Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa 19.10. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený: D. Kandera
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa
4. Výročná správa za rok 2017
5. Schválenie zmluvy o zabezpečení zimnej údržby ciest – odhŕňanie snehu
6. Požiarny poriadok obce Ľubeľa
7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Ľubeľa na roky 2019 – 2023
8. Informácia o schválení dotácie na rekonštrukciu telocvične
9. Informácia o schválení dotácie na doplnenie kamerového systému v obci
10. Informácia o rekonštrukcii miestneho rozhlasu
11. Informácia o procese vysporiadania pozemkov - Trstica
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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 MUDr. Adrian Kališ, PhD. a Mgr. Erika
Miklášová.
Návrhová komisia: Ing. Andrej Kubík, Bc. Peter Slavkovský a Ing. Zuzana Lúčanová
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad 2.: Schválenie programu zasadnutia.
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. dal návrh na schválenie doplneného programu
zasadnutia.
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Program zasadnutia OZ nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa
4. Výročná správa za rok 2017
5. Schválenie zmluvy o zabezpečení zimnej údržby ciest – odhŕňanie snehu
6. Požiarny poriadok obce Ľubeľa
7. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Ľubeľa na roky 2019 – 2023
8. Informácia o schválení dotácie na rekonštrukciu telocvične
9. Informácia o schválení dotácie na doplnenie kamerového systému v obci
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10. Informácia o rekonštrukcii miestneho rozhlasu
11. Informácia o procese vysporiadania pozemkov - Trstica
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 3.: Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. informoval prítomných poslancov o plnení prijatých
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 4.: Výročná správa za rok 2017
Kontrolórka obce Ing. Slávka Medveďová poslancom OZ predniesla výročnú správu obce
Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2017.
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Výročnú správu obce Ľubeľa za konsolidovaný celok za rok 2017
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 5.: Schválenie zmluvy o zabezpečení zimnej údržby ciest – odhŕňanie snehu
Starosta obce informoval poslancov OZ o uskutočnenom prieskume trhu ohľadom
zabezpečenia zimnej údržby miestnych komunikácií v obci. Po vyhodnotení doručených
ponúk sa vykonávateľom stal Daniel Zaťko bytom Dúbrava 215, 032 12. Poslanci OZ
schválili zmluvu o zabezpečení zimnej údržby ciest – odhŕňanie snehu.
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Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu podľa par. 269 ods. 2 zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou
Ľubeľa a Danielom Zaťkom bytom Dúbrava 215, 032 12.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 6.: Požiarny poriadok obce Ľubeľa
Zástupca starostu obce Bc. Peter Slavkovský predniesol zákonný dokument – Požiarny
poriadok obce Ľubeľa, ktorý je obce povinná mať.
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Požiarny poriadok obce Ľubeľa
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 7: Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Ľubeľa na roky 2019 –
2023
Poslankyňa OZ PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD. predstavila dokument týkajúci sa
sociálnych služieb. Samospráva je zo zákona povinná poskytovať určité druhy sociálnych
služieb a má možnosť vytvárať podmienky pre ich kvalitnejšie a adresnejšie poskytovanie.
Komunitný plán sociálnych služieb má slúžiť na vhodné prepojenie sociálnych služieb
poskytovaných obcou a komunitných aktivít v regióne, ktoré zapájajú a aktivizujú rôzne
skupiny obyvateľov.
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Ľubeľa na roky 2019 – 2023.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 8.: Informácia o schválení dotácie na rekonštrukciu telocvične
Starosta obce informoval poslancov OZ o schválení dotácie z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu na rekonštrukciu telocvične vo výške 145.000 €. Rekonštrukčné práce by
mali začať v priebehu mesiaca apríl 2019.
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Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie o schválení dotácie na rekonštrukciu telocvične
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 9: Informácia o schválení dotácie na doplnenie kamerového systému v obci
Zástupca starostu obce Bc. Peter Slavkovský informoval poslancov obce o schválení dotácie
z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému v obci v sume 5.000 €
a informoval o ďalšom rozmiestnení bezpečnostných kamier na území našej obce.
Uznesenie č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie o schválení dotácie na rozšírenie – doplnenie kamerového systému v obci.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 10: Informácia o rekonštrukcii miestneho rozhlasu
Starosta obce informoval o prebiehajúcej rekonštrukcii – prekládke miestneho rozhlasu,
momentálne je značná časť obce urobená, práce budú pokračovať na jar budúceho roka.
Uznesenie č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie o rekonštrukcii miestneho rozhlasu.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 11: Informácia o procese vysporiadania pozemkov - Trstica
Poslanec OZ Ing. Andrej Kubík informoval poslancov OZ ohľadom spracovaných
výkupových elaborátov pre majetko-právne vysporiadanie miestnej komunikácie v lokalite
Trstica. Tiež sa poslanci OZ dohodli na ďalšom postupe vysporiadavania.
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie o procese vysporiadania pozemkov - Trstica

4

Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 12: Rôzne
V tomto bode starosta obce a poslanci diskutovali a riešili témy:
- Žiadosť o vybudovanie parkoviska pri materskej škole – bude sa riešiť v spolupráci so
ZŠ
- Žiadosť o odpredaj/dlhodobý prenájom pozemku KN C 555/5 – ponuka
- Schválenie mostíka cez Kľačianku
- Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/303/2018
- Možná výsadba drevín v obci cez výzvu – www.zeleneobce.sk
- Ponuka na nákup stoličiek do KD – prieskum trhu
- Ing. Andrej Kubík a Ing. Zuzana Lúčanová predniesli požiadavku na osadenie ďalších
spomaľovacích pruhov – cesta „Kút“
- Marian Matejovie odporučil upraviť priestor pri autobusovej zastávke pri ZŠ – štrk je
nevhodný.
- Ing. Andrej Kubík poukázal na potrebu úpravy okolia autobusovej zastávky na Váhe.
- Schválenie odmien poslancom OZ a kontrolórke obce – koniec volebného obdobia
- Schválenie zvýšenia mzdy starostovi obce na konci volebného obdobia obce o 50 % za
mesiac október a november 2018 a tiež náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku.
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Vybudovanie mostíka cez Kľačianku podľa cenovej ponuky od TetraStav s.r.o.
Ružomberok
2. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2/303/2018
3. Nákup 150 ks konferenčných stoličiek od dodávateľa Rudolf Krajči – DJ RIKO bytom
Ľubeľa 86, 032 14 Ľubeľa
4. Odmenu pre zástupcu starostu obce a kontrolórku obce vo výške ich mesačných platov
5. Odmenu poslancom obce Ľubeľa (okrem zástupcu starostu) vo výške 150 €.
6. Starostovi obce na konci volebného obdobia zvýšenie mzdy o 50 % za mesiac október
a november 2018 v súlade par. 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
a tiež náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi v súlade s § 2 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v platnom znení.

II. Zamieta:
1. Žiadosť Tomáša Púčeka bytom Ľubeľa 607 zaevidovanú pod číslom 178/2018 zo dňa
1.10.2018 o odpredaj / dlhodobý prenájom pozemku KN C 555/5
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Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

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: 19.10.2018

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

Overovatelia zápisnice a uznesení:
MUDr. Adrian Kališ, PhD.
Mgr. Erika Miklášová

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

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

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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