ZÁPISNICA
napísaná z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa uskutočnilo dňa
16.12.2015 o 17.45 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský , kotrolór obce
Dagmar Chomistová , pracovníčka OcÚ- referentka správy daní a poplatok
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, Jaroslav Dráb, Ing. Roman Hamran

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
7. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
8. Návrh Štatútu obce
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
10. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
11. Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ Ľubochňa
12. Prerokovanie platu starostu obce
13. Žiadosti
14. Rôzne
15. Slávnostné ukončenie posledného zas. obecného zastupiteľstva v roku 2015

1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní všetci deviati poslanci : 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 ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol návrh programu rokovania, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
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 : Ing. Petra Grellnetha a Petra Šípku.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov : Mgr. Stelu Medžovú
MUDr. Petra Vaňugu, PhD. a Jána Halamu
Poslanci OZ hlasovali a jednohlasne schválili návrhovú komisiu .
Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0 Proti : 0
4. Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia zo siedmeho riadneho zasadnutia OZ z
25.11.2015 od č. 36-44/2015 a skonštatoval , že boli splnené.
5. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
Starosta obce predniesol uvedený návrh VZN obce Ľubochňa o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v školskom roku 2016/2017 sa bude konať v Základnej škole s materskou
školou v Ľubochni na prvom poschodí v budove 1-4 roč. v triede l. A č. dverí 25 v dňoch :
6. apríla /streda/ v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.
7. apríla/štvrtok/ v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.
VZN č. 4/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa uznesením
č. 45/2015 . Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2014.
Za : 9
Zdržali sa hlasovania : 0
Proti : 0
6. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
S návrhom VZN č. 5/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi informovala pracovníčka obce p. D. Chomistová. Návrh VZN bol
prerokovaný s finančnou komisiou . Návrh VZN č. 5/2015 tvorí súčasť zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa ruší VZN č. 4/2014 z 1.7.2014 .
VZN č. 5/2015 schválilo OZ s uznesením č. 46/2015.
Za : 9 Zdržali sa hlasovania : 0
Proti : 0

7. Návrh VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Pracovníčka obce p. D. Chomistová oboznámila prítomných poslancov s návrhom
VZN č. 6/2015 , ktorý bol prerokovaný na finančnej komisii.
Obci pripudla nová povinnosť a to v § 23, písm.e , zákona č. 582/2004 v znení neskorších
zmien a doplnkov a to: sadzba poplatku 0,53 € za liter komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov pri nezavedenom množstvovom zbere.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga, Phd. sa spýtal či sa zmenili poplatky . Poplatky za nezmenili.
OZ obce Ľubochňa ruší VZN obce Ľubochňa č. 2/2014 z 11.12.2014.
VZN č. 6/2015 schválili poslanci OZ s uznesením č. 47/2015.
Za : 9 Zdržali sa : 0 Proti : 0
8. Návrh Štatútu obce Ľubochňa
Starosta obce oboznámil s návrhom Štatútu obce Ľubochňa podľa § 11 zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Poslanec Ing. P. Caban navrhol doplniť § 17 , odst. 7 aby sa komisie schádzali minimálne
dva krát do roka.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga , PhD. nemá voči návrhu Štatútu obce námietky.
OZ obce Ľubochňa schválilo Štatút obce Ľubochňa uznesením č. 48/2015 po doplnení
§ 17, odst. 7 .
Za : 9
Zdržali sa 0 Proti : 0
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2016
Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polrok 2016 predniesol
hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Dvorský. Plán kontrolnej činnosti tvorí súčasť
zápisnice.
Poslanec Ľ. Žihlavník požiadal hlavného kontrolóra o doplnenie v pláne bod č. 6.
Prekontrolovať VZN o používaní osobného auta ROOMSTER a AVIE a sadzobník
poplatkov za uvedené autá.
Návrh kontrolnej činnosti HK bol v zmysle § 18 f, ods.1 písm.b , zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyvesený na úradnej tabuli
Obecného úradu v Ľubochni od 1.12.2015.
Plán kontrolnej činnosti HK bol schválený OZ obce Ľubochňa uznesením č. 49/2015.
Za : 9
Zdržali sa : 0 Proti : 0
10. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
HK obce Ľubochňa Ing. J. Dvorský predniesol správy č. 10 – 14/2015.
Poslanec Ľ. Žihlavník mal pripomienky ku správe a to ku dohode o vykonaní práce
za chodník na miestnom cintoríne . Podľa neho je to čierna stavby. Poslanec
Ing. P. Caban mal pripomienku na cenu za vykonanú prácu.
Poslanec P. Šípka sa spýtal na nedoplatky obce Ľubochňa. Odpovedal starosta obce,
nedoplatky sa vymáhajú.
Správy hlavného kontrolóra č. 10-14/2015 boli zobrané na vedomie OZ obce Ľubochňa
uznesením č. 50/2015 .
Za : 9
Zdržal sa : 0 Proti : 0

11. Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ Ľubochňa
Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine – úplné znenie ZŠ s MŠ predniesla Mgr. Medžová.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga, PhD. sa opýtal na majetkovo právnu podstatu
prílohy zriaďovacej listiny.
Dodatok č.4 zriaďovacej listiny bol schválený OZ obce Ľubochňa uznesením č. 51/2015
a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Za : 9 Zdržal sa : 0
Proti : 0
12. Prerokovanie platu starostu obce
Starosta obce informoval poslancov obce , že v zmysle § 4 , ods.4, zák. č. 253/1994
Z.z. o platových pomeroch starostov obcí, poslanci OZ raz ročne prerokujú plat starostu
obce. Navrhoval zachovať 10% navýšenie platu, ktoré bolo schválené v roku 2014.
Vymenoval všetky činnosti , ktoré vykonal v roku 2015.
Poslanec Ing. P. Caban mal pripomienky k činnosti starostu obce a podľa neho je
v skladových priestoroch zamestnancov obce totálny neporiadok, neupravené cesty v obci,
neobsadené byty , neukončený územný plán obce, nezverejňovanie zmlúv,
čierna stavba cintorín. Nesúhlasí s navýšením platu starostu obce nakoľko nemá
žiadne zásluhy .
Poslanec M. Jackanin nesúhlasí s tvrdením poslanca Ing. Cabana. Informoval poslancov
o ocenení, ktoré starosta získal za záslužnú prácu hasičského zboru v reg. Dolný Liptov.
Práve zásluhou starostu obce, dostane obec hasičské auto – TATRU 815, ktorú prisľúbil
minister vnútra SR pri osobnom stretnutí s hasičmi.
Poslanec MUDr. P. Vaňuga, PhD. zhodnotil managerskú prácu starostu obce a potvrdil,
že starosta obce dobre hospodáril s finančnými prostriedkami obce. Snaží sa zveľadovať
obec a ľudia sú spokojní. Navrhuje zvýšiť plat starostu obce na 15%. Poslanec M.
Jackanin súhlasil a je za navýšenie platu starostovi na 15%.
Bolo prijaté uznesenie č. 52/2015 – poslanci OZ obce Ľubochňa schvaľujú navýšenie
základného platu starostu obce o 15% vo výške jedentisícdeväťstopäťdesiatštyri € .
Za : 5 MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Miroslav Jackanin, Vladimír Zalčík, Ján Halama,
Ing. Peter Grellneth
Zdržali sa : 2 Mgr. Stela Medžová, Peter Šípka
Proti : 2 Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník
13. Žiadosti
- žiadosť p. Beáty Čilíkovej , bytom Ružomberok, ktorá žiada o pridelenie 3 izbového
nájomného bytu
OZ obce Ľubochňa schválilo pridelenie bytu po splnení všetkých náležitostí . Bolo
prijaté uznesenie č. 53/2015
Za : 9
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- p. Belušová , bytom Mokraď 307/45 Hubová žiada o zmenu nájomcu a to na jej
syna Radoslava Beluša, ktorý by pokračoval v nájme od 1.1.2016 a zrekonštruoval
by priestory na svoje náklady. Poslanci súhlasia s tým , že dlžoba bude uhradená
do konca roka 2015 a nájom bude uzatvorený na dobu 4 rokov.
Bolo prijaté uznesenie č. 54/2015 kde OZ obce Ľubochňa schvaľuje prenájom
nebytových priestorov v budove OcÚ o výmere 50 m²- kaviareň Šíp.
Za : 9 Zdržal sa : 0
Proti : 0

Spišská katolícka charita žiada uzavrieť dodatok č. 1/2016 k zmluve č. 1/2010
o zabezpečení poskytovania sociálnej služby zo dňa 1.5.2010. Predmetom tohto
dodatku je úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku
pri odkázanosti na rok 2016.
Celková výška finančných prostriedkov , ktoré obec sa zaväzuje poskytnúť podľa
tejto zmluvy na kalendárny rok 2016 za poskytnutie opatrovateľskej služby je
14.924,40 €. Bolo prijaté uznesenie č. 55/2015 kde OZ obce Ľubochňa schvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov a splnomocňujú starostu obce na podpis
dodatku č. 1/2016.
Za : 9 Zdržal sa : 0
Proti : 0
- Základná škola s MŠ v Ľubochni žiada OZ obce Ľubochňa o navýšenie rozpočtu
na rok 2015 o 2075 €. Navýšenie rozpočtu žiada z dôvodu vyplatenia odmien pre
zamestnancov v MŠ, ŠJ a ŠKD vo výške 1350 € ( aj s odvodmi ) a doplatku za
kreditové príplatky učiteliek v MŠ vo výške 725 €.
Žiadosť bola prerokovaná finančnou komisiou a bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.
10/2015 s presunom fin. prostriedkov na účet ZŠ s MŠ v Ľubochni a 2500 € presunúť na
bytovky.
Bolo prijaté uznesenie č. 56/2015 kde OZ obce Ľubochňa schvaľuje navýšenie
rozpočtu ZŠ s MŠ v Ľubochni o 2075 € a presun 2500 € na bytovky.
Za : 7 MUDr. Peter Vaňuga, PhD., Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Vladimír
Zalčík, Ján Halama, Mgr. Stela Medžová, Peter Šípka
Zdržal sa : 0
Proti : 2 Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník
-

14. Rôzne
- poslanec Ľ.Žihlavník mal dotaz k mreži, ktorá je poškodená na ulici Na Bánik.
- p. Hýravý – dohoda o vysporiadaní záväzkov , tvorí súčasť zápisnice. Poslanec
MUDr. P. Vaňuga sa opýtal či má nárok na dofinancovanie. Dohoda bude prejednaná
na ďalšom zasadnutí OZ
- staničná budova – čakáreň , zatvorené priestory, prejednané s prednostom v Rbk
a mali by čakáreň otvoriť do konca roka
Poslanec Jackanin sa opýtal na vyčistenie priestorov v areáli Píla. Odpovedal starosta
obce , že p. Pažítka priestory vyčistil a skaldisko bolo vyčistené.
Poslanec Ľ. Žihlavník sa spýtal , či skladisko starých okenných rámov bolo odvážané
obecnou AVIOU. Odpovedal starosta , že okenné rámy si odviezol pracovník obce
p. Kelemen , ktorý za odvoz zaplatí do pokladne obce poplatok za odvoz.
-Starosta obce oboznámil poslancov ohľadne nevysporiadaných pozemkov pod
Požiarnou zbrojnicou . Vstúpil do jednania s primátorom mesta Ružomberok. Na
ďalšom zasadnutí OZ bude informovať ako sa pozemok podarilo vysporiadať.
-Poslanec Ing. P. Grellneth mal dotaz na výrubu stromov
- Poslankyňa Mgr. S.Medžová sa spýtala na Urbár či platia dane. Od roku 2016
si budú musia podať daňové priznanie
-Predseda TJ Ing. J.Dráb požiadal starostu obce aby sa stavba – lyžiarsky vlek
zlegalizovala a bola zapísaná v katastri nehnuteľností
- Ing. J. Dráb sa spýtal na žiadosť ohľadne čističky pri jeho dome s. č. 306

15. Slávnostné ukončenie posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
v roku 2015
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce o 20.05 hodine. Poďakoval poslancom
za spoluprácu a poprial príjemné prežitie Vianočných sviatok a do nového roka
zaželal Veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

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

Overovatelia zápisnice :
Ing. Peter G r e l l ne t h v.r.
Peter Š í p k a v.r.
Zapisovateľ zápisnice :
Eva Guzyová v.r.

