ZÁPISNICA
napísaná z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. decembra 2016 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Mgr. Anna Klavcová – ekonómka obce
Ing. Jaroslav Dvorský – kontrolór obce
Hostia:
Ing. Jaroslav Dráb
PaedDr. Jozef Olos
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. Vladímír Zalčík
9. Ing. Peter Caban - ospravedlnený
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Plnenie rozpočtu k 30.11.2016
6. Rozpočtové opatrenie 30.11.2016
7. Rozpočtové opatrenie č. X.
8. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení
v pôsobnosti obce na rok 2017
9. Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
10. Správa hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
12. Návrh kúpnej zmluvy o prevode dažďovej kanalizácie
13. Žiadosti
14. Rôzne

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní ôsmi poslanci z deviatich: Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing.
Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík
a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol program rokovania, ktorý bol schválený 8 prítomnými poslancami jednomyseľne,
bez pripomienok.

Za: Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga
PhD., Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík.
Proti: 0
Zdržal sa:0

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 Vladimíra Zalčíka.

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stelu Medžovú, Ing.
Petra Grellnetha a Ľuboša Žihlavníka.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia č. 50, 51, 52, 53 z piateho mimoriadneho zasadnutia
OZ zo dňa 03.11.2016. Uznesenie č. 53 nebolo naplnené, pretože p. Salaj odstúpil od kúpy
pozemkov vzhľadom na to, že si kúpil rodinný dom.

5.

Plnenie rozpočtu k 30.11.2016
Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 30.11.2016 predložila ekonómka obce Mgr. Anna
Klavcová. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy – OcU Ľubochňa tvoria prílohu
zápisnice.
Plnenie rozpočtu k 30.11.2016
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

6.

Príjmy k 30.11.2016
Výdaje k 30.11.2016
1.055.709,36
323.324,95
161.644,81
71.997,98
3.163,68
57.865,31

Rozpočtové opatrenie č. IX. k 30.11.2016
Mgr. Anna Klavcová, informovala poslancov o úprave rozpočtu k 30.11.2016, ktoré tvoria
prílohu zápisnice:
- VIII. Rozpočtové opatrenie k 03.11.2016 – zmena na základe schválenia OZ
- IX. Rozpočtové opatrenie k 30.11.2016 – bežná zmena a kompetencia starostu obce.

7.

Rozpočtové opatrenie č. X.
Úpravu rozpočtu – X. Rozpočtové opatrenie predniesla ekonómka obce Mgr. A. Klavcová
a tvorí súčasť zápisnice.

Rozpočtové opatrenie A:)
Názov položky
Originálne kompetencie
Prenesené kompetencie – odchodné
Požiarnici – kúrenie
Dôchodcovia – oprava klubu
Poslanci – odmeny
Splátka úveru

Zvýšenie o sumu
49.063,00
870,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00

Originálne kompetencie pre základnú školu v Ľubochni sú po upravenom rozpočte verzia V 6
vo výške 433.803,00 €, preto je potrebná úprava rozpočtu vo výške 49.063 €.
Prenesené kompetencie pre základnú školu v Ľubochni sú upravené v dôsledku odchodného
vo výške 870,00 €
Na základe cenových ponúk pre rekonštrukciu kúrenia v požiarnej zbrojnici je potrebná
úprava rozpočtu o 1.500 €, čím je celkový rozpočet na vykurovanie 8.500 €.
Splátka úveru – poslanci sa zaoberali znížením splátky nájomného na bytovkách, v dôsledku
toho začala obec rokovať s bankou o mimoriadnom vklade na číslo úveru 330089.
Aktuálna výška úveru na kotolňu 65.306,62 €.
Poslanci sa zhodli na výške mimoriadneho vkladu vo výške 15.000,00 €.

Rozpočtové opatrenie B:)
Dotácia TJ Havran
2.400,00
Ing. Jaroslav Dráb informoval o žiadosti na 14.100 € kvôli vyšším nákladom, s ktorými sa pri
tvorbe rozpočtu nerátalo: prenájom telocvične pre stolný tenis a futbalové tréningy.
Uznesenie č. 54 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.11.2016
Rozpočtové opatrenie č. IX
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. X za A
- Originálne kompetencie vo výške 49.063,00 €
- prenesené kompetencie vo výške 870,00 €
- požiarnici – kúrenie vo výške 1.500,00 €
- dôchodcovia – oprava klubu 1.000,00 €
- poslanci – odmeny vo výške 1.000,00 €
- mimoriadna splátku úveru číslo 330089 vo výške 15.000,00 €
Za: 7 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Vladimír Zalčík
Proti: 0
Zdržal: 1 Ľuboš Žihlavník
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. X za B
– dotácia pre TJ Havran vo výške 2.400,00 €:
Za: 5 Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter Vaňuga, PhD, Vladimír
Zalčík
Proti: 0
Zdržal: 3 Ľuboš Žihlavník, Mgr. Stela Medžová, Miroslav Jackanin

8. VZN o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení
v pôsobnosti obce na rok 2017
Ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová, predniesla VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy materskej školy a školských zariadení v pôsobnosti obce na rok 2017. Nakoľko na
stránke www.mfsr.sk boli 12.12.2016 zverejnené informácie o výške podielových daní na rok
2017, bolo zverejnené VZN prepracované. Výška originálnych kompetencií na rok 2017 bola
schválená vo výške 154.000,00 €.
V tejto výške originálnych kompetencií je zahrnuté zvyšovanie platov nepedagogickým
zamestnancom v roku 2017.
ZŠ dala žiadosť na pracovnú silu do kuchyne na pol úväzku, ktorú odôvodnila prepočtom
počtu stravníkov a vydávania stravy mimo školskej jedálne. Základnej škole bolo odporučené
zastrešiť pracovnú silu cez ÚPSVaR.
Uznesenie č. 55 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v pôsobnosti obce na rok 2017
Za: 8 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík
Proti: 0
Zdržal: 0

9. Návrh rozpočtu na rok 2017, 2018, 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Mgr. Anna Klavcová, predniesla návrh rozpočtu na rok 2017, 2018 a 2019.
Ďalej oboznámila poslancov so žiadosťami, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2017:
- ZŠ žiadosť o konvektomat vo výške cca 12.000,00 €
- ZŠ žiadosť na vzduchotechniku vo výške cca 12.000,00 €
- ZŠ žiadosť o rekonštrukciu telocvične – šatne a sprchy 9.000,00 €
- Rímskokatolícky farský úrad – žiadosť o dotáciu vo výške 3.000,00 €
- Telovýchovná jednota Havran – žiadosť o dotáciu vo výške 11.500,00 €

Po diskusii sa návrh rozpočtu upravil v týchto položkách:
Podielové dane 380.000 €,
Prenesené kompetencie 410.000 €,
Spoluúčasť na telocvični 17.000 €,
Vzduchotechnika na ZŠ 12.000 €,
Nákup energetických zariadení 3.000 € - pecí
PaedDr. Jozef Olos predniesol požiadavku, že by bolo dobré urobiť stretnutie starostov obcí,
ktorých žiaci navštevujú základnú školu v Ľubochni, s požiadavkou o zachovanie príspevku na
záujmové vzdelávanie žiakov vo výške cca 100% z hodnoty bodu na 1 žiaka. Starosta prisľúbil
zvolať takéto stretnutie na január 2017 za účasti zástupcov ZŠ Ľubochňa.
Ing. Jaroslav Dvorský – hlavný kontrolór predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 a odporučil ho poslancom obecného

zastupiteľstva schváliť. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce tvorí súčasť
zápisnice.
Uznesenie č. 56 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
- Rozpočet obce na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti
Berie na vedomie
rozpočet na rok 2018, 2019 v príjmovej a výdavkovej časti
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal: 0

10. Správa hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Správy č. 3- 8/2016 predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Dvorský a tvoria prílohu
zápisnice
Správa č. 3/2016 – Kontrola poskytnutých dotácií PO a FO od obce v roku 2015
Správa č. 4/2016 – Používanie vozidla obecného úradu
Správa č. 5/2016 – Kontrola príjmov za užívanie verejného priestranstva -I. polrok 2015
Správa č. 6/2016 – Kontrola plnenia uznesení prijatých v roku 2015
Správa č. 7/2016 – Kontrola zabezpečenia finančnej kontroly na OU Ľubochňa v zmysle
nového zákona o finančnej kontrole 01.01.2016
Správa č. 8/2016 – Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na
reprezentačné účely za rok 2015
Poslanec Ľuboš Žihlavník mal pripomienky k používaniu obecného motorového vozidla.
Uznesenie č. 57 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správy o výsledku finančnej kontroly č. 3, 4, 5, 6, 7, 8/2016
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal: 0
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti predniesol na I. polrok 2017 Ing. Jaroslav Dvorský hlavný kontrolór
obce, a tvorí prílohu zápisnice. Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle § 18 f, ods.1
písm. b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a vyvesený
na úradnej tabuli Obecného úradu od 29.11.2016.
Uznesenie č. 58 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 podľa prílohy

Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal: 0

12. Návrh kúpnej zmluvy o prevode dažďovej kanalizácie
Ing. Peter Dávidík informoval o doručení návrhu kúpnej zmluvy o prevode dažďovej
kanalizácie. Obec prijala uznesenie na základe žiadosti Vodárenskej spoločnosti, kde OZ dňa
15.06.2016 prijalo uznesenie 15/2016, v ktorom vzali na vedomie predloženú výzvu na
prevzatie kanalizácie. Obec v tomto uznesení žiadala odber vzoriek a urobenie laboratórnych
skúšok na všetkých výpustných miestach, 2 odbery po vzájomnej dohode s vedením obce,
doloženie dokumentácie z odberov, dokumentáciu kanalizácie a revíziu o stave kanalizácie.
VSR – odobrala 1 vzorku 20.09.2016 so skúškami bez vedomia obce, v priebehu októbra bola
na obecný úrad doručená orto-foto mapa so situáciou kanalizácie a tlačená mapa so
zakreslením kanalizácie.
V súvislosti s predloženými dokumentami nedošlo k naplneniu uznesenia 15/2016.
OZ berie na vedomie návrh kúpnej zmluvy a žiada dva nezávislé odbery za účasti zástupcu
obce, zapečatením nádoby a doručením vzorky do laboratória. Po ukončení zimnej údržby
ciest žiada o fyzickú obhliadku danej trasy, v rámci ktorej budú skontrolované všetky
kanalizačné šachty, poklopy, ich stav, uloženie a funkčnosť kanalizácie za účasti niektorého
člena stavebnej komisie.
Uznesenie č. 59 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
- Návrh kúpnej zmluvy o prevode dažďovej kanalizácie
Žiada Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s.:
- Vykonať odber dvoch nezávislých vzoriek na všetkých výpustných miestach po
vzájomnej dohode a za účasti zástupcu obce, zapečatenie nádob s odobratou
vzorkou a jej doručenie do laboratória
- Vykonať fyzickú obhliadku celej kanalizačnej trasy po ukončení zimnej údržby ciest,
pri ktorej sa budú kontrolovať stav a funkčnosť kanalizačnej stoky, šácht,
poklopov za účasti zástupcu obce a predsedu stavebnej komisie
- Vykonať odstránenie zistených nedostatkov a prečistiť stoku na kritických miestach
- Vykonať protokolárne odovzdanie dažďovej kanalizácie
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal:0

13. Žiadosti
Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku – Marian Bystričan, Mgr. Martina Hajasová
Dňa 03.11.2016 sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo danými žiadosťami. Obec oslovila p.
Bystričana so žiadosťou, či nie je ochotný vybrať si iný pozemok, prípadne kúpiť aj susedný
pozemok nakoľko p. Mgr. Hajasová, má záujem o dva susediace pozemky.

Pán Bystričan sa vyslovil, že chce len pozemok č. CKN 470/8 a pani Mgr. Martina Hajasová má
taktiež záujem o kúpu pozemku CKN 470/8 a 470/9. V záujme obce je výhodnejšie predať
dva pozemky ako jeden.
Uznesenie č. 60, obecné zastupiteľstvo
I.
Konštatuje,
že Zámer previesť pozemok:
- par. KN-C č. 470/8 o výmere 341m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/9 o výmere 350m2, 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 18.07.2016 na internetovej stránke obce dňa 18.07.2016 a zvesený z úradnej
tabule dňa 02.08.2016 a z internetovej stránky dňa 02.08.2016
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. 470/8 o výmere 341m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/9 o výmere 350m2, zastavané plochy a nádvoria
vedené na liste vlastníctve č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, kupujúcim Mgr.
Martine Hajasovej, Lúčky č. 458 , 034 82 Lúčky 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, Vladimír Zalčík

Proti: 0
Zdržal: 0

Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku - Martin Haluška
Martin Haluška, bytom Riadok 1964/13, 034 01 Ružomberok, žiada o odpredaj stavebného
pozemku na IBV Za Skalkou – parc. CKN 470/27 vo výmere 400m2.
Uznesenie č. 61 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. 470/27
o výmere 400 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, Vladimír Zalčík
Proti: 0
Zdržal: 0

Žiadosť od Modrá planéta – HEARTH
Starosta obce predložil žiadosť o prerokovanie zámeru v zastupiteľstve občianskeho
združenia Modrá planéta – HEARTH – o Cyklodopravnej ceste Lipovec – Ružomberok, štúdia
realizovateľnosti.
Združenie sa zaoberá rozvojom nemotorovej prepravy. Pre VÚC Žilina vypracovali technickú
štúdiu cyklodopravnej cesty Žilina – Vrútky, na ktorú chcú nadviazať v presvedčení, že
obyvatelia regiónu potrebujú takéto prepojenie. Nakoľko ide o 44 km dlhý úsek s náročným
prostredím v úseku Turany – Stankovany a technický úsek cez Ružomberok, je potrebné
vyhotoviť najskôr prípravnú dokumentáciu ku ktorej potrebujú vyjadrenie zastupiteľstva, či
s predloženým zámerom súhlasí.
Uznesenie č. 62 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
- a) návrh trasy „ Cyklodopravná cesta Lipovec – Ružomberok“ v k. ú. Ľubochňa č.1
žiadosti o prerokovanie zámeru s tým, že predložený návrh má len odporúčací
charakter a môže sa na základe zistených skutočností, odborných stanovísk
a konečného stanoviska zastupiteľstva k štúdii zmeniť.
- b) vypracovanie prípravnej dokumentácie „Štúdie realizovateľnosti“ v rozsahu
uvedenom v žiadosti o prerokovanie zámeru.
Berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 0,5 €/obyvateľa. Možnosť poskytnutia
finančného príspevku bude prerokované po vyhotovení a schválení „Štúdie
realizovateľnosti“ v zastupiteľstve v druhom polroku 2017
Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal: 0

Žiadosť o prenájom pozemku
Danica Davidíková, bytom Zábava 569/5, 034 91 Ľubochňa, žiada o prenájom časti pozemku
CKN 374/1 o výmere 20 m2, pre umiestnenie Unimobunky.
Keďže ide o osobu blízku starostovi obce , obec postupuje podľa zákona o majetku obce a
Obchodného zákonníka, a tým vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzavretie nájomnej
zmluvy za účelom nájmu majetku vyhlasovateľa
Uznesenie č. 63 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti pozemku CKN 374/1
zastavené plochy a nádvoria o výmere 20 m2 , vedeného na liste vlastníctva č.285, v
k.ú Ľubochňa

Za: 8

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

Proti: 0
Zdržal: 0

14. Rôzne
Starosta obce informoval:
Poplatku za rozvoj – Národná rada SR schválila zákon č. 447/2015 Z. z o miestnom poplatku,
ktorého cieľom je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá
obec zavedie na základe dobrovoľnosti, tento nástroj bude mať príjmovú, rozvojovú funkciu.
Z uvedeného vyplýva, že obecné zastupiteľstvo musí rozhodnúť o schválení alebo neschválení
VZN o miestnom poplatku.
Uznesenie č. 64 Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
-

VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Za: 8

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

Proti:
Zdržal:

Cenové ponuky za kúrenie v požiarnej zbrojnici – bola vypísaná výzva na vypracovanie
cenovej ponuky na vybudovanie kúrenia v požiarnej zbrojnici. Na výzvu nereagoval nikto, tak
obec priamo oslovila kúrenárov a získala 2 cenové ponuky – Jan Karas, Stankovany
- 10.535,46 €, Ľuboš Polák, Liptovské Sliače – 8. 448,99€.
Uznesenie č. 65 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
- cenové ponuky na realizáciu ústredného kúrenia v požiarnej zbrojnici. Vybratá firma
na realizáciu kúrenia je Ľuboš Polák.
Za: 8

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

Proti:
Zdržal:
Prešetrenie platenia el. energie na byte zmluva č. 9100243943 pričom byt bol prenajatý už
01.12.2015 a výpoveď zmluvy zo strany obce bola 12.01.2016.
08.7.2015 – 12.01.2016 elektrika vedená na obec Ľubochňa
01.12.2015- má uzatvorenú zmluvu o nájme p. Falatová, ktorá sa nasťahovala 05.12.2015
13.01.2016 – má nahlásený odber p. Falatová.
Za obdobie od 08.07.2015 -do 31.12.2015 – obec platila mesačnú zálohovú platbu vo výške
10 € t. j za 5 mesiacov spolu 50 €. Vyúčtovanie bolo urobené na základe prepočtu odberu
(45kW), v ktorom bol vyčíslený preplatok z uhradených zálohových platieb /50 € záloha 31,58 vyúčtovanie€/ 18,42 €.
01.01.2016 - 12.01.2016 – bolo na danom odbernom mieste spotrebovaných 39 kW a vznikol
tam nedoplatok vo výške 10,01 €.
Keďže p. Falatová uzatvorila 30.12.2015 zmluvu o dodávke el. energie bez udania termínu
dodávky, tak dodávka na dané miesto začala 13.01.2016 po ukončení zmluvy s obcou. Z toho
vyplýva, že od 01.01.2016 – 12.01.2016 je spotreba 39 kW - 10,01 €.

SPOLU

08.07.2015 - 31.12.2015 spotreba je 45 kW - 31,58 €
od 08.07.2015 – 12.01.2016
84 kW – 41,59 €

Doplatiť má p. Falatová, v rámci vyúčtovania 41,59 €. Vo vyúčtovaní nájmu bytu to bude
započítané ako nedoplatok voči obci.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke odberu tepla 6/2005. Dodatok je na základe
Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré pre BIOMASA, združenie
právnických osôb schvaľuje cenu na rok 2017 – variabilnej zložky tepla maximálnej ceny tepla
a fixnú zložku maximálnej ceny tepla, pričom sa cena pre obec Ľubochňa nemení.
Uznesenie č. 66 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke odberu tepla 6/2005
Za: 8

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

Proti:
Zdržal:
Bezpečnosť príchodu detí do a zo školy od námestia po školu a s tým súvisiace parkovanie
cudzích áut. Je tam osadená tabuľa zákaz vjazdu, ale vodiči zákaz porušujú. MUDr. Vaňuga
konštatoval, že vzhľadom na osadenie zákazu, by jeho dodržiavanie mali zabezpečiť
bezpečnostné zložky, vzhľadom na to, že do obce chodia, majú si svoju povinnosť plniť a
dávať pokuty. Ďalšou možnosťou je zriadenie obecnej polície, ktorá by tieto priestupky
pokutovala.
Multifunkčné ihrisko – zriadenie ľavej plochy - v roku 2017 by sa obec chcela zapojiť do
čerpania eurofondov v rámci revitalizácie vnútro sídliskových úprav a v rámci tohto projektu
by sa vybudovala aj plocha pre klzisko .

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.
Vladimír Zalčík v.r.

Zapisovateľ zápisnice : Mgr. Anna Klavcová v.r.

