Zápisnica a uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa 7.2.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený: Ing. Andrej Kubík
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 členov zriadených komisií pri OZ obce Ľubeľa
5. Žiadosť - odovzdanie pozemku pod stavbami vo vlastníctve obce Ľubeľa
6. Zmluva o dielo, verejné obstarávanie - „Zlepšenie vzhľadu obce – tvorba pešej zóny
v obci Ľubeľa”
7. Autorská zmluva - výsadba stromčekov na cintorín
8. Memorandum o spolupráci pri realizovaní projektu - Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
9. Majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie – Trstica
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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: PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD., 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. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Program zasadnutia OZ nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ obce Ľubeľa
Voľba členov zriadených komisií pri OZ obce Ľubeľa
Žiadosť - odovzdanie pozemku pod stavbami vo vlastníctve obce Ľubeľa
Zmluva o dielo, verejné obstarávanie - „Zlepšenie vzhľadu obce – tvorba pešej zóny
v obci Ľubeľa”
7. Autorská zmluva - výsadba stromčekov na cintorín
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8. Memorandum o spolupráci pri realizovaní projektu - Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
9. Majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie – Trstica
10. Rôzne
11. Diskusia
12. 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. 2/2019
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 členov zriadených komisií pri OZ obce Ľubeľa
Predsedovia komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve predniesli návrhy na členov
komisií z radov poslancov a aj neposlancov. Starosta obce dal návrh na zriadenie Komisie pre
rozvoj bývania, z dôvodu budúceho riešenia bytovej otázky súvisiacej s výstavbou obecných
nájomných bytov a možného vytvorenia nového stavebného obvodu v obci. Zriadenie novej
komisie a úprava štatútu obce s tým súvisiaca bude predmetom najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Volí:
1. Členov komisií pri obecnom zastupiteľstve nasledovne:
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku: Ing. Zuzana Lúčanová, Ľubeľa 176;
Jozef Oško, Ľubeľa 36; Ľubomír Turčiak, Ľubeľa 429; Peter Kubík, Ľubeľa 61;
Roman Bencúr, Ľubeľa 274;
b) Komisia výstavby a životného prostredia: Ľubomír Kubík, Ľubeľa 169;
Vladimír Škvarka, Ľubeľa 180; Branislav Humený, Ľubeľa 318; Vladimír
Oško, Ľubeľa 507;
c) Komisia kultúrno – školská a sociálno – zdravotná: MUDr. Adrian Kališ, PhD.,
Ľubeľa 204; Mgr. Erika Miklášová, Ľubeľa 151; Mgr. Mária Kubíková, Ľubeľa
176; Ing. Kristína Jurščáková, Ľubeľa 352;
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d) Komisia športová: Marian Matejovie, Ľubeľa 183; Ľubomír Kubík, Ľubeľa
169; Dušan Hrnčiar, Ľubeľa 385; Mgr. Jana Mlynarčíková, Ľubeľa 163;
II. Ukladá:
1. Predsedom komisií pri OZ zvolať prvé zasadnutia komisií pri OZ za účasti starostu
obce, kde sa navrhnú konkrétne témy na riešenie a oblasti pôsobenia komisií. Termín:
do 31. mája 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 8 za:

8

proti:

0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 5.: Žiadosť - odovzdanie pozemku pod stavbami vo vlastníctve obce Ľubeľa
Starosta obce informoval poslancov OZ o pozemkoch, ktoré sú v areáli základnej školy a sú
v správe Slovenského pozemkového fondu. Je možné tieto pozemky dostať bezodplatne do
majetku obce a k tomu je potrebné prijať uznesenie.
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Žiadosť Obce Ľubeľa zaevidovanú pod číslom 25/2019 o odovzdanie pozemku pod
stavbou vo vlastníctve obce Ľubeľa, parcely E-KN číslo 104/4, z vlastníctva štátu do
vlastníctva Obce Ľubeľa v zmysle § 2d zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
II. Poveruje:
2. starostu
obce
Ing.
Erika
Gemzického,
PhD.
zabezpečiť
potrebnú
administratívu a súčinnosť vo vybavovaní procesu ohľadom odovzdania
pozemku vo vlastníctve štátu pod stavbou vo vlastníctve obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti:

0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 6.: Zmluva o dielo, verejné obstarávanie - „Zlepšenie vzhľadu obce – tvorba pešej
zóny v obci Ľubeľa”
Starosta obce informoval poslancov o projekte vybudovania pešieho chodníka na projekt cez
Miestnu akčnú skupinu Stredný Liptov. K tomu je potrebné urobiť verejné obstarávanie, ktoré
musí byť zazmluvnené.
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
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1. Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa par. 536 a nasledujúce zákona č.513/1991 Zb. medzi
zhotoviteľom Rusyn Management Corporation, s.r.o., Malý Lipník 123, 065 46 Malý
Lipník a objednávateľom Obcou Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14 Ľubeľa
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 7: Autorská zmluva - výsadba stromčekov na cintorín
Naša obec sa zapojila do projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska v rámci ktorého bude vysadených
100 ks dreviny (živý plot) na miestnom cintoríne (popri plote z dvoch strán). Projekt je
financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovanie obcou
je len v rozsahu vytvorenia realizačného projektu výsadby.
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Autorskú zmluvu o vytvorení diela medzi zhotoviteľom RNDr. Matejom Masným,
PhD., Krížna 6, 976 13 Slovenská Ľupča a objednávateľom Obcou Ľubeľa, Ľubeľa
346, 032 14 Ľubeľa.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za:

8

proti:

0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 8.: Memorandum o spolupráci pri realizovaní projektu - Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach
verejných
Starosta obce informoval poslancov OZ o zapojení sa našej obce ako jednej z dvoch obcí
Liptova do projektu Rady mládeže Žilinského kraja na zvýšenie občianskej informovanosti
a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných. V implementačnom tíme
okrem starostu obce budú aj Mgr. Jana Mlynarčíková a Vladimír Škvarka ml.
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Podpis Memoranda o spolupráci pri realizovaní projektu - Zvýšenie občianskej
informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
medzi Obcou Ľubeľa a Radou mládeže Žilinského kraja.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za:

8

proti:

0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 9: Majetkoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie – Trstica
Vo štvrtok 31.1.2019 sa za týmto účelom uskutočnilo stretnutie s dotknutými občanmi
a poslanec OZ Ing. Andrej Kubík podrobne vysvetlil situáciu v danej lokalite. Občania
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súhlasili s navrhnutým majektoprávnym vysporiadaním v prospech obce Ľubeľa a preto je
potrebné schváliť vzor kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Schvaľuje:
1. Vzor kúpnej zmluvy pre majektoprávne vysporiadanie miestnej komunikácie „Trstica“
Hlasovanie:
Prítomní: 8

za: 8

proti:

0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 10: Rôzne
V tomto bode starosta obce a poslanci diskutovali a riešili témy:
- Informácia o podaných žiadostiach o dotácie na Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
vnútra SR a Úrad vlády SR
- Informácia o znovuobnovení detskej ambulancie v obci
- Schválenie dotácie na mimoškolskú činnosť deti z našej obce – CVČ Liptovský
Mikuláš
- Žiadosť o dofinancovanie scénického osvetlenia do Kultúrneho domu
- Informácia o rekonštrukcii telocvične, rekonštrukcii elektroinštalácie v bloku „B“
základnej školy a pripravovanom 50. výročí základnej školy
- Informácia o rekonštrukcii kultúrneho domu
Uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o podaných žiadostiach o dotácie, investičných akciách a
pripravovaných prácach v našej obci.
2. Informácie starostu obce o znovuobnovení detskej ambulancie v obci
3. Informácie starostu obce o rekonštrukcii telocvične, rekonštrukcii elektroinštalácie
v bloku „B“ základnej školy a pripravovanom 50. výročí základnej školy
4. Informácie starostu obce o rekonštrukcii obecného úradu a kultúrneho domu
II. Schvaľuje:
1. 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 2019
2. Účelovú dotáciu vo výške 1.527,20 Eur na dofinancovanie dodania a montáže
scénického osvetlenia do kultúrneho domu.
Hlasovanie:
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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: 7.2.2019

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

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

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

Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce

6

