ZÁPISNICA
napísaná zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16.9.2015 o 17. 30 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.
PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce
Zapisovateľ zápisnice :
Ing Peter Grellneth
POSLANCI OZ:
1. Mgr. Stela Medžová - ospravedlnená
2. Ján Halama
3. Peter Šípka
4. Ing. Peter Grellneth
5. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
6. Miroslav Jackanin
7. Ľuboš Žihlavník
8. Vladimír Zalčík
9. Ing. Peter Caban
PROGRAM:
1.
Otvorenie
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
Voľba návrhovej komisie
4.
Kontrola plnenia uznesení
5.
Čerpanie rozpočtu za 2.Q 2015
6.
Návrh rozpočtového opatrenia číslo VII.
7.
Žiadosti
8.
Rôzne
9.
Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní ôsmi poslanci a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Ďalej
predniesol návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý poslanci jednohlasne
odsúhlasili.
Za: 8, Proti : 0, Zdržal sa : 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril písaním zápisnice Ing. Petra Grellnetha a za
overovateľov zápisnice určil : Vladimíra Zalčíka a Miroslava Jackanina.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov : MUDr. Petra Vaňugu PhD,
Ing. Petra Cabana a Jána Halamu.
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Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie .
Za: 8, Proti : 0, Zdržal sa : 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia z piateho riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 28.8.2015 od č. 27/2015 do č. 33/2015.
5. Čerpanie rozpočtu za 2 Q. 2015
Ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová predniesla správu o čerpaní rozpočtu za 2 Q. 2015.
Zároveň oboznámila poslancov so IV. až VI. Rozpočtovým opatrením v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu obce.
6. Návrh rozpočtového opatrenia číslo VII. 2015
Ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová predniesla návrh VII. rozpočtového opatrenia.
Bolo prijaté uznesenie č. 34/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu
za 2. Q 2015 a schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo VII. 2015 v zmysle priloženej prílohy.
Za: 8, Proti : 0, Zdržal sa : 0
7. Žiadosti
Neboli predložené žiadne žiadosti.
8. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov o ponuke Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.
o prevedenie starej kanalizácie do majetku obce. Je potrebné prezistiť všetky náležitosti,
podmienky a povinnosti vyplývajúce z prevádzkovania dažďovej kanalizácie na obec.
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o výzve na implementáciu
projektu „Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia obce Ľubochňa“.
Starosta obce podal informáciu o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v obci
a zároveň predložil návrh mandátnej zmluvy s autorom projektu, ktorý bude vykonávať
autorský dozor. Cena za autorský dozor bude 950,00 € bez DPH, 1140,00 € s DPH.
Po diskusii bol do mandátnej zmluvy vložený
bod 2.2 Mandatár zodpovedá za vecnú a finančnú správnosť danej zmluvy
pôvodný bod 2.2. sa mení na 2.3.
Bolo prijaté uznesenie č. 35/2015: Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce na
podpis Mandátnej zmluvy na výkon autorského dozoru stavby: „Rekonštrukcia, modernizácia
verejného osvetlenia obce Ľubochňa“ po doplnení znenia v bode 2.2. a zároveň splnomocňuje
starostu obce na podpis Mandátnej zmluvy na implementáciu projektu „Rekonštrukcia,
modernizácia verejného osvetlenia obce Ľubochňa“ s uchádzačom s najnižšou ponukou.
Za: 8, Proti : 0, Zdržal sa : 0
Ďalej starosta obce informoval poslancov o prijatí žiadosti pre získanie nenávratných
finančných prostriedkov z Bruselu na kultúrne podujatie v rámci programu „ Európa pre
občanov 2014- 2020.
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Ďalej starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti pre získanie finančných
prostriedkov na III. etapu rekonštrukcii verejného osvetlenia, a podania žiadosti na kamerový
systém.
Ing. Caban
vyžiadal predložiť podrobnú kalkuláciu a analýzu výpočtu ceny nájmu na 1 m2 bytu
poukázal na neúčasť hlavného kontrolóra na zastupiteľstve.
MUDr. Vaňuga PhD
informoval o probléme zdravotnej starostlivosti po úmrtí MUDr. Buchu.
Ľuboš Žihlavník
poukázal na termíny overenia a zverejnenia zápisníc a uznesení na stránke obce.
Ing. Peter Grellneth
Poukázal na potrebu vyrezania suchých konárov a ozdravenia poškodených stromov pri
obecných komunikáciách a potrebu vyčistenia okolia zberných nádob na separovaný zber
umiestnených na ulici Centrálka.
9. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil o 19:00 hod..

Ing. Peter Dávidík v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Vladimír Zalčík v.r.
Miroslav Jackanin v.r.
Zapisovateľ zápisnice:
Ing. Peter Grellneth v.r.
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