ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo
dňa 04. augusta 2017 vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Ing. Jaroslav dvorský – hlavný kontrolór obce
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
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Vyhodnotenie zákaziek :
- výmena vzduchotechniky v školskej jedálni,
- oprava ústredného kúrenia v zdravotnom stredisku,
- oprava vstupných schodov do materskej školy,
- oprava vstupných schodov do telocvične,
- oprava asfaltov na miestnych komunikáciách
6. Žiadosti
7. Rôzne
8. Záver
1.

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

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

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril písaním zápisnice Ing. Jaroslava Dvorského a 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, Ľuboša
Žihlavníka a Jána Halamu.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení

Starosta obce prečítal prijaté uznesenia č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
Pozmeňujúci návrh programu OZ , aby sa pokračovalo najskôr žiadosťami a potom
vyhodnotením zákaziek, poslanci jednohlasne schválili.
5.

Žiadosti
Žiadosť Mgr. Kataríny Janotíkovej, bytom J. Kráľa 177/12, 971 01 Prievidza o kúpu pozemku
na výstavbu RD parcela C KN č. 470/22 o výmere 444 m2

Uznesenie č.27 - 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. 470/22 o výmere 444 m2
zastavané plochy 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 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, , Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník, Peter Šípka
Proti: 0
Zdržal: 0
Žiadosť Rastislava Ondrejku, bytom Nám. J. kútnika 628/4 Liptovské Sliače o kúpu pozemku
na výstavbu RD, parcela C KN č. 470/13 o výmere 385 m2 a C KN č. 470/25 o výmere 400 m2
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. 470/13 o výmere 385 m2
zastavané plochy 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.
III. Ruší,
Uznesenie č. 22/2017 zo dňa 06.06.2017

Za : 6 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, , Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník, Peter Šípka
Proti: 0
Zdržal: 0

6.

Vyhodnotenie zákaziek:

Zadanie bolo realizované cez nákupný portál TENDERnet ( www. tendernet.sk ).Zákazky boli
zverejnené dňa 18.07.2017 a ukončenie lehoty na predkladanie ponúk bola 26.07.2017 do 12:00
hod..
- Výmena vzduchotechniky v školskej jedálni – do súťaže sa prihlásili dve firmy : GreMi KLIMA s.r.o.
s cenovou ponukou 21 600€ s DPH a firma ELBH – Slovakia, s.r.o. s cenovou ponukou 11 280€ s DPH.
Víťazná ponuka po ukončení zákazky je firma ELBH Slovakia, s.r.o. s cenovou ponukou 11 280€.

- Oprava ústredného kúrenia v zdravotnom stredisku – do súťaže sa prihlásili dve firmy . Ján Karas
s cenovou ponukou 4 712,93e s DPH a firma Polák Luboš s cenovou ponukou 6 372€ s DPH.
Víťazná ponuka po ukončení zákazky je firma Ján Karas s cenovou ponukou 4 712,93€.

- Oprava vstupných schodov do Materskej školy v Ľubochni – do súťaže sa zapojila jedna firma Gars
s.r.o. s cenovou ponukou 2 176,84€ s DPH.
Víťazná ponuka po ukončení zákazky je firma Gars s.r.o. s cenovou ponukou 2 176,84€.

- Oprava vstupných schodov do telocvične v Ľubochni – do súťaže sa zapojila jedna firma Gars s.r.o.
s cenovou ponukou 3 306€ s DPH.
Víťazná ponuka po ukončení zákazky je firma Gars s.r.o. s cenovou ponukou 3 306€.

- Oprava asfaltov na miestnych komunikáciách – do súťaže sa zapojilo päť firiem, RILINA, s.r.o.
s cenovou ponukou 1 584€ s DPH, JK – REZOSTAV s.r.o. s cenovou ponukou 1 494€ s DPH, CESTY SK,
s.r.o. s cenovou ponukou 3 294€ s DPH, Špeciálne cestné práce SLOVKORET s.r.o. s cenovou ponuku
3 105€ s DPHa Technické služby a.s. s cenovou ponukou 2 074,48€ s DPH.
Víťazná ponuka po ukončení zákazky je firma JK – REZOSTAV s.r.o. s cenovou ponukou 1 494€ .

Uznesenie č.29 - Obecné zastupiteľstvo
I. Berie na vedomie,
Cenové ponuky na uvedené zákazky – výmena vzduchotechniky v školskej jedálni
- oprava ústredného kúrenia v zdravotnom stredisku
- oprava vstupných schodov do materskej školy
- oprava vstupných schodov do telocvične
- oprava asfaltov na miestnych komunikáciách
Za : 6 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, , Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník, Peter Šípka
Proti: 0
Zdržal: 0

7. 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:
Ing. Peter Grellneth v.r.
Peter Šípka v.r.

Zapisovateľ zápisnice Ing. Jaroslav Dvorský v.r.

