ZÁPISNICA
napísaná zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa
25.11.2015 o 17.45 hod vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský , kotrolór obce
Mgr. Anna Klavcová , účtovníčka obce Ľubochňa
Zapisovateľ zápisnice :
Eva Guzyová
POSLANCI OZ:
1. Mgr. Stela Medžová
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
Hostia :
Ing. Jaroslav Dráb st., Jaroslav Dráb , Ing. Roman Hamran

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2015
6. Rozpočtové opatrenia č. VIII. A IX. 2015
7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v pôsobnosti obce na rok 2016
8. Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
9. Správa hlavného kontrolóra obce
10. Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 6/2015
11. Dohoda o zabezpečení činnosti technika bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
12. Návrh VZN o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
13. Žiadosti
14. Rôzne
15. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík.
Skonštatoval, že sú prítomní všetci deviati poslanci obecného zastupiteľstva :
Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka Ing. Peter Grellneth,
MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík,
Ing. Peter Caban , a že siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné. Prítomných poslancov oboznámil s programom zasadnutia a bod 12 stiahol
z programu rokovania z dôvodu, že nebola dodržaná 15 dňová lehota na pripomienkovanie
a tento bod sa presúva na ďalšie zasadnutie obecného zasadnutia.
Ing. Caban navrhol doplniť 12.bod programu o informáciu starostu obce čo vybavil a kde bol
za posledný mesiac.
Starosta predniesol návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril písaním zápisnice pani Evu Guzyovú.
za overovateľov zápisnice určil : Miroslava Jackanina a Ing. Petra Cabana .
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov : Mgr. Stelu Medžovú,
Ing. Petra Grellnetha a Vladimíra Zalčíka.
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie .
Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia zo šiesteho riadneho zasadnutia OZ zo dňa
16.9.20015 č. 34, 35/ 2015.
Skonštatoval , že boli splnené.
5. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2015
Starosta oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že body programu č.5, 6, 7, 8 boli
prerokované na finančnej komisii. Správu predniesla účtovníčka obce pani Mgr. Anna
Klavcová a tvorí prílohu zápisnice. Informovala prítomných o položkách, ktoré boli
prejednané finančnou komisiou.
Poslanec Ing. P. Caban mal dotaz k položke verejnému osvetleniu v obci.
Bolo prijaté uznesenie č. 36/2015: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie
rozpočtu k 30.9.2015.
Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0
6. Rozpočtové opatrenie č. VIII – IX/ 2015
Účtovníčka obce pani Mgr. Anna Klavcová predniesla návrh VIII. a IX. rozpočtového
opatrenia.
Bolo prijaté uznesenie č. 37/2015 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové
opatrenia č. VIII, IX/ 2015 v zmysle priloženej prílohy.
Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0
7. Návrh VZN č. 3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a školských zariadení v pôsobnosti obce na rok 2016
Účtovníčka obce pani Mgr. Anna Klavcová predniesla návrh VZN. Na základe žiadosti
riaditeľa školy PaedDr. J.Olosa bola tabuľka ( príloha č. 1 – tvorí súčasť zápisnice ) upravená.
Poslanec Ing. P. Caban navrhol zvýšiť položku na mzdy na 110 %. Občan Ing. Roman
Hamran ho poopravil a uviedol , že navýšenie je v zmysle tabuľkového platu zamestnancov
a riaditeľ školy ho upravil v zmysle zákona.
Bolo prijaté uznesenie č. 38/2015 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 3/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení
v pôsobnosti obce na rok 2016 .
Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0
8. Návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce
Účtovníčka obce pani Mgr. Anna Klavcová predniesla návrh rozpočtu na roky 2016, 2017,
2018.
Poslanci Ing. P. Caban, MUDr. P. Vaňuga, Mgr. S. Medžová mali pripomienky k jednotlivým
položkám rozpočtu. Návrh rozpočtu bol upravený na základe pripomienok poslancov
a tvorí súčasť zápisnice.
Ing. J. Dvorský –hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrh rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018 a odporučil ho poslancom obecného zastupiteľstva
schváliť. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu tvorí súčasť zápisnice.
Bolo prijaté uznesenie č. 39/2015 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok
2016 v jeho príjmovej časti a výdavkovej časti vo výške, berie na vedomie rozpočet
na roky 2017 a 2018 v príjmovej a výdavkovej časti a berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k rozpočtu obce.
Za : 8 Proti : 0 Zdržal sa : 1
9. Správa hlavného kontrolóra obce
Správy č. 6-9 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. J. Dvorský a tvoria súčasť zápisnice.
Poslanci Ľ. Žihlavník a Ing.P. Caban mali dotaz na hlavného kontrolóra k termínu odoslania
správ, boli neskoro odoslané. Poslanec Ľ. Žihlavník poukázal na spôsob ako boli správy
napísané nakoľko neboli prejednané účtovníčkou základnej školy p. Vaňochovou.
Ing. J. Dvorský odpovedal, že správu konzultoval s riaditeľom školy PaedDr. J. Olosom.
Bolo prijaté uznesenie č. 40/2015 : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy hlavného
kontrolóra č. 6-9.
Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
10. Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 6/2015
Starosta obce informoval prítomných poslancov o zmluve o dodávke a odbere tepla č. 6/2015,
ktorá bola zaslaná združením BIOMASA v Kysuckom Lieskovci. Zmluva tvorí prílohu
zápisnice.
Bolo prijaté uznesenie č. 41/2015 : Obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce
na podpis zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 6/2015.
Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
11. Dohoda o zabezpečení činnosti technika bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o Dohode o zabezpečení činnosti technika
bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, ktorú zaslal p. Ondrej Glemba – GLOBAL. Zmluvu zo
dňa 30.6.2006 navrhuje zmeniť v čl.4 – cenu a platobné podmienky . Žiada o navýšenie
ceny za služby a to 60,- € za kalendárny mesiac. Dohoda tvorí súčasť zápisnice.
Ďalej starosta obce oboznámil prítomných poslancov s návrhom Zmluvy na zabezpečenie
činnosti pracovnej zdravotnej služby od firmy GLOBAL.
Poslanci OZ poverujú starostu obce zistiť cenové ponuky iných bezpečnostných technikov.
12. Informácia starostu obce
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v septembri sa začalo s realizáciou
projektu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ s termínom ukončenie realizácia
a administrácie do 30.októbra. Realizácia projektu pred jeho dokončením bola spôsobená
prieťahmi zo strany poskytovateľa, verejným obstarávaním a administratívnou náročnosťou
projektu. Verejné obstarávanie bolo na kontrole na agentúre od apríla do začiatku septembra.
Až po prekontrolovaní verejného obstarávania mohla byť podpísaná Zmluva o dielo
s úspešným uchádzačom a táto zmluva opäť musela byť prekontrolovaná agentúrou.

K Zmluve o dielo bol vypracovaný Dodatok, kde boli zadefinované dve merné jednotky, ktorý
neboli vo výkaze výmer vyšpecifikované. Realizácia diela bola úspešne ukončené, prebehla
administratívna a fyzická kontrola diela kontrolnými orgánmi s výsledkom bez pripomienok
a musel sa stihnúť termín 30. október na podanie žiadosti o platbu so všetkými prílohami, aby
obec stihla predfinancovanie projektu, aby si obec nemusela brať prekleňovací úver na
vyplatenie diela. Ďalej bol podpísaný Dodatok s Ministerstvom hospodárstva SR o predĺžení
termínu realizácie a harmonogramu prác. Takže intenzívne pracoval na úspešnom
zrealizovaní, ukončení a prefinancovaní projektu. Niekoľko krát v rámci uvedeného projektu
bol na služobnej ceste na agentúre v Košiciach, Trenčíne a na Ministerstve Hospodárstva SR v
Bratislave.
Obec v rámci výjazdového rokovania vlády SR získala 20 000,00€ na výmenu okien na ZŠ
s MŠ. Bolo potrebné vypracovať jednotný výkaz výmer a dať vypracovať cenové ponuky.
Doručených ponúk bolo šesť a obecné zastupiteľstvo vyhodnotilo ponuky. S úspešným
uchádzačom boli podpísané zmluvy o dielo a momentálne prebieha výmena okien.
Ďalej bola podaná žiadosť na Ministerstve hospodárstva SR pre získanie nenávratných
finančných prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia so všetkými
prílohami, ktoré bolo nutné povybavovať.
Bola podaná žiadosť na získanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci boja proti
kriminalite – vybudovanie kamerového systému.
V rámci starostlivosti o verejnú zeleň bola podaná žiadosť na získanie finančných
prostriedkov z Environmentálneho fondu na ošetrenie lipovej aleje.
13. Žiadosti
PaedDr. A. Hubinák a MUDr. Martina Hubináková požiadali o pridelenie 3.izbového bytu
na prízemí č.b.2. Poslanci súhlasia s pridelením 3.izbového bytu po splnení všetkých
náležitostí.
Bolo prijaté uznesenie č. 42/2015 : Obecné zastupiteľstvo súhlasí s pridelením trojizbového
bytu na prízemí byt č. 2 po splnení všetkých náležitostí.
Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Pani Marta Falatová požiadala o pridelenie 2 izbového bytu , byt č. 2. Poslanci súhlasia
s pridelením 2.izbového bytu č.2.
Bolo prijaté uznesenie č. 43/2015 : Obecné zastupiteľstvo súhlasí s pridelením dvojizbového
bytu č. 2 po splnení všetkých náležitostí .
Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Pani Marta Magová , Ľubochňa, Staničná č.29/44 požiadala o pridelenie opatrovateľskej
služby na 6 hodín denne.
Starosta jednal so Spišskou katolíckou charitou . Poslanci súhlasili na dobu určitú t.j. do konca
februára, za tých istých finančných podmienok ako bola platená.
Bolo prijaté uznesenie č. 44/2015 : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť pani Marty
Magovej na dobu určitú do 29.2.2015.
Za : 7 Proti : 0 Zdržal sa : 0
Poslanec Peter Šípka sa spýtal na p. Branislava Buliaka. Starosta odpovedal , že bude
potrebné s ním ísť k lekárovi - psychiatrovi.
Poslanec Ľ. Žihlavník, chcel vedieť prečo nie sú zverejnené zmluvy - náprava do budúceho
zasadnutia OZ. Poukázal tiež na hlučnosť baru a treba riešiť a dodržiavať nočný kľud
v zmysle VZN.
Poslanec Ing. Peter Caban poukázal na chodníky okolo miestneho cintorína , dlažba je
poškodená bude ju treba opraviť. Spýtal sa na územný plán obce kedy bude ukončený .
Odpovedal starosta obce Ing. P. Dávidík , chodník bude opravený pracovníkmi obecného
úradu a územný plán by mal byť dokončený v roku 2016.

Poslanec Ing. Peter Caban sa spýtal na zverejnenú zápisnicu č. 5/2015 , v pozvánke na
zasadnutie bol jediný bod programu pridelenie bytu. Má podozrenie na zmanipulovanie
zápisnice Boli prijaté uznesenia č.29-32/2015 týkalo sa to programu , ktorý nebol uvedený
v pozvánke.
Odpovedal starosta obce , že zápisnicu písal Ing. Peter Grellneth a bola zverejnená
na úradnej stránke obce .Skonštatoval , že zasadnutie OZ bolo uznášania schopné.
Zverejnenie zápisnice bude konzultovať s Ing. Bálážim, správcom internetovej
stránky obce.
Poslanec Ing. Peter Grellneth poukázal na nevhodne umiestnené tabule s názvami ulíc
a na výrub stromov na ulici od veľkého vodopádu po Orlík.
Starosta obce odpovedal, že tabule budú premiestnené na stĺpy alebo jednotlivé domy po
súhlase majiteľov domov.
Občan Jaroslav Dráb ml. sa spýtal na lipy v obci. Odpovedal starosta obce, že žiadali
sme finančné prostriedky z environmentálneho fondu na ošetrenie chránenej lipovej aleje.
14.Rôzne
Poslanec Ľ.Žihlavník sa spýtal na výrub stromu pri rod. dome p. Kičuru. Odpovedal
starosta obce, že uvedená lipa bude ošetrená.
Poslanec Ing. P. Grellneth sa spýtal na geologické vrty v areáli na Píle. Odpovedal
starosta obce , že výsledky ešte nie sú , vzorky sa vyhodnocujú.
Poslanec Ľ. Žihlavník poukázal na neporiadok v areáli na Píle, veľké skladište starých
okien. Spýtal sa kto ich tam zhromažďuje. Odpovedal starosta obce, že už niekoľkokrát
vyzýval pána Martina Pažítku na odstránenie neporiadku.
Poslanci trvali aby staré okná boli odstránené do jedného týždňa po výzve.
15. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončil o 21.50 hod.

Ing. Peter D á v i d í k,v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Miroslav Jackanin,v.r.
Ing. Peter C a b a n,v.r.
Zapisovateľ zápisnice :
Eva Guzyová ,v.r.

