ZÁ P I S N I C A č. 8/2016
napísaná na piatom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubochni, ktoré sa
uskutočnilo dňa 02. septembra 2016 o 1745 hod. vo veľkej zasadačke Obecného úradu.

PRÍTOMNÍ:
----------------Ing. Peter Dávidík, starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský, hlavný kontrolór obce

POSLANCI OcZ:
-----------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stela Medžová, Mgr.
Peter Grellneth, Ing.
Miroslav Jackanin
Ľuboš Žihlavník – ospravedlnený
Vladimír Zalčík.
Ing. Peter Caban
MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Ján Halama
Peter Šípka

PROGRAM:
Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosti – Predaj pozemkov IBV Za Skalkou
Vyhodnotenie cenových ponúk – výmena okien ZŠ
- kamerový systém
7. Rôzne
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Peter Dávidík, starosta obce.
Skonštatoval, že sú prítomný šiesti poslanci: Ing. Peter Grellneth, Vladimír Zalčík, Ing. Peter
Caban, , Ján Halama, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník a piate mimoriadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Predniesol návrh programu, ktorý bol
schválený 7 prítomnými poslancami jednomyseľne, bez pripomienok.
Za : Ing. Peter Grellneth, Vladimír Zalčík,
Ľuboš Žihlavník

Ing. Peter Caban, Ján Halama, Miroslav Jackanin,

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Písaním zápisnice starosta obce poveril Ing. Jaroslava Dvorského, za overovateľov zápisnice
Jána Halamu, Vladimíra Zalčíka
3. Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov Ing. Peter Grellneth,
Miroslav Jackanin, Ing. Peter Caban

Za : 6 Ing. Peter Grellneth, Vladimír Zalčík, Peter Caban, Ján Halama, Miroslav
Jackanin, Ľuboš Žihlavník
Zdržal sa : 0
Proti : 0
4. Žiadosti o predaj pozemkov IBV ZA Skalkou
- Žiadateľ Rastislav Hutiar s manželkou Bc. Darinou Hutiarovou žiadajú o odpredaj
stavebného pozemku na IBV Za Skalkou – parc. KN – C č. 470/36 o výmere 428m2.
Uznesenie č. 44/2016, obecné zastupiteľstvo
I. Konštatuje,
Že zámer previesť pozemok par. KN – C č. 470/36 o výmere 428m2, zastavané
plochy a nádvoria, vedené na LV 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa
z dôvodu hodného 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
11.08.2016 na internetovej stránke obce dňa 11.08.201616 a zvesený z úradnej tabule
dňa 26.08.2016 a z internetovej stránky dňa 26.08.2016.
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. 470/36 o výmere 428m2 zastavané plochy
a nádvoria , vedené na liste vlastníctva č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec
Ľubochňa kupujúcemu Rastislavovi Hautiarovi s manželkou Bc. Darinou Hutiarovou
bytom Ulica Výhon 513/15, 029 52 Hruštín 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 : 6

Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama, Miroslav
Jackani, Vladimír Zalčík, .
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- Žiadateľ Ing. Stanislav Burgan žiada o odpredaj stavebných pozemkov na IBV Za Skalkou
par. KN – C č. 470/23 o výmere 445m2, par. KN – C č. 470/24 o výmere 448m2.
Uznesenie č. 45/2016, obecné zastupiteľstvo
I. Konštatuje,
Že zámer previesť pozemok par. KN – C č. 470/23 o výmere 445m2 zastavané plochy
a nádvoria a pozemok par. KN – C č. 470/24 o výmere 448m2 zastavané plochy a
nádvoria , vedené na LV 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa z dôvodu
hodného 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 11.08.2016 na
internetovej stránke obce dňa11.08.2016 a zvesený z úradnej tabule dňa 26.08.2016 a
z internetovej stránky dňa 26.08.2016.
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. 470/23 o výmere 445m2 zastavané plochy
a nádvoria a par. KN-C č.470/24 o výmere 448m2 zastavané plochy a nádvoria , vedené

na liste vlastníctva č. 285, katastrálne
Satnislavovi Burganovi bytom Školská
cenu 23,79€/m2, a to z dôvodu hodného
v stanovenej lehote neboli obci doručené

územie Ľubochňa, obec Ľubochňa kupujúcemu
160/10, 034 91 Ľubochňa za dohodnutú kúpnu
osobitného zreteľa, pretože pri priamom predaji
žiadne cenové ponuky záujemcov.

Za : 6

Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama, Miroslav
Jackani, Vladimír Zalčík, .
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- Pán Igor Šťava žiada o odpredaj stavebných pozemkov vedených na LV č. 285 a to :
par. KN – C č. 470/9 o výmere 350m2, a pozemok par. KN – C č.470/10 o výmere 353m2.
Uznesenie č. 46/2016, obecné zastupiteľstvo
I. Ruší,
Uznesenie č. 41/2016 zo dňa 10.augusta 2016
II. Konštatuje,
Že zámer previesť pozemok par. KN – C č. 470/10 o výmere 353m2, zastavané
plochy a nádvoria a pozemok par. KN – C č. 470/11 o výmere 356m2, zastavané plochy
a nádvoria, vedené na LV 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec Ľubochňa z dôvodu
hodného 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 21.06.2016 na
internetovej stránke obce dňa 21.06.2016 a zvesený z úradnej tabule dňa 06.07.2016 a
z internetovej stránky dňa 06.07.2016.
III. 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. 470/10 o výmere 353m2 zastavané plochy
a nádvoria a pozemok par. KN – C č. 470/11 o výmere 356m2 zastavané plochy
a nádvoria, vedené na liste vlastníctva č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, obec
Ľubochňa kupujúcemu Igorovi Šťavovi, bytom Mokraď 279/10, 034 93 Hubová 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 : 6

Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama, Miroslav
Jackani, Vladimír Zalčík
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- Žiadateľ Pavol Salaj žiada o odpredaj stavebného pozemku na IBV ZA Skalkou – par. KN –
C č. 470/12 o výmere 360 m2 a par. KN – C č. 470/13 o výmere 385 m2.
Uznesenie č. 47/2016, 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.
470/12o výmere 360 m2 zastavané plochy a par. KN – C 470/13 o výmere 385 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 : 6

Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama, Miroslav
Jackani, Vladimír Zalčík,
Zdržal sa : 0
Proti : 0
5. Vyhodnotenie cenových ponúk
- Predmetom zákazky je výmena okien na budove ZŠ a MŠ Ľubochňa pavilón telocvičňa.
Do súťaže sa zapojili traja dodávatelia : AKATYST s.r.o. , HERPLAST s.r.o. a Firma
Handlowa,,PALENÍK“.
Uznesenie č. 48/2016, obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie
Cenové ponuky dodávateľov prihlásených do súťaže.
II. Splnomocňuje,
Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňa na podpis zmluvy z výhercom súťaže
predmetnej zákazky ,,výmena okien ZŠ s MŠ – telocvičňa“, ktorým je firma
HERPLAST, s.r.o. , Oravská Polhora 746, 029 47 Oravská Polhora.
Za : 6 Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama, Miroslav
Jackani, Vladimír Zalčík.
Zdržal sa : 0
Proti : 0
- Predmetom zákazky je ,,Kamerový systém obce Ľubochňa.
Do súťaže sa zapojili traja dodávatelia : STOP LUP s.r.o. , COMTEC s.r.o., GIGABIT s.r.o.,
Uznesenie č. 49/2016, obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie
Cenové ponuky dodávateľov prihlásených do súťaže.
II. Splnomocňuje,
Ing. Petra Dávidíka, starostu obce Ľubochňana podpis zmluvy z výhercom súťaže
predmetnej zákazky ,,kamerový systém obce Ľubochňa“, ktorým je firma STOP LUP
s.r.o.,
V. Spanyola 23, 010 01 Žilina.
Za : 6

Ing. Peter Caban, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Grellneth, Ján Halama, Miroslav
Jackani, Vladimír Zalčík.
Zdržal sa : 0
Proti : 0

5. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a štvrté mimoriadne zasadnutia obecného
zastupiteľstva o 18:35 hod. ukončil.

Ing. Peter Dávidík
starosta obce.

Overovatelia zápisnice:
Ján Halama …...................................
Vladimír Zalčík. ..........................................
Zapísal:
Ing. Jaroslav Dvorský ...........................

