ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo
dňa 15. novembra 2017 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomný
Ing. Peter Dávidík – starosta obce
Mgr. Anna Klavcová – ekonómka obce
Hostia:
Ing. Jaroslav Dráb
PaedDr. Jozef Olos
Ing. Ľudovít Baláži
Mgr. Dana Sršňová
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. Správa o hospodárení TJ Havran
5. Informácia o správe nájomných bytov
6. Čerpanie rozpočtu 06/2017 a 09/2017
7. Rozpočtové opatrenie č. X /2017
8. Informácia o VZN o určení výšky dotácie
9. Informácia o návrhu rozpočtu na rok 2018
10. Úprava zásad hospodárenia finančnými prostriedkami
11. Odpredaj pozemkov
12. Správa hlavného kontrolóra
13. Nákup komunálnej techniky
14. Žiadosti
15. Rôzne
16. Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní všetci deviati poslanci: Mgr. Stela Medžová, 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, ktorý bol schválený 9 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, Ing. Peter Caban
Proti:
Zdržal sa:

2.

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

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stelu Medžovú, MUDr.
Petra Vaňugu, PhD., Vladimíra Zalčíka.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Správa o hospodárenie TJ Havran
Ing. Jaroslav Dráb predložil stručnú správu o hospodárení TJ Havran k 15.11.2017.
Zúčtovanie dotácie za 3Q bolo predložené na OcU 23.10.2017. Poslanec Ing. Caban mal
pripomienku, že ku transformácii TJ Havran na OŠK bola vytvorená komisia, ktorá má
predložiť stanovisko k transformácii ako aj varianty prevodu, aby sa OZ mohlo rozhodnúť.
Komisia na transformáciu sa zišla 3x – 1 stretnutie - informačné, 2 stretnutie – riešili sa
financie, 3 stretnutie - bola vykonaná fyzická obhliadka lyžiarskeho strediska Vyšné Krátke,
vlekárne, chaty, štadióna.
Starosta poukázal, že najideálnejšie by bolo uskutočniť transformáciu z TJ Havran na OŠK
Havran k 31.12.2017 a taktiež splniť všetky požiadavky (čo má splniť obec ako preberajúci
člen a čo má splniť zanikajúce TJ Havran), ktoré nám dala p. JUDr. Macháčková.
Vzhľadom na to, že TJ Havran zatiaľ nemá skolaudovanú budovu, obec ju v takomto stave
nechce preberať. Námietky ku kolaudácii sú nasledovné:
Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského zboru:
- nie je zriadený požiarny strop s požiarnou odolnosťou podľa projektovej dokumentácie,
požiarna odolnosť mala byť zabezpečená sadrokartónovým podhľadom, stropy sú v
skutočnosti vyhotovené z drevených obkladov, čo je v rozpore s projektovou
dokumentáciou,
- v stavbe nie sú nainštalované hasiace prístroje podľa projektovej dokumentácie,
- na únikových cestách, kde nie je priamo viditeľný východ na voľné priestranstvo, nie je
vyznačený smer úniku, čo je v rozpore s vyhláškou, ktorá ustanovuje technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.
Prerušenie kolaudačného konania bolo vydané 11.07.2017 – určený termín na odstránenie
nedostatkov bol 60 dní.
TJ Havran získala dotáciu z Slovenského futbalového zväzu vo výške 10.000 €, ktorú treba
vyčerpať do konca roka 2018 a ak dôjde k transformácii, bude zmluva uzatvorená na obec.
Všetky peniaze, ktoré sa v rámci toho preinvestujú, musia byť obstarávané cez verejné
obstarávanie. Spoluúčasť obce predstavuje 33% t. j. 3.300 €.

Obecné zastupiteľstvo sa bude predmetnou transformáciou zaoberať na nasledujúcom
zastupiteľstve, po predložení všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné k prevodu.

5.

Informácia o správe nájomných bytov
Mgr. Dana Sršňová riaditeľka BYPO, s. r.o, informovala poslancov o stave obecných bytov.
Bytový dom č. 3 – v súčasnosti je plne obsadený, aj keď sa v priebehu roka na jednotlivých
bytoch menili nájomníci.
V bytovom dome je evidovaný preplatok vo výške cca 300 € a nedoplatok na dvoch bytoch,
pričom v prípade jedného z bytov sa jedná o sumu cca 438 € a v prípade druhého bytu ide
o sumu cca 189 €. Zmluvy sa uzatvárajú tak, aby sa ošetrili vzniknuté nedoplatky. To
znamená, že nájomník, ktorý má ku dňu predĺženia zmluvy evidovaný nedoplatok na svojom
byte, zmluva sa mu predĺži, no na kratšie obdobie. Až keď nájomca vyplatí daný nedoplatok,
zmluva sa mu predĺži na dlhšie obdobie.
Fond opráv
Stav k 01.01.2017
Príjmy
Výdaje
4.717,15
19.261,63

22.350,46

Zostatok k 31.10.2017
1.628,32

Bytový dom č. 12 – v súčasnosti je plne obsadený, aj keď sa v priebehu roka na jednotlivých
bytoch menili nájomníci.
V bytovom dome je evidovaný nedoplatok na jednom byte a to vo výške 213,29 €.
Fond opráv
Stav k 01.01.2017
Príjmy
Výdaje
1.763,53
18.032,38

19.174,38

Zostatok k 31.10.2017
621,53

Technický stav:
2017: Vykonalo sa:
oprava potrubia a výmena armatúr potrubia kotolne (4.178,00€) – korózia, výmena
kotla, výmena ohrievača na teplú vodu (2.200,80€).
2018: Plánuje sa:
menenie trojcesného ventilu cca 800 €, vyčistenie kotolne, aby sa nezanášala
technológia a elektronika cca 300 €, prehliadka kotlov HERZ 10 rokov v používaní cca
250 €.
Poslanec Ľubomír Žihlavník upozornil na nezverejňovanie zmlúv s nájomníkmi, s ktorými je
uzatvorená zmluva na predĺženie doby nájmu.
Ďalej upozornil na nesúlad uznesenia č.28/2015 zo dňa 28.08.2015 o pridelení bytu p. Eve
Šuštiakovej a jej druhovi Jánovi Michálekovi a uzatvorenej zmluvy o pridelení bytu na Jána
Micháleka.
Starosta obce informoval o tom, že o byt žiadali pani Eva Šuštiaková a pán Ján Michálek. Pri
uzatváraní zmluvy pani Šuštiaková nemala príjem, preto zmluva nemohla byť uzatvorená na
ňu a uznesenie pre BYPO, s. r. o. bolo upravené na Jána Micháleka, ktorý zdokladoval výšku
príjmu a v byte teda býva pani Evu Michálekovú rod. Šuštiaková a Ján Michálek , nakoľko sa
medzi tým zosobášili.
Ďalej poslanec Ľubomír Žihlavník upozornil aj na to, že pán Michálek má uzatvorenú zmluvu
od 01.11.2015, pričom pán Michálek užíval byt už od 10.09.2015.

V dôsledku zistených skutočností pani riaditeľka Mgr. Dana Sršňová avizovala, že by bolo
dobré, aby sa kľúče od voľných bytov nachádzali na BYPO, s. r. o., keďže BYPO je správca
bytov a oni zodpovedajú za stav bytov.

6.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2017 a k 30.09.2017
Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 30.06.2017 a k 30.09.2017 predložila ekonómka obce
Mgr. Anna Klavcová. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy – OcU Ľubochňa
tvoria prílohu zápisnice.
Plnenie rozpočtu k 30.06.2017
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

Príjmy k 30.06.2017
Výdaje k 30.06.2017
611.687,80
170.373,27
27.255,00
5115,37
151,79
28.812,55

Plnenie rozpočtu k 30.09.2017
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie

7.

Príjmy k 30.09.2017
Výdaje k 30.09.2017
919.909,64
256.253,08
65.529,50
33.907,67
670,97
43.214,49

Rozpočtové opatrenie č. X /2017
Úpravu rozpočtu – X. 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 a to 6% zvýšenie platov u pedagogických zamestnancov a 2% zvýšenie
platov nepedagogických zamestnancov
- otvorenie jednej triedy v materskej škôlke
- výmenu okien v dielňach a na opravu druhej šatne.
Celková úprava rozpočtu na originálne kompetencie je vo výške 8.200 €.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že upravený rozpočet obce Ľubochňa na rok 2016 je
stanovený ako prebytkový vo výške 38.356,50 €.
Rozpočet obce po X. RO
Príjmy
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Rozpočet PO
SPOLU

Výdaje
1.198.754,28
123.010,00
9.500,00
19.450,00
1.350.714,28

376.449,78
183.400,00
74.100,00
678.408,00
1.312.357,78

Keďže bola v rozpočte zahrnutá splátka úveru na bytovky, poslanci sa zhodli na tom, že obec
spraví aj tento rok mimoriadny vklad na úver č. 330089 vo výške 10.000 €.
- Starosta vyzval prítomných o danom mimoriadnom vklade hlasovať:

Za: 8
-

Proti: 0
Zdržal: 1

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

Uznesenie č. 38 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.06.2017
Plnenie rozpočtu k 30.09.2017
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. X /2017
Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, Miroslav Jackanin, Vladimír Zalčík, Ľuboš Žihlavník, Ing. Peter Caban
Proti:0
Zdržal: 0
MUDr. Peter Vaňuga, PhD. Odišiel z rokovania OZ o 18.50 hod
8. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v pôsobnosti obce na rok 2018
Ekonómka obce, predniesla návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej
školy a školských zariadení v pôsobnosti obce na rok 2018. Keďže na stránke www.mfsr.sk
neboli ešte zverejnené informácie o výške podielových daní na rok 2018, bola výška
originálnych kompetencií navrhnutá podľa požiadaviek základnej školy a to vo výške
171.500,00 €.
Koeficient na originálne kompetencie – 85 €/žiak
Koeficient na krúžky – 80 €/žiak

9. Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020
Mgr. Anna Klavcová, predniesla návrh rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020.
Ďalej oboznámila poslancov so žiadosťami, ktoré sa týkajú rozpočtu na rok 2018:
- ZŠ žiadosť o úpravu vchodu vo výške cca 19.000,00 € - (asfaltový koberec)
- ZŠ žiadosť na výmenu okien v telocvični vo výške cca 11.000,00 €
- Telovýchovná jednota Havran – žiadosť o dotáciu vo výške 11.500,00 €.
- Mimoriadna splátka úveru bytovky vo výške 5.000,00 €
Zapojenie rezervného fondu vo výške 52.000 €
- Na cestu IBV vo výške 10.000 €
- Na chodník Lipovou alejou 30.000 €
- Rekonštrukcia obecného úradu 12.000 €
Poslanci predložili požiadavku na vybudovanie chodníka z IBV do centra obce popri
Ľubochnianke.
Uznesenie č. 39 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 v príjmovej a výdavkovej časti
Návrh VZN o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v pôsobnosti obce na rok 2018

Za: 8

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

Proti:
Zdržal:

10. Úprava zásad hospodárenia finančnými prostriedkami
Ekonómka obce Mgr. Anna Klavcová predniesla úpravu zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami.
- Zmena limitu na vykonanie rozpočtových opatrení starostom obce a riaditeľa školy vo
výške 1.000 €/mesačne
- Vykonávanie auditu v základnej škole s materskou školou (požiadavka audítora)
Uznesenie č. 40 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Vykonávania rozpočtových opatrení starostom obce a riaditeľom školy vo výške
1.000 €/mesačne
Vykonávanie auditu na základnej škole
Za: 8

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

Proti:
Zdržal:

11. Odpredaj pozemkov
Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku – Jozefína Matajová
Jozefína Matajová, bytom Pod kopanicami 1381/4, Stredný Sliač, žiada o odpredaj
stavebného pozemku na IBV Za Skalkou – parc. CKN 470/16 vo výmere 394m2 a parc. CKN
470/17 vo výmere 396m2.
Uznesenie č. 41, obecné zastupiteľstvo
I.
Konštatuje,
že Zámer previesť pozemok:
- par. KN-C č. 470/16 o výmere 394m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/17 o výmere 396m2, 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 19.09.2017 na internetovej stránke obce dňa 19.09.2017 a zvesený z úradnej
tabule dňa 03.10.2017 a z internetovej stránky dňa 03.10.2017
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. 470/16 o výmere 394m2, zastavané plochy a nádvoria
- par. KN-C č. 470/17 o výmere 396m2, zastavané plochy a nádvoria
vedené na liste vlastníctve č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, kupujúcim Jozefíne
Matajovej, Pod kopanicami 1381/4, Stredný Sliač 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, Ing. Peter Caban,
Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík

Proti:
Zdržal:

Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku – Magdaléna Matulová
Magdaléna Matulová, bytom Bašta 185/9, 034 91 Ľubochňa, žiada o odpredaj stavebného
pozemku na IBV Za Skalkou – parc. CKN 470/19 vo výmere 424m2
Uznesenie č. 42, obecné zastupiteľstvo
III. Konštatuje,
že Zámer previesť pozemok:
- par. KN-C č. 470/19 o výmere 424m2, 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 19.09.2017 na internetovej stránke obce dňa 19.09.2017 a zvesený z úradnej
tabule dňa 03.10.2017 a z internetovej stránky dňa 03.10.2017
IV. 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. 470/19 o výmere 424m2, zastavané plochy a nádvoria
vedené na liste vlastníctve č. 285, katastrálne územie Ľubochňa, kupujúcim
Magdaléne Matulovej, bytom Bašta 185/9, 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, Ing. Peter Caban,
Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík

Proti:
Zdržal:

12. Správa hlavného kontrolóra
Správa č. 3/2017 – Kontrola vykonania inventarizácie ZŠ s MŠ k 31.12.2016
Správa č. 4/2017 – Kontrola vykonania finančnej kontroly na dokladoch v ZŠ s MŠ
Správa č. 5/2017 – Kontrola pokladne a pokladničných operácií na OcU -I. polrok 2017
Nakoľko hlavný kontrolór obce nebol prítomný na rokovaní OZ, poslanci vzali na vedomie
vykonané kontroly.
Uznesenie č. 43 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Správy hlavného kontrolóra č. 3, 4, 5/2017

Za: 8

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

Proti:
Zdržal:

13. Nákup komunálnej techniky
Starosta informoval, že obec uskutočnila verejné obstarávanie na požadovanú komunálnu
techniku cez Elektronický kontraktačný systém (EKS) pod zákazkou Z 201755514. Tento
proces viedla spoločnosť TENDERnet s. r. o, kritériom bola najnižšia cena s DPH.
Celková cenníková cena zákazky bola 109.603 €.
V nadväznosti na zákazku bola dňa 30.10.2017 vykonaná elektronická aukcia, pričom
vyvolávacia cena bola 105.000 €. Cena sa znížila na 104.992 €, výsledkom čoho je kúpna
zmluva s MARKO MT, s. r. o , vygenerovaná systémom.
Dňa 03.11.2017, po ukončení verejného obstarávania, predložila víťazná firma MARKO MT
technické parametre a technickú špecifikáciu strojov:
Traktor ZETOR PROXIMA CL 80 s predným trojbodovým závesom, predný čelný prestaviteľný
pluh SRT 1, komunálny sypač VST, čelný nakladač TL240, kontajnerový nosič 7,8 t, vaňový
kontajner 8,4t, zametacia metla KMT23AU, kolesové reťaze PROXIMA CL 80, priekopový
mulčovač.
Starosta informoval, že traktor nebude dodaný hneď zo všetkými komponentami. Vzhľadom
na to, že termíny dodávok jednotlivých komponentov budú rozdielne, je dobré, aby na
základe ucelených častí predmetu zmluvy došlo aj k fakturácii a platbám po jednotlivých
častiach.
Uznesenie č. 44 Obecné zastupiteľstvo
Poveruje starostu obce
Na podpis:
- kúpnopredajnej zmluvy a
- dodatku ku zmluve o čiastkovej fakturácii za dodané stroje
Za: 8

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

Proti:
Zdržal:

14. Žiadosti
Žiadosť Pozemkové spoločenstvo Urbár Hubová, ktoré žiada o zmenu VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta oboznámil prítomných o tom, že obec nemôže znížiť individuálne alebo lokálne
miestne dane. Je to možné len celoplošne, pričom obec by prišla o nemalé finančné
prostriedky. Ľuboš Žihlavník informoval obecné zastupiteľstvo o existencii dohody medzi
Obcou Ľubochňa a spoločenstvom Urbár Hubová, ktoré v tom období nemalo právnu
subjektivitu (rok 2009), o platbe za užívanie pozemkov a platenia daní z nehnuteľností,
v ktorej sa zaviazali platiť vo výške 450 €, ako kompenzáciu za nájom, na základe oznámenia
od obce.

15. Rôzne
Starosta obce informoval o
Webová stránka obce – Ing. Ľudovít Baláži poukázal na potrebu redizajnovať stránku obce jej vizuál. Informoval aj o tom, že nie je dôvod prechádzať pod iného dodávateľa, ale je
potrebné urobiť redizajn stránky u firmy, ktorá mám momentálne poskytuje tieto služby.
Výška redizajnu sa pohybuje okolo 263 € s DPH.
Ing. Ľudovít Balaži poukázal na možnosť nových služieb ako je web hlásnik a sms hlásnik.
Znamená to, že ak niekto na obci pridá správu na webovú stránku, tak túto informáciu
dostane aj prihlásený užívateľ do mobilného telefónu. Starosta povedal, že by chcel
sprevádzkovať sms hlásnik do konca prvého kvartálu.
Parkovanie pred obecným úradom – upraviť panáka, aby nezachádzal do profilu cesty, teda
do jazdného pruhu hlavnej cesty.
Používanie obecného automobilu – poslanec Ľubomír Žíhlavník, žiada o namontovanie GPS
systému do obecného automobilu, parkovanie obecného automobilu v obecnej garáži podľa
platného VZN alebo zmena VZN na dané podmienky.
Združenie obcí Havran Dolný Liptov – bol podaný projekt na likvidáciu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu na kompostéry do každej obývanej domácnosti – je
v štádiu posudzovania.
Zberný dvor – obec podala projekt na Environmentálny fond, ktorý je v štádiu posudzovania.
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.
Ján Halama v.r.

Zapisovateľ zápisnice : Mgr. Anna Klavcová v.r.

