Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa 27. 2. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Zuzana Lúčanová, Daniel Kandera
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení OZ obce Ľubeľa
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov k
31.12.2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Ad 1.: Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubeľa otvoril starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. a
privítal prítomných poslancov. Následne dal starosta obce návrh na schválenie zapisovateľky
Lenky Krajčiovej, overovateľov zápisnice Ing. Andrej Kubík a PhDr. Mariana Magerčiaková,
PhD..
Návrhová komisia: Bc. Peter Slavkovský, MUDr. Adrian Kališ, PhD. a Ľubomír Kubík.
Hlasovanie:
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad 2.: Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. dal návrh na zmenu predloženého programu.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Program zasadnutia OZ nasledovne:
Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení OZ obce Ľubeľa
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov k
31.12.2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
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Hlasovanie:
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 3.: Kontrola plnenia uznesení OZ obce Ľubeľa
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. informoval prítomných poslancov o plnení prijatých
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa.
Hlasovanie:
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 4.: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Kontrolórka obce Ing. Slávka Medveďová predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2017.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Hlasovanie:
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 5.: Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám
zákonov k 31.12.2016
Kontrolórka obce Ing. Slávka Medveďová predložila poslancom Správu nezávislého audítora
k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov k 31.12.2016.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
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1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov
k 31.12.2016.

Hlasovanie:
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 6.: Rôzne
V tomto bode starosta obce a poslanci diskutovali a riešili témy:
- Schválenie zmluvy o nájme pre lekáreň
- Schválenie zmluvy o dielo – dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému
- Schválenie mimoriadnej dotácie pre rímsko-katolícku cirkev – oplotenie
- Schválenie dotácie na mimoškolskú činnosť deti z našej obce – CVČ Liptovský
Mikuláš
- Schválenie systémovej údržby viacúčelového ihriska
- Potreba modernizácie a zlepšenia webového sídla obce Ľubeľa ako aj zavedenie GDPR
- Postup vysporiadania miestnej komunikácie „Trstica“ a urobenia poriadku na verejnom
priestranstve v lokalite pri „Drobnej prevádzke“ – Ing. Andrej Kubík
- Aktuálny stav investičných akcií a pripravovaných prác v obci Ľubeľa
- Umiestnenie dopravného zrkadla a dvoch zábranových stĺpikov – zákruta a mostík pri
p. B. Čillíkovej
- Upravenie poplatku za hlásenie v miestnom rozhlase a miesta predaja
- Potreba komunikovať a odporučiť Slovenskej pošte, a.s. ohľadom starostlivosti o ich
majetok a skrášlenie priestorov – orezanie lipy, náter plota
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o investičných akciách a pripravovaných prácach v našej obci
2. Informácie poslanca OZ Ing. Andreja Kubíka o ďalšom postupe majetkového
vysporiadania miestnej komunikácie „Trstica“
II. Schvaľuje:
1. Zmluvu o nájme nebytových priestorov a nájme hnuteľných vecí medzi Obcou Ľubeľa
a nájomcom Pharma Team s. r. o., Tatranské námestie 4582/2, 058 01 Poprad.
2. Zmluvu o dielo na dodanie a montáž kamerového a monitorovacieho systému medzi
Obcou Ľubeľa a Triton SECURITY, s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Lipt. Mikuláš
3. Servisnú prehliadku a systémovú údržbu viacúčelového ihriska podľa predloženej
cenovej ponuky v konečnej sume 1.342,44 Eur od spoločnosti SPORT SERVICE,
s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková.
4. Úhradu faktúr za nákup materiálu použitého na rekonštrukciu oplotenia kaplnky sv.
Barbory v celkovej sume maximálne 800 Eur na základe žiadosti Hospodárskej rady
filiálky Sv. Barbory Ľubeľa Rímskokatolíckej cirkvi farnosti sv. Alžbety Liptovské
Kľačany.
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5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Ľubeľa pre Mesto Liptovský Mikuláš, ktorá bude
slúžiť na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v centrách voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v I. polroku 2018.
6. Vytvorenie a prevádzku nového webového sídla obce Ľubeľa (www.lubela.sk) na
základe predloženej špecifikácie a cenovej ponuky od spoločnosti Galileo Corporation
s.r.o.
7. Umiestnenie dopravného zrkadla a dvoch zábranových stĺpikov lokalite – zákruta
a mostík pri p. B. Čillíkovej.
8. Úpravu výšky poplatku za hlásenie v miestnom rozhlase a mieste predaja z 6,70 Eur na
7,00 Eur.
Hlasovanie:
Prítomní: 7

za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Záver:
Na záver starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Lenka Krajčiová
v Ľubeli dňa: 27.2.2018

......................................................

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Ing. Andrej Kubík

......................................................

PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

.....................................................

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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