ZÁPISNICA
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ľubochňa, ktoré sa uskutočnilo dňa
26.apríla 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu.
Prítomný
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. Vladimír Zalčík
9. Ing. Peter Caban
Program
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Vyhodnotenie cenových ponúk
6. Prerokovanie zberného dvora
7. Žiadosti
8. Rôzne
9. Záver

1.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Peter Dávidík. Skonštatoval, že
sú prítomní všetci poslanci: Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter
Grellneth, Miroslav Jackanin, Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban, MUDr. Peter
Vaňuga, PhD, 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, Miroslav Jackanin, Ľuboš
Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban , MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal sa:

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Ing. Peter Dávidík poveril písaním zápisnice Ing. Petra Grellnetha a za
overovateľov zápisnice určil: MUDr. Petra Vaňugu, PhD. a Ing. Petra Cabana.

3.

Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil zvoliť poslancov: Mgr. Stelu Medžovú,
Vladimíra Zalčíka, Jána Halamu.
Poslanci OZ jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie.

4.

Plnenie uznesení
Starosta obce prečítal prijaté uznesenia č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, zo zasadnutia OZ zo dňa
21.03.2018..

5.

Vyhodnotenie cenových ponúk.
Vyhodnotenie cenových ponúk na okná na budove telocvične, ktoré bolo vyhlásené
17.04.2018 cez portál Tendernet predniesol starosta obce. Ukončenie predkladania
cenových ponúk bolo určené na 24.04.2018
Na výmenu okien na budove telocvične sa zapojili 2 firmy
- AKATIS, s. r. o – 11,412,00 € s DPH
- HERPLAST – 10.737,72 € € s DPH
Uznesenie č. 13/2018 Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Vyhodnotenie cenových ponúk na budove telocvične ZŠ s MŠ Ľubochňa
Poveruje
Starostu obce na podpísanie zmluvy z výhercom súťaže , ktorým je HERPLAST s.r.o.,
Oravská Polhora

Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal:

6. Prerokovanie zberného dvora
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že bola pridelená dotácia vo výške
70 000,00€ na výstavbu zberného dvoru z Ministerstva životného prostredia SR. Ďalej informoval
o výške našej spoluúčasti, ktorá je cca vo výške 3 800,00€. Celková suma o ktorú sme žiadali
bola cca 140 000,00€. Vzhľadom na výšku poskytnutej dotácie navrhuje, aby sa zrealizovali
stavebné objekty SO 01- spevnené plochy, SO 03 prístrešok pre techniku a SO 10 oplotenie.
Celkový náklad je cca 79 000,00€. Ďalej informoval, že výstavba zberného dvoru bola
prerokovaná na stavebnej komisií a následne aj na minulom zastupiteľstve a zopakoval technické
a stavebné postupnosti realizácie zberného dvoru.

Starosta ďalej informoval, že bola zverejnená výzva z Ministerstva ŽP SR, kde je možné získať
finančné prostriedky na vybudovanie zberného dvoru a technologické vybavenie zberného dvoru
do ktorej sme sa tento týždeň zapojili a z ktorej by sme dofinancovali ostatné náležitosti na
dobudovanie zberného dvoru a aj technologické vybavenie, ktoré by pozostávalo :
- drvička stavebného odpadu
- štiepkovač
- kontajnery 7-kubíkové otvorené – 4ks
- kontajnery 9-kubíkové otvorené – 4ks
- kontajner na textil uzavretý – 1ks
- kontajner na rastlinný odpad z domácností – 1ks
- nádoba na gastroodpad z kuchýň – 2ks
- príves z hydraulickou rukou otočnou
- motorové vozidlo 4x4
Starosta informoval, že všetky náležitosti týkajúce sa nákupu techniky a zariadenia zberného
dvora boli zadané cez EKS systém verejného obstarávania, ktoré muselo prebehnúť ešte pred
podaním žiadosti na Ministerstvo ŽP. Do súťaže sa zapojili dve firmy a zákazku získala firma
Marián Župa, Veľké Kostoľany. Cena technologickej časti je 229 998,00€. Celková spoluúčasť
obce je 5% .
Starosta informoval zastupiteľstvo o prvej etape výstavby zberného dvora, kde by bola zadaná
súťaž na zhotoviteľa cez portál Tendernet, ak OZ bude z predloženým návrhom súhlasiť.
Uznesenie č. 14/2018 Obecné zastupiteľstvo
Poveruje
Starostu obce na realizáciu zberného dvoru v Ľubochni, objektov SO01 , SO03,
SO10 a poveruje starostu na podpis zmluvy s Ministerstvom životného prostredia
SR ohľadom pridelených dotácií vo výške 70 000,00€ podľa projektu ,, Výstavba
Zberného dvoru v obci Ľubochňa“ podľa stavebného povolenia vydaného obcou
Liptovská Lúžna.
Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal:
Uznesenie č. 15/2018 Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z názvom projektu ,,
výstavba zberného dvoru v obci Ľubochňa“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1SC111-2017-33 a výšku 5% zo strany žiadateľa na spolufinancovania projektu čo
činí 15 713,15€ celkových oprávnených výdavkov projektu.
Za: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal:

7. Žiadosti
Pani Stella Rup Tichá žiada o kúpu pozemku v lokalite Píla, par. KN-C č.470/33 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 427m2

Uznesenie č. 16/2018 Obecné zastupiteľstvo
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.
470/33 o výmere 427 m2 zastavané plochy a 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.
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: 9 Mgr. Stela Medžová, Ján Halama, Peter Šípka, Ing. Peter Grellneth, Miroslav Jackanin,
Ľuboš Žihlavník, Vladimír Zalčík, Ing. Peter Caban, MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Proti:
Zdržal:

6. Rôzne
Starosta obce informoval, že včera bola doručená Zmluva zo Slovenského futbalového zväzu
ohľadom financií na rekonštrukciu futbalového ihriska, tribúny a šatne vo výške 10 000,00€
ktorú sme podpísali a teraz budeme následne zháňať zhotoviteľa ktorý bude vykonávať túto
rekonštrukciu v rámci tejto zmluvy.
Starosta informoval, že obec v januári podala žiadosť na generálne riaditeľstvo Lesov SR, kde
sme žiadali finančné prostriedky na opravu asfaltového koberca miestnych komunikácií
Lipová alej a časť Hlavnej, ktorú sme zdôvodnili tým množstvom aut a kamiónov z drevom,
ktoré každoročne po ceste prejdú. Generálne riaditeľstvo Lesov SR nám na základe tejto
žiadosti odsúhlasilo sumu 30 000,00€ na asfaltový koberec. V rozpočte máme schválenú
sumu 20 000,00€ na opravu asfaltu, čo dokopy činí sumu 50 000,00€.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Peter D á v i d í k
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Peter Vaňuga, PhD. ...........................................
Ing. Peter Caban ...................................................

Zapisovateľ zápisnice : Ing. Peter Grellneth...............................................

