ZÁPISNICA
napísaná z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. júna 2016 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomný
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský – hlavný kontrolór obce
Mgr. Anna Klavcová – ekonómka obce
Hostia:
Ing. Roman Hamran,
PaedDr. Jozef Olos,
Ing. Arch. Tatiana Nosková
Ing. Arch. Zdenka Brzá
Ing. Marián Schreiner
Monika Pažítková
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
Program
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prerokovanie dažďovej kanalizácie
6. Návrh VZN o územnom pláne obce
7. Informácia o inventarizácii k 31.12.2015
8. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
9. Úprava rozpočtu k 31.12.2015
10. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
- Správa audítora k účtovnej závierke
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
11. Plnenie rozpočtu k 31.03.2016
12. Zmeny rozpočtu k 31.03.2016
- I. Rozpočtové opatrenie k 31.03.2016
- II. Rozpočtové opatrenie k 01.04.2016
- III. Rozpočtové opatrenie k 01.05.2016
13. Úprava rozpočtu
- IV. Rozpočtové opatrenie
14. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2015
15. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
16. Plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016
17. Rozšírenie kapacity MŠ

18. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom
19. Prerokovanie čestných občianstiev
20. Žiadosti
21. Rôzne
22. Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní ôsmi poslanci z deviatich: Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr.
Peter Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban
a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol program rokovania. Vyzval poslancov k pozmeňujúcim alebo doplňujúcim bodom
do rokovania OZ.
Pán poslanec Ľuboš Žihlavník navrhol zmenu programu a ako bod 17 bol do rokovania
vložený Návrh na odvolanie hlavného obecného kontrolóra.
Program rokovania po doplnení bodu č. 17 Odvolanie hlavného obecného kontrolóra, bol
schválený.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prerokovanie dažďovej kanalizácie
6. Návrh VZN o územnom pláne obce
7. Informácia o inventarizácii k 31.12.2015
8. Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
9. Úprava rozpočtu k 31.12.2015
10. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
- Správa audítora k účtovnej závierke
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
11. Plnenie rozpočtu k 31.03.2016
12. Zmeny rozpočtu k 31.03.2016
- I. Rozpočtové opatrenie k 31.03.2016
- II. Rozpočtové opatrenie k 01.04.2016
- III. Rozpočtové opatrenie k 01.05.2016
13. Úprava rozpočtu
- IV. Rozpočtové opatrenie
14. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2015
15. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
16. Plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2016
17. Odvolanie hlavného obecného kontrolóra
18. Rozšírenie kapacity MŠ
19. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom
20. Prerokovanie čestných občianstiev
21. Žiadosti
22. Rôzne
23. Záver

ZA: Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír
Zalčík, Ing. Peter Caban

Proti:Zdržal sa: MUDr. Peter Vaňuga PhD.

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril písaním zápisnice Mgr. Annu Klavcovú a za
overovateľov zápisnice určil: MUDr. Petra Vaňugu, PhD. a Jána Halamu.

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Ing. Petra Grellnetha, Ing.
Petra Cabana a Vladimíra Zalčíka. Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej
komisie

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia z tretieho zasadnutia OZ zo dňa 10.04.2016
uznesenie 13 a 14.

5.

Prerokovanie dažďovej kanalizácie
Vodárenská spoločnosť Ružomberok vyzvala obec listom č. 471/2016 zo dňa 01.03.2016, kde
ponúka na prevzatie dažďovú kanalizáciu, ktorá po výstavbe novej stokovej siete, prestala
slúžiť na odvádzanie splaškových vôd a stala sa pre vodárenskú spoločnosť prebytočným
majetkom. V súčasnosti slúži na odvádzanie dažďových vôd z cestných komunikácií z častí
obce, striech a spevnených plôch základnej školy, niektorých bytoviek, povrchových vôd
z priľahlých lesných pozemkov v lokalitách Bašta, Bánik a taktiež drenážnych spodných vôd.
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie na podnet Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok, vydal rozhodnutie OÚ-RK-OSZP-2016/001102-003/ŠVS z 18.01.2016 o tom, že
predmetná kanalizácia sa nepovažuje za verejnú. V rozhodnutí navrhuje doterajšiu vlastníkovi
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok odovzdať kanalizáciu obci do jej vlastníctva pre účely
odvádzania povrchových a drenážnych vôd. Vzhľadom na to, že v predmete činnosti
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok nie je prevádzkovanie neverejných kanalizácií (odvádza
povrchovú, dažďovú, balastnú vodu), a že predmetná kanalizácia slúži najmä výlučne obci
a subjektom na území obce, žiadajú o prehodnotenie odkúpenia kanalizácie do majetku obce.
Pred rokom v auguste 2015 sa na OZ prerokovala daná výzva – OZ zobralo danú ponuku na
vedomie.
p. Ing. Marián Schreiner – vedúci kanalizácie informoval poslancov o Zákone o verejných
kanalizáciách. Ak obec túto kanalizáciu potrebuje, je tu možnosť odkúpiť danú kanalizáciu do
majetku za 1€.
Kanalizácia už neodvádza splaškovú vodu, týmito vetvami ide od Vrátočnej do Váhu, od
základnej školy, cez Baštu, cez Bánik, popri cintoríne, tretia vetva poza Ľubochnianku a popri
bytovkách.
Požiadavka poslancov bola, aby sa pri odovzdávaní kanalizácie prepláchol celý kanál, urobila
sa revízia stavu kanalizácie kamerou a aby sa urobili vzorky pri výpustoch pri dome smútku,
pri bytovkách a zistilo sa, či tam ešte nie je niekto napojený na starú kanalizáciu, tzv.
neverejnú kanalizáciu.
Ak obec neprevezme dažďovú kanalizáciu do majetku, vodárenská spoločnosť daný kanál
zasype. Kanalizácia je jedna z prvých kanalizácií v žilinskom kraji, má okolo cca 100 rokov.
Vodárenská spoločnosť pripojila na novú kanalizáciu len existujúcich producentov,
o ostatných nemajú vedomosti.
Uznesenie č. 15/2016 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú výzvu na
prevzatie kanalizácie a žiada Vodárenskú spoločnosť Ružomberok na odber
vzoriek a urobenie laboratórnych skúšok na všetkých výpustných miestach -

Za: 8

2 odbery po vzájomnej dohode s vedením obce a doloženie dokumentácie
z odberov, dokumentáciu kanalizácie a revíziu o stave kanalizácie.
Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Miroslav
Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban

Proti :Zdržal sa: -

6.

Návrh všeobecno-záväzného nariadenia o územnom pláne obce
Starosta privítal p. Ing. Arch. Tatianu Noskovú – spracovateľku a Ing. Arch. Zdenku Brzú –
obstarávateľku územného plánu, ktoré oboznámili poslancov o vývoji územného plánu obce
Ľubochňa.
Ing. Arch. Z. Brzá : Oboznámila poslancov s mechanizmom tvorby územného plánu obce.
Obec ako obstarávateľ územného plánu poveruje odborne spôsobilú osobu, aby pomáhala
obci z hľadiska legislatívy pri príprave vypracovania územného plánu, aby zodpovedal
stavebnému zákonu a vyhláške o územno plánovacej dokumentácii.
Obec poverila ako odborne spôsobilú osobu Ing. Fedora Halaša, aby vypracoval územný plán,
on oboznámil obyvateľov, príslušné inštitúcie, ktoré pôsobia na území, o tom, že sa bude
obstarávať o územný plán a informoval ich o možnosti vyjadriť sa. Na základe týchto všetkých
vyjadrení, prieskumov a rozborov, ktoré boli spracované, obec vypracovala zadanie pre
spracovanie územného plánu. Toto zadanie pre vypracovanie územného plánu bolo verejne
prerokované.
30 dní bolo zadanie verejne prístupné k nahliadnutiu, boli vyzvané organizácie ako aj
obyvatelia, aby sa k zadaniu vyjadrili, podali svoje pripomienky. Po zapracovaní pripomienok
išlo takto upravené zadanie na Krajský stavebný úrad, ktorý preveril kontrolou tento proces
a na základe toho odporučil obci, aby zadanie pre vypracovanie územného plánu bolo
schválené. Toto schválenie sa uskutočnilo cez obecné zastupiteľstvo, ktoré schválilo zadanie
pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie v roku 2011. Následne nastal proces
spracovania návrhov územného plánu. Ing. Arch. Z. Brzá v roku 2014 na základe všetkých
zadaní a podmienok, ktoré boli doručené, vypracovala návrh územného plánu, ktorý bol
prerokovaný opäť verejným prerokovaním, t.j. že bol vyvesený na internetovej stránke, bol
prístupný k nahliadnutiu na obecnom úrade a to v čase od 29.09.-17.11.2014. Začali sa
spracúvať pripomienky, ktoré boli uvedené k tomto návrhu. Na základe vyhodnotených
pripomienok bol spracovaný ďalší návrh územného plánu, ktorý bol predložený na okresný
úrad v Žiline, odbor bytovej výstavby a územného plánovania. Okresný úrad v Žiline
preskúmal či tento územný plán je spracovaný v zmysle platnej legislatívy a bol udelený
súhlas podľa § 25 stavebného zákona, že tento územný plán sa po preskúmaní odporúča
schváliť v obecnom zastupiteľstve.
Ing. Arch. T. Nosková – oboznámila s územným plánom obce Ľubochňa. Do tvorby územného
plánu boli zapracovávané pripomienky organizácií a obyvateľov, ktorých bolo cca 40. Všetky
pripomienky, ktoré boli podané písomne boli zapracované do územného plánu obce. Všetky
subjekty si kontrolovali zapracovanie svojich pripomienok. V rámci katastra obce a intravilánu
obce bolo schválených 7 urbanizovaných obvodov.
Uznesenie č. 16/2016 – Obecné zastupiteľstvo:
a) Konštatuje, že návrh „Územného plánu obce Ľubochňa“ spracovaný ateliérom URBIA s.
r. o, Liptovský Mikuláš pod vedením hlavnej riešiteľky Ing. Arch. Tatiany Noskovej
v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii a v súlade s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov bol prerokovaný a pripomienkovaný. Odborne
spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona v znení

neskorších predpisov je Ing. Arch. Zdenka Brzá /osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.
344/.
b) Berie na vedomie, Stanovisko Obvodného úradu v Žiline, oddelenie územného
plánovania, podľa §25 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení
neskorších predpisov k návrhu „Územný plán obce Ľubochňa“.
c) Schvaľuje
1/ Návrh „ Územný plán obce Ľubochňa“ spracovaný Ing. Arch Tatianou Noskovou –
ateliér URBIA s. r. o, Liptovský Mikuláš so zapracovaním pripomienok v zmysle
vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu „Územný plán obce Ľubochňa“
2/ jeho smernú časť
3/ vyhlásenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce
Ľubochňa“ všeobecno-záväzným nariadením obce Ľubochňa č. 1/2016.
d) Ukladá starostovi obce doručiť „Územný plán obce Ľubochňa“ Obvodnému úradu
v Žiline, oddeleniu územného plánovania podľa § 28 odst. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb.
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
Za: 8 Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Miroslav
Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban
Proti:Zdržal sa:-

7.

Informácia o inventarizácii
Správu o inventarizácii k 31.12.2015 predniesla Mgr. A. Klavcová – ekonómka obce a tvorí
prílohu zápisnice.
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2015 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002
Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Starosta obce vydal príkaz na inventarizáciu k 31.12.2015 dňa
01.12.2015. Členmi ústrednej inventarizačnej komisie boli – predseda Mgr. Anna Klavcová
a členmi Dagmar Chomistová a Eva Guzyová. Správa o výsledku inventarizácie – tzv. správa
ústrednej inventarizačnej komisie bola predložená 18.01.2016.
Správa sa po dohode s poslancami nečítala, nakoľko bola poslaná poslancom emailom a jej
bližšia analýza bola prerokovaná pri Záverečnom účte obce Ľubochňa za rok 2015.

8.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
Správu o plnení rozpočtu k 31.12.2015 predniesla Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce.
Finančný výkaz plnení rozpočtu obce a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu VO
k 31.12.2015 tvorí prílohu zápisnice.
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
Príjmy
Výdaje
Bežný rozpočet
1.306.962,74
371.317,09
Kapitálový rozpočet
212.885,83
223.739,83
Finančné operácie
0,00
62.456,87
Bližšia analýza čerpania rozpočtu bola prerokovaná pri Záverečnom účte obce Ľubochňa za
rok 2015.

9.

Úprava rozpočtu k 31.12.2015
Mgr. Anna Klavcová, ekonómka obce predniesla správu o úprave rozpočtu k 31.12.2015 -10.
rozpočtové opatrenie, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Správa sa po dohode s poslancami nečítala, nakoľko bola tiež poslaná poslancom emailom
a jej bližšia analýza bola prerokovaná pri Záverečnom účte obce Ľubochňa za rok 2015
Uznesenie č. 17/2016 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu o vykonanej inventarizácii k 31.12.2015 ,
plnenie rozpočtu k 31.12.2015
úpravu rozpočtu k 31.12.2015
Za: 8 Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Miroslav
Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:
Na rokovanie OZ prišla poslankyňa Mgr. Stela Medžová 19.08 hod

10. Záverečný účet a Výročná správa obce za rok 2015
- Správa audítora k účtovnej závierke
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Správu o záverečnom účte a výročnej správe obce za rok 2015 spracovala a predniesla Mgr.
Anna Klavcová, ekonóm obce. Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce dňa 11.05.2016 a tvorí prílohu zápisnice.
Stanovisko audítora Ing. Ladislava Adamca prečítal Ing. Peter Dávidík - starosta obce a tvorí
prílohu zápisnice.
Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Dvorský predložil stanovisko k návrhu záverečného účtu
obce Ľubochňa za rok 2015 a tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 18/2016 Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu audítora za rok 2015
Správu hlavného obecného kontrolóra za rok 2015
Výročnú správu obce Ľubochňa za rok 2015
Schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného
fondu vo výške 41.145,60 Eur.
Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:
Odišiel poslanec Vladimír Zalčík 19.45 hod. z dôvodu plnenia pracovných povinností

11. Plnenie rozpočtu k 31.03.2016
Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 31.03.2016 predložila ekonómka obce Mgr. Anna
Klavcová. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy – OcU Ľubochňa tvoria prílohu
zápisnice
Plnenie rozpočtu k 31.03.2016
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet

Príjmy k 31.03.2016
Výdaje k 31.03.2016
340.722,77
83.818,39
9.652,38
2.330,88

Finančné operácie

777,84

15.732,94

12. Zmeny rozpočtu k 31.03.2016
Mgr. Anna Klavcová, informovala poslancov o úpravách rozpočtu, ktoré tvoria prílohu
zápisnice
- I. rozpočtové opatrenie k 31.03.2016
- II. Rozpočtové opatrenie k 31.04.2016
- III. Rozpočtové opatrenie k 31.05.2016

13. Úprava rozpočtu
IV. Rozpočtové opatrenie
Úpravu rozpočtu – IV. Rozpočtové opatrenie predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová
a tvorí súčasť zápisnice.
V rozprave vystúpil riaditeľ ZŠ s MŠ PaedDr. Jozef Olos, s požiadavkou o navýšenie rozpočtu –
originálnych kompetencií pre ZŠ s MŠ na mzdy a odvody, na opravu a údržbu budov /len
materiál/ a statický posudok vo výške 14.500.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že upravený rozpočet obce Ľubochňa na rok 2016 je
stanovený ako prebytkový vo výške 21.872,28 €
Rozpočet obce po IV. RO
Príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet PO

Výdaje
1.087.862,81
30.452,38
30.000,00
15.000,00

376.513,91
100.500,00
64.200,00
600.229,00

Uznesenie č. 19 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.03.2016
Úpravu rozpočtu I., II., III. RO
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu č. IV.
Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

14. Správa hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2015
Ing. Jaroslav Dvorský predniesol správu z kontrolnej činnosti za rok 2015. Celkový rámec
kontrolnej činnosti bol určený plánom kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 a bol prijatý
uznesením č. 17/2014 dňa 11.12.2014 a na druhý polrok 2015 prijatý uznesením č. 25/2015
zo dňa 09.07.2015. Za rok 2015 bolo vykonaných celkom až 14 kontrolných akcií. Okrem
vykonaných kontrol bolo vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok
2014 a vypracované stanovisko k schválenému rozpočtu obce na rok 2016.
Uznesenie č. 20 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o činnosti za rok 2015
Za: 8 Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Miroslav
Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

15. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Správu o vykonaných kontrolách predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Dvorský:
1/2016 - predmet kontroly – Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z . o slobodnom prístupe
k informáciám na OÚ Ľubochňa za rok 2015
Záver kontroly – Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
bolo v kalendárnom roku 2015 na webovej stránke obce Ľubochňa v súlade so
zákonom č. 211/2000 z.z o slobodnom prístupe k informáciám.
2/2016 - predmet kontroly - Kontrola daňových príjmov na obci za rok 2015
Záver kontroly - Na všetkých PPD a VPD v počte 875 položiek
bola uskutočnená predbežná finančná kontrola a to v súlade so schváleným
rozpočtom a všeobecne záväznými predpismi, s podpismi osôb zodpovedných za
uskutočnenie predmetnej finančnej operácie. Vedenie daňovej pokladne
považujem za dôsledné a na požadovanej úrovni.
Uznesenie č. 21 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Kontrolór obce Ing. Jaroslav Dvorský predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 22 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

17. Odvolanie HOK
Poslanec Ľ Žihlavník, apeloval na kontrolnú činnosť kontrolóra a nepodanie správy:
- poslanec žiadal obecného kontrolóra o doplnenie podanej správy o cintoríne, či boli na
túto akciu schválené financie, stavebné povolenie a či je stavba v súlade so zákonom.
Poslanec Žihlavník predniesol správu z prokuratúry v ktorej sa konštatuje, že stavba
cintorína je čierna stavba, nakoľko je postavená na cudzom pozemku – pozemok je vo
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Ďalej prokuratúra konštatuje, že obec
môže stavbu dodatočne skolaudovať.
- ďalej apeloval na kontrolu VZN – hlavne VZN o prideľovaní bytov
- zverejňovanie zmlúv s BYPOm a nájomníkmi

Uznesenie č. 23 Obecné zastupiteľstvo žiada
písomne upozorniť hlavného obecného kontrolóra na dôsledné plnenie svojich
povinností
Za: 4 Mgr. Stela Medžová, Peter Šípka, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:2 MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin
Zdržal:2 Ing. Peter Grellneth, Ján Halama

18. Rozšírenie kapacity materskej škôlky
Starosta obce oboznámil poslancov, že v minulom roku obec požiadala o dotáciu na
rozšírenie kapacity MŠ o dve triedy, kde sme žiadali cca 60.000,00€. Dotáciu sme dostali vo
výške 30.000,00€ na jednu triedu. Bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné
konanie. Stavebným úradom bola určená Obec Liptovská Lúžna a vydané územné
rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť. Spracúva sa projektová dokumentácia pre
stavebné konanie. Začalo sa stavebné konanie. Realizácia je naplánovaná počas letných
prázdnin. Zhotoviteľ bude vybraný na základe cenových ponúk, ktoré bude vyhodnocovať
obecné zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 24 berie na vedomie
informáciu starostu obce o rozšírení kapacity materskej škôlky
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

19. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom
Starosta obce predniesol zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a otvoril diskusiu k danej téme.
Poslanci sa zhodli:
- odmena poslanca za zastupiteľstvo vo výške 20€/zasadnutie
- odmena predsedovi komisie vo výške 20€/zasadnutie
- odmena členom komisie vo výške 10 €/zasadnutie
Uznesenie č. 25 schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:
Odišiel MUDr. Peter Vaňuga, PhD. 21.25 hod.

20. Prerokovanie čestných občianstiev
Starosta obce informoval o udeľovaní čestných občianstiev osobám, ktoré sa zaslúžili
o zviditeľnenie obce Ľubochňa
Uznesenie č. 26, obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- udelenie čestného občianstva v súlade so Štatútom obce:

Thomas Buergenthal

Za: 6 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter
Grellneth, PhD, Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal: 1Ľuboš Žihlavník

Peter Štrelinger

Za: 6 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter
Grellneth, PhD, Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal: 1Ľuboš Žihlavník

Ľudovít Novák

Za: 7 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter
Grellneth, PhD, Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban , Ľuboš Žihlavník
Proti:
Zdržal:

Vladimír Závezský

Za:0 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter
Grellneth, PhD, Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban , Ľuboš Žihlavník
Proti:
Zdržal: 7

Prišiel MUDr. Peter Vaňuga, PhD. 21.35 hod

21. Žiadosti
Žiadosť o schválenie prevádzkovej doby Moma, s. r. o
Moma, s. r. o , Ľubochňa 17, žiada o schválenie prevádzkovej doby na prevádzku MOMA
CLUB, Lipová aleja 266/13, Ľubochňa, ktorú prevádzkuje Monika Pažítková od 15.07.2016
PO-PIA 07.00 – 10.00 16.00 - 23.00
SO
07.00 - 10.00 16.00 – 23.00
NE
zatvorené
Uznesenie č. 27 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- Prevádzkovú dobu MOMA CLUB, Lipová aleja 266/13, Ľubochňa
od 15.07.2016
PO-PIA
07.00 – 10.00 16.00 - 23.00
SO
07.00 - 10.00 16.00 – 23.00
NE
zatvorené
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

Žiadosť o odpredaj pozemku stavebného pozemku -Tomáša Matulu
Tomáš Matula, bytom Bašta 185, Ľubochňa, žiada o odpredaj pozemku – parc. CKN 470/21 vo
výmere 443m2 na výstavu RD.
Uznesenie č. 28 obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
V zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predať nehnuteľný majetok obce, a to : - pozemok par. KN-C č. 470/21

o výmere 443 m² zastavané plochy a nádvoria vedené na liste vlastníctva č. 285,
katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pretože pri priamom predaji v stanovenej lehote neboli obci doručené žiadne
cenové ponuky záujemcov.
II. žiada
Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňa zverejniť zámer prevodu nehnuteľného
majetku obce uvedeného v bode I. tohto uznesenia z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce do 5 dní od podpísania
uznesenia starostom
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

Žiadosť o odpredaj pozemku stavebného pozemku -Bc. Milan Ďurček
Bc. Milan Ďurček, bytom Švantnerova 12, Nová Baňa, žiada o odpredaj stavebného pozemku
na IBV Za Skalkou – parc. CKN 470/10 vo výmere 353m2 .
Uznesenie č. 29 obecné zastupiteľstvo
I. schvaľuje
V zmysle §9 ods.2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámer predať nehnuteľný majetok obce, a to : - pozemok par. KN-C č. 470/10
o výmere 353 m²zastavané plochy a nádvoria vedené na liste vlastníctva č. 285,
katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa, a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pretože pri priamom predaji v stanovenej lehote neboli obci doručené žiadne
cenové ponuky záujemcov.
II. žiada
Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňa zverejniť zámer prevodu nehnuteľného
majetku obce uvedeného v bode I. tohto uznesenia z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce do 5 dní od podpísania
uznesenia starostom
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

Žiadosť o odpredaj pozemku Ing. Stanislav Burgan
Ing. Stanislav Burgan žiada o predaj pozemkov zapísaných na LV č. 285 a to : par. KN-C č.
470/11 o výmere 356 m², KN-C č. 470/12 o výmere 360 m², KN-C č. 470/26 o výmere 399 m²,
KN-C č. 470/27 o výmere 400 m².
Uznesenie č. 30, obecné zastupiteľstvo
I.
Konštatuje,
že Zámer previesť pozemok:
- par. KN-C č. 470/11 o výmere 356m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/12 o výmere 360m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/26 o výmere 399m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/27 o výmere 400m2, zastavané plochy a nádvoria
vedené na liste vlastníctva č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa z
dôvodu hodného osobitného zreteľa bol podľa §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce
dňa 24.03.2016 na internetovej stránke obce dňa 24.03.2016 a zvesený z úradnej
tabule dňa08.04.2016 a z internetovej stránky dňa 08.04.2016.
II.
Rozhodlo
Podľa §9 ods.2 písm.a) a §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva predať
- par. KN-C č. 470/11 o výmere 356m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/12 o výmere 360m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/26 o výmere 399m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/27 o výmere 400m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedené na liste vlastníctve č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, kupujúcim Ing.
Stanislavom Burganom, Školská 160/10, 034 91 Ľubochňa za dohodnutú kúpnu cenu
23,79 €/m² a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože pri priamom predaji v
stanovenej lehote neboli obci doručené žiadne cenové ponuky záujemcov.
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

Žiadosť o odpredaj pozemku Žihlavníková
Starosta obce predložil žiadosť Petra a Michaely Žihlavníkovcov o odkúpenie obecného
pozemku za zníženú cenu, ktorou sa obecné zastupiteľstvo už zaoberalo. Menovaní požiadali
obec Ľubochňa o odkúpenie pozemku v C KN č. 731 o výmere 273 m². Dôvod odkúpenia je ,
že uvedenú parcelu využívajú od r. 1980 a o parcelu sa starajú, pravidelne ju kosia
a udržiavajú. Poslanci sa uzhodli, že uvedenou žiadosťou sa budú zaoberať v budúcnosti po
preverení všetkých skutočností.

Žiadosť o pridelenie opatrovateľskej služby – Marta Magová
Uznesenie č. 31 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Opatrovateľskú službu pre p. Magovú do 30.09.2016
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

Zmluva Envi – Pak - ohľadom druhotného zberu
Uznesenie č. 32 obecné zastupiteľstvo splnomocňuje
Starostu obce na podpis zmluvy s Envi -Pakom
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal:

22. Rôzne
Starosta obce informoval o
- Schválení dotácie na kamerový systém
- Schválení dotácie na rekonštrukcia telocvične
- Podaní žiadosti na MF SR ohľadom rekonštrukcie zdravotného strediska
- Asfaltovaní ciest : hasičská cesta, do požiarnej zbrojnice, Pod Orlíkom, a tiež oprava
výtlkov
- Oprava strechy na autobusovej zástavke do Kraľovian

23. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil

Ing. Peter D á v i d í k v.r.
starosta obce
Overovatelia zápisnice :
MUDr. Peter Vaňuga, PhD. v.r.
Ján Halama v.r.

Zapisovateľ zápisnice : Mgr. Anna Klavcová v.r.

