ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. septembra 2017 vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomní:
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Ing. Jaroslav Dvorský – hlavný kontrolór obce - ospravedlnení
Poslanci OZ:
1. Mgr. Stela Medžová - ospravedlnená
2. Ján Halama
3. Peter Šípka
4. Ing. Peter Grellneth
5. MUDr. Peter Vaňuga, PhD - ospravedlnení
6. Miroslav Jackanin
7. Ľuboš Žihlavník
8. Vladímír Zalčík - ospravedlnení
9. Ing. Peter Caban - ospravedlnení
Program :
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Odpredaj pozemkov
6. Žiadosti
7. Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní piati poslanci:, Ján Halama, , Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník, Peter Šípka a zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Predniesol program rokovania, keďže nie je trojpätinová väčšina, tak sa vypúšťajú body
programu 5. Odpredaj pozemkov a 6. Žiadosti. Dopĺňa sa bod programu nákup komunálnej
techniky. Takto prednesený program bol schválený piatimi prítomnými poslancami
jednomyseľne, bez pripomienok.

Za:, 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. Petra Grellnetha a za
overovateľov zápisnice určil: Petra Šípku a Miroslava Jackanina .

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov, Ľuboša Žíhlavníka a Jána
Halamu .
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia č. 30,31,32

5.

Komunálna technika
Starosta obce informoval o priebehu obstarávania komunálnej techniky. Oslovil predajcu
traktorov nech nám vytvorí špecifikáciu traktora ,ktorý by bol vhodný do našich podmienok.
Ďalej informoval, že chceme objednať traktor, čelný nakladač, prednú šípovú radlicu, zadný
samonakladací posyp, naťahovaciu vlečku a kontajner. Podľa zatiaľ predloženej špecifikácie je
cena 86 000€. Poslanci následne prejednali parametre požadovanej techniky, ktorú budeme
obstarávať a akú techniku by bolo ešte potrebné doplniť .

6.

Záver
Poslanec Ľuboš Žíhlavník sa informoval ohľadom nájomných zmlúv za prenájom bytov
a poukázal na nezrovnalosti zo zverejňovaním. Ďalej žiada prekontrolovať platby na účet .
Poukázal na spoločnosť BYPO, ktorá má v správe nájomné byty , že si nekontroluje
nájomné zmluvy do kedy sú z nájomníkmi uzatvorené a bolo by dobré, keby p. Sršňová
z predniesla správu a objasnila ako k týmto zisteným skutočnostiam došlo.
Poslanec Ing. Peter Grellneth a Miroslav Jackanin upozornil na stav mostu cez Váh.

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:
Peter Šípka v.r.
Miroslav Jackanin v.r.

Zapisovateľ zápisnice Ing. Peter Grellneth v.r.

