Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa 26. 4. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kontrola plnenia uznesení OZ obce Ľubeľa
4. Plán opráv miestnych komunikácií v obci
5. Zabezpečenie starostlivosti, údržby a poriadku na verejných priestranstvách obce
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. Zuzana Lúčanová a Mgr. Erika Miklášová.
Návrhová komisia: Marian Matejovie, Ing. Andrej Kubík a Ľubomír Kubík.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

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. 15/2018
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 OZ obce Ľubeľa
4. Plán opráv miestnych komunikácií v obci
5. Zabezpečenie starostlivosti, údržby a poriadku na verejných priestranstvách obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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Ad. 3.: Kontrola plnenia uznesení OZ obce Ľubeľa
Starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. informoval prítomných poslancov o plnení prijatých
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa.
Hlasovanie.
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 4.: Plán opráv miestnych komunikácií v obci
Starosta obce poslancom OZ predstavil, predložil postup a ukázal dokumentáciu verejného
obstarávania opráv ciest v obci, ktoré nutne potrebujú opravu súvislou vrstvou asfaltového
povrchu a ktorá je rozplánovaná na tento a ďalšie roky. Poslanci OZ sa zhodli, že je najvyšší
čas začať s postupnou plošnou opravou ciest v obci, postupne od najhorších úsekov. Hoci
proces riešenia kanalizácie v obci pokračuje, niektoré cesty sú už v katastrofálnom stave
a nemôžeme ich plošnú opravu odkladať. Poslanci OZ sa dohodli, že zmapujú a vytypujú
ďalšie úseky ciest, ktoré je nutné plošne opraviť.
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce Ing. Erika Gemzického, PhD. o postupe a verejnom
obstarávaní na opravy ciest v obci Ľubeľa
II. Schvaľuje:
1. Zmluvu o dielo č. 02/303/2018 medzi objednávateľom Obcou Ľubeľa a zhotoviteľom
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o.

Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1 (D. Kandera)

nehlasoval: 0

Ad. 5.: Zabezpečenie starostlivosti, údržby a poriadku na verejných priestranstvách
obce.
V tomto bode zastupiteľstvo viedlo diskusiu k poriadku na verejných priestranstvách,
periodicite kosenia zelených plôch, ako aj zametaniu a údržbe verejných priestranstiev
v letnom a jesennom období. Starosta obce spolu s poslancami OZ pripravia návrhy
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s konkrétnymi podmienkami a budú sa touto problematikou detailne zaoberať na ďalšom
zasadnutí OZ.
Ad. 6.: Rôzne
V tomto bode starosta obce a poslanci diskutovali a riešili témy:
- Havarijný stav oplechovaní striech na budovách základnej školy s materskou školou
- Žiadosť - odkúpenie pozemku
- Zamestnávateľská zmluva – doplnkové dôchodkové poistenie
- Informácia o podpísaní protokolu o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR
do vlastníctva obcí – miestna komunikácia pred domom P. Hrbatého
- Informácia o spotrebe el. energie – M. Hollý
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o havarijnom stave na budovách Základnej školy s materskou
školou Ľubeľa.
II. Schvaľuje:
1. Zamestnávateľskú zmluvu uzatvorenú podľa par. 58 a nasl. Zákona č. 650/2004 Z.z.
o doplnkovom dôchodkovom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení medzi Obcou Ľubeľa a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. so sídlom
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35976853.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Zamieta:
1. Žiadosť Lenky Matušíkovej, Ľubeľa 152, 032 14 o odkúpenie pozemku zaevidovanej
pod číslom 71/2018

Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 1 (E. Miklášová)

nehlasoval: 0

Záver:
Na záver starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.
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Zapísala: Lenka Krajčiová
v Ľubeli dňa: 26.4.2018

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

Overovatelia zápisnice a uznesení:
Ing. Zuzana Lúčanová

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

Mgr. Erika Miklášová

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

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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