Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa 31. 7. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, Daniel Kandera - ospravedlnený
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Ľubeľa
5. Komunálne voľby 2018 – určenie úväzku starostu obce, počet poslancov a volebných
obvodov
6. Schválenie zmlúv k výstavbe obecných nájomných bytov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. 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 Marian Matejovie a Ľubomír Kubík.
Návrhová komisia: PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD., Ing. Zuzana Lúčanová a Ing. Andrej
Kubík.
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. 26/2018
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Ľubeľa
5. Komunálne voľby 2018 – určenie úväzku starostu obce, počet poslancov a volebných
obvodov
6. Schválenie zmlúv k výstavbe obecných nájomných bytov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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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. 27/2018
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.: Voľba hlavného kontrolóra obce Ľubeľa
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 22/2018 a vyhláseného výberového konania
poslanci OZ ako výberová komisia uskutočnili voľbu hlavného kontrolóra obce Ľubeľa.
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Správu z otvárania obálok, t. j. kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
Ľubeľa.
2. Prihlášky kandidátov: Ing. Slávka Medveďová
3. víziu práce hlavného kontrolóra Ing. Slávky Medveďovej, jej prezentáciu činnosti a
odbornosti
II. Schvaľuje:
1. Kandidáta Ing. Slávku Medveďovú za hlavného kontrolóra obce Ľubeľa na obdobie
od 1.9.2018 po dobu šiestich rokov
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 5.: Komunálne voľby 2018 – určenie úväzku starostu obce, počet poslancov
a volebných obvodov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 a OZ musí
schváliť úväzok starostu, počet poslancov a volebných obvodov.
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Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje a určuje:
1. v súlade s §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. volebné obvody pre voľby poslancov
do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018-2022, a to: 1 volebný obvod.
2. v súlade s §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v z. n .p. počet
poslancov Obce Ľubeľa v novom volebnom období r. 2018-2022, a to: 9 poslancov.
3. v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v z. n .p.
výkon funkcie starostu Obce Ľubeľa v novom volebnom období r. 2018-2022 v
rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 6.: Schválenie zmlúv k výstavbe obecných nájomných bytov
Starosta obce dňa 13. júna dal hlasovať per-rollam o zmluvách k výstavbe obecných
nájomných bytov. Týmto uznesením potvrdzuje hlasovanie per-rollam, ktorého výsledkom
bolo schválenie zmlúv.
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Zmluvu č. 0072-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov medzi
poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR a žiadateľom Obcou Ľubeľa.
2. Zmluvu č. 0073-PRB/2018 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR a žiadateľom Obcou
Ľubeľa.
3. Zmluvu o úvere č. 500/234/2018 na obstaranie nájomného bytu kúpou medzi
veriteľom Štátnym fondom rozvoja bývania a dlžníkom Obcou Ľubeľa
4. Zmluvu o úvere č. 500/235/2018 na kúpu technickej vybavenosti medzi veriteľom
Štátnym fondom rozvoja bývania a dlžníkom Obcou Ľubeľa
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 7: Rôzne
V tomto bode starosta obce a poslanci diskutovali a riešili témy:
- Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
- Informácie o poskytnutých dotáciách z Ministerstva financií SR – oprava miestneho
rozhlasu (10.000 €) a nákup javiskovej techniky (10.000 €)
- Informácia o aktualizácii hrobových miest – súvisí s VZN č. 5/2017
- Žiadosť RKC farnosť Part. Ľupča o poskytnutie dotácie – Rekonštrukcia veže
rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša v Partizánskej Ľupči
- Žiadosť TJ Partizán Ľubeľa prednesená poslancom OZ a predsedom TJ Marianom
Matejovie – kúpa futbalových bránok pre žiakov a dorast
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-

Riešenie problémov s voľne pohybujúcimi sa psami v obci
Uznesenie č. 31/2018

Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o poskytnutých dotáciách z Ministerstva financií SR
2. Informácie starostu obce o aktualizácii hrobových miest
II. Schvaľuje:
1. Zmluvu č. ZO/2018A15363-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa medzi
poskytovateľom osobnyudaj.sk, s.r.o. a prevádzkovateľom Obcou Ľubeľa.
2. Nákup futbalových bránok pre futbalové družstvá žiakov a dorastu do 1.500 €
III. Zamieta:
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie od RKC farnosť Part. Ľupča na projekt: Rekonštrukcia
veže rímskokatolíckeho kostola sv. Matúša v Partizánskej Ľupči zaevidovanej pod
číslom 139/2018 zo dňa 19.7.2018.
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: 31.7.2018

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

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Marian Matejovie

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

Ľubomír Kubík

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

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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