadrenie
uvedeného poslanca starosta odpovedal, že odkanalizovanie spodnej časti radovej
výstavby bude realizované tak, ako je dotreraz (30 rokov) a bude zrealizovaný prepoj tejto

kanalizácie do novej pri Fatre.
A odkanalizovanie štyroch domov popri št. ceste E I/18 je jednou z priorít starostu, aby sa
táto kanalizácia tam urobila a ubezpečil nespokojného poslanca, že má osobnú
zodpovednosť aby sa tieto RD odkanalizovali. Informoval ďalej poslancov, že aj tento stav
potvrdil investor listom. A skonštatoval, že sú to len prázdne slová poslanca.
9. Žiadosti
Starosta prečítal žiadosť Mgr. V. Šavolovej Ľubochňa č. 38 a Mgr. V. Kurpaša Lipt. Lúžna
č. 107 o odkúpenie parcely č. 171 o výmere 598 m štvorcových. Poslanci prijali uznesenie
č. 26/2011 Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni schvaľuje odpredaj parcely č. 171 o výmere
598 m štvorcových za sumu 18 €/m štvorcový žiadateľom Mgr. V. Šavolovej a Mgr. V.
Kurpašovi. Za hlasovali všetci prítomní poslanci (8).
10..Rôzne
Starosta pozval na stretnutie s Mikulášom dňa 6.12.2011 o 17.00hod.
Poslankyňa Mária Maďarová sa obrátila na Ing. Jaroslava Drába ohľadom zverejnenia
informácii na internetovej stránke Obce, v ktorom obvinil poslankyne Máriu Maďarovú
a Mgr. Dagmar Gasperovú, že počas hlasovania o znížení platu starostu si písali sms
správy ako majú hlasovať, či písali vtipy. Ide o zneváženie poslancov a zverejnenie sa
nezakladá na pravde. S poslankyňou Máriou Maďarovou súhlasila aj Mgr. Dagmar
Gasperová. Ing. Jaroslav Dráb sa ospravedlnil, že on to tak nemyslel.
Poslanec Ľubomír Žihlavník povedal, že na Bašte nesvieti svetlo a sú na ceste veľké
kamene, pri cintoríne je upchatá šachta. Starosta povedal, že dnes sa mala závada na
osvetlení odstrániť, cestu dajú do poriadku a šachta sa dá vyčistiť.
Starosta povedal, že pri cintoríne je medziskládka zeminy s ktorou chceli vyrovnať terén,
ale urbárnici nesúhlasili. Starosta pôjde na valné zhromaždenie urbárnikov v marci
2012a bude s nimi rokovať.
Poslanec Vladimír Zalčík povedel, že by bolo dobré urobiť osvetlenie pri Semanovcoch,
nakoľko tam čakajú na autobus ľudia, ktorí pracujú v KIA.
Poslanec Ing. Pavol Olos povedal, že treba upraviť zapínanie a vypínanie pouličného
osvetlenia.
Poslankyňa Mgr. Stela Medžová sa pýtala kedy sa osadia sochy. Starosta povedal, že ich
treba osadiť do betónových podstavcov a to už až na jar.
Poslanec Ing. Roman Hamran sa pýtal na rozpočet. Starosta povedal, že ak má niekto
požiadavky do rozpočtu, aby ich pripravil.
Starosta informoval, že sú voľné 4 nájomné byty. Tri byty v osem bytovke a jeden byt
v dvanásť bytovke. Požiadal poslancov aby pomohli pri obsadení bytov.
Zástupkyňa starostu Mgr. Dagmar Gasperová navrhla, aby sa vykonala finančná kontrola
v účtovníctve TJ, nakoľko na jej činnosť prispieva aj Obec. Poslanci prijali uznesenie
č.27/2011: Obecné zastupiteľstvo v Ľubochni poveruje hlavného kontrolóra vykonaním
kontroly zúčtovania a použitia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu Obce za
roky 2010 a 2011 v časti dotácií na bežné a kapitálové výdavky. Za uznesenie hlasovali
všetci poslanci (8).
Poslanec Ing. Pavol Olos sa pýtal ako je to s neplatičmi. Starosta informoval, že dlžné
čiastky sú vymáhané cez exekútora a advokáta.
Ing. Jaroslav Dráb pozval prítomných na stolnotenisový turnaj veteránov z Liptova dňa
17.12.2011

12. Záver .
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 8. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva. o 19.00hod.
Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mária Maďarová v.r.
Ľubomír Žihlavník v.r.
Zapísala:
Mgr. Dagmar Gasperová v.r.

