Obec Liptovská Lúžna
____________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Lúžna
konaného dňa 13. februára 2019
Prítomní:

Ing. Albín Husarčík, starosta obce
Poslanci: Ján Švanda, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Mgr. Martin
Mihálik, Peter Veselovský, Kamil Weiss, Anna Mydliarová, Marek Bystričan, Ing. Peter
Veselovský

Neprítomní:

-

Ďalší prítomní: Ing. Simona Martošová - hlavná kontrolórka
Ing. Mariana Jarabová - zapisovateľka
Mgr. Marta Dudášová – hlavná ekonómka obce
Ing. Rudolf Fides - občan obce
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Určenie zapisovateľky
Kontrola prijatých uznesení
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril starosta obce Ing. Albín Husarčík o 17:00. Privítal všetkých
prítomných a prečítal program. Skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 9, teda OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Schválenie programu OZ
Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Určenie zapisovateľky
Kontrola prijatých uznesení
Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018
Rôzne
Interpelácie poslancov

9. Diskusia
10. Záver
Ján Švanda sa prihlásil a navrhol zaradiť do programu bod rokovania – zrušenie nahrávania OZ – starosta obce
prijal návrh a zaradil ho k bodu 7. Rôzne.
Hlasovanie o návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva :
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján
Švanda, Anna Mydliarová, Peter Veselovský, Mgr. Martin Mihálik, Kamil Weiss
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
K bodu 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Voľba návrhovej komisie
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov :
• predseda – Ing. Peter Veselovský
• členovia – Peter Veselovský, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.
Hlasovanie o návrhu na voľbu návrhovej komisie :
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján
Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss
Proti: 0.
Zdržal sa: Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Neprítomný: 0
Overovatelia zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil :
• Mgr. Martin Mihálik
• Anna Mydliarová
K bodu 4. Určenie zapisovateľky
Za zapisovateľku bola starostom obce určená Ing. Mariana Jarabová
K bodu 5. Kontrola prijatých uznesení
Správu o kontrole prijatých uznesení podala hlavná kontrolórka (HK) Ing. Martošová.
Informáciu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 14.12.2018. Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie. – všetci prítomní poslanci boli za
Zároveň predniesla HK návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2019 – Ing. Peter Veselovský sa opýtal, či sa môže
tento plán aj meniť – HK mu odpovedala, že jej môžu aj poslanci určiť úlohy a zaradiť ich do plánu – všetci prítomní
poslanci boli za
K bodu 6. Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2018
Hlavná ekonómka predniesla údaje o skutočnom plnení rozpočtu k 31.12.2018. Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie – všetci prítomní poslanci boli za
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K bodu 7. Rôzne
a) Žiadosť Miroslava Veselovského, Liptovská Lúžna 1205, o predĺženie nájmu v 8 b. j. - všetci prítomní
poslanci boli za
b) Žiadosť Anny Sojákovej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci
boli za
c) Žiadosť Jaroslava Džugana, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní
poslanci boli za.
d) Žiadosť Oľgy Škrabákovej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci
boli za
e) Žiadosť Michaely Potkanovej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. - všetci prítomní
poslanci boli za
f)

Žiadosť Júliusa Cáracha, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci
boli za

g) Žiadosť Simony Samolejovej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní
poslanci boli za
h) Žiadosť Viery Veselovskej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci
boli za
i)

Žiadosť Mgr. Lenky Dobríkovej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní
poslanci boli za

j)

Žiadosť Michaely Húfkovej, Liptovská Lúžna 1183, o pridelenie 2-izbového bytu v 24 b. j. – podmienkou
je, že do 30 dní doložia riadny doklad o príjme

Hlasovanie o návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva :
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján
Švanda, Anna Mydliarová, Peter Veselovský, Kamil Weiss
Proti: Mgr. Martin Mihálik
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 13/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo Michaele Húfkovej, Liptovská Lúžna 1183, pridelenie
2-izbového bytu v 24 b. j., po doložení riadneho dokladu o príjme do 30 dní
k) Žiadosť Milana Husarčíka a Petry Čavolskej, Liptovská Lúžna 493, 1164, o pridelenie 2-izbového bytu v
24 b. j. – keďže je viac žiadostí o pridelenie bytu ako je voľných bytov poslanci sa dohodli , že pri
rozhodovaní o poradí prideľovania bytov je určujúci dátum podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu
- Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie - všetci prítomní poslanci boli za
l)

Žiadosť Oľgy Škrabákovej, Liptovská Lúžna 1244, o pridelenie 2-izbového bytu v 24 b. j. – keďže je viac
žiadostí o pridelenie bytu ako je voľných bytov poslanci sa dohodli , že pri rozhodovaní o poradí
prideľovania bytov je určujúci dátum podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu - Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie - všetci prítomní poslanci boli za
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m) Žiadosť Mareka Glembu, Liptovská Lúžna 940, o pridelenie 2-izbového bytu v 24 b. j. – keďže je viac
žiadostí o pridelenie bytu ako je voľných bytov poslanci sa dohodli , že pri rozhodovaní o poradí
prideľovania bytov je určujúci dátum podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu - Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie - všetci prítomní poslanci boli za
n) Žiadosť Mateja Kurpaša, Liptovská Lúžna 1199, o pridelenie 1-izbového bytu v 24 b. j. – všetci prítomní
poslanci boli za

o) Rozšírenie zberného dvora – starosta obce vysvetlil poslancom, že sa podáva nová žiadosť na dotáciu,
kde je jedna z podmienok schválenie spolufinancovania projektu. HK upozornila poslancov, že takéto
uznesenie už bolo minulý rok prijaté a je potrebné ho zrušiť a následne prijať nové v aktualizovanom
znení. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, prečo toto nebolo ako samostatný bod programu – starosta mu
odpovedal, že to je ten istý projekt nič sa nemení, akurát je potrebné aktuálne uznesenie. Marek Bystričan
sa opýtal, či by nemohla byť váha v zbernom dvore rovno so zemou – starosta mu odpovedal, že obec
má zakúpenú nadzemnú váhu a keby bola rovno so zemou, tak by to bola podzemná váha. – všetci
prítomní poslanci boli za
p) Žiadosť Marty Poliačikovej, Liptovské Revúce 153, o odpustenie dlhu po zosnulej Sony Sannyovej vo
výške 15 203,41 EUR - Ing. Peter Veselovský navrhol, aby sa zaplatila istina + trovy exekútora, alebo
istina + 90 % úrokov z omeškania odpustiť + zaplatiť trovy exekútora – HK upozornila poslancov, že je
potrebné uvažovať aj do budúcnosti, aby sa z tohto nestal precedens. Kamil Weiss navrhol, že by sa
mohla odpustiť časť z úrokov z omeškania a časť normálne zaplatiť. Ing. Peter Veselovský následne
navrhol, odpustenie úrokov z omeškania od dnešného dňa až do zaplatenia dlhu, teda do dnešného dňa
zaplatiť dlh v plnej výške- všetci prítomní poslanci sa priklonili k tomuto návrhu, následne poverili starostu
obce, aby uvedený návrh prekonzultoval s právničkou a exekútorom, či je to možné – všetci prítomní
poslanci boli za
q) Návrh VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce – Kamil Weiss vypracovával návrh VZN spolu s Braňom
Stašom – Marek Bystričan chcel vysvetliť refundáciu miezd – Kamil Weiss mu vysvetlil, že sa mzdy
refundujú, ak by boli naši hasiči požiadaní o zásah mimo katastra obce, vtedy by sa písala žiadosť na
ministerstvo a odtiaľ by prišli finančné prostriedky, ktoré by potom mali putovať zasahujúcim hasičom, ale
platí to len v prípade zásahu mimo katastra obce. Marek Bystričan ďalej požadoval doplnenie konkrétneho
čísla pri organizácií väčšieho podujatia – Kamil Weiss zobral do úvahy a prisľúbil doplnenie v zmysle
vyhlášky, starosta obce ďalej upozornil, že takéto informácie sa nachádzajú aj povolení na usporiadanie
akcie. Jaroslav Rakučák požadoval zverejniť na internetovej stránke potrebné tlačivá na akcie. V závere
sa poslanci zhodli, že prílohy č. 1 a 2 sa zverejňovať nebudú na internetovej stránke na základe zákona
o ochrane osobných údajov, ostanú na obecnom úrade len v papierovej forme. - OZ prerokovalo
predložený návrh VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce
r)

Nahrávanie videozáznamu zasadnutí OZ - Ján Švanda podal námietku proti nahrávaniu, nakoľko sa
domnieva, že sa nezverejňuje všetko čo sa v skutočnosti nahráva. Ing. Rudolf Fides (autor nahrávok
zasadnutí OZ) mu odpovedal, že počas nahrávania predchádzajúceho OZ sa vybila batéria v kamere
a preto nebol nahratý celý záznam za čo sa ospravedlnil. Ján Švanda navrhol, aby sa všetky nahrávky
zasadnutí OZ dávali do úschovy obce pre prípady sporov. Mgr. Martin Mihálik sa opýtal, prečo sú záznamy
zo zasadnutí OZ zverejňované na sociálnej sieti a nie na obecnej stránke? Ing. Rudolf Fides mu
odpovedal, že má právo voľne šíriť informácie. Poslanci Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská a
PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. nesúhlasili s názormi Jána Švandu čo vyústilo do vyhlásenia
prestávky.
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Starosta obce vyhlásil 5 min. prestávku v rokovaní OZ o 18:51 h (cez vyhlásenú prestávku sa poslanci fotili na
tabuľu) . Zasadnutie OZ pokračovalo ďalej od 19:07 h.
Starosta obce reagoval na tému nahrávania zasadnutí OZ tým, že každý má právo zo zákona nahrávať
a zverejňovať nahrávky. Zákon však ukladá obci povinne zverejňovať uznesenia OZ a zápisnicu. Poslanci Ing.
Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Marek Bystričan a PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. s tým neboli
stotožnení a vyžiadali si cenovú ponuku na nahrávanie OZ od Ing. Rudolfa Fidesa. Ten podal ponuku v sume 30,€ za jednu nahrávku zo zasadnutia OZ s celou agendou okolo nahrávania OZ. Následne starosta obce podal návrh
na uznesenie, že sa bude platiť za nahrávanie OZ
Hlasovanie o návrhu platenia za nahrávanie videozáznamu OZ Obce Liptovská Lúžna:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan
Proti: Mgr. Martin Mihálik, Ján Švanda, Anna Mydliarová, Peter Veselovský, Kamil Weiss
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 22/2019 Obecné zastupiteľstvo neschválilo platenie za nahrávanie videozáznamu Obecného
zastupiteľstva Obce Liptovská Lúžna
PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. protestoval, nakoľko predchádzajúce uznesenie je podľa neho v rozpore
s uznesením č. 15/1/2018 . Na to starosta obce navrhol hlasovať o zrušení uznesenia č. 15/1/2018 zo dňa
23.11.2018
Hlasovanie o návrhu zrušenia uznesenia č. 15/1/2018 zo dňa 23.11.2018
Za: Mgr. Martin Mihálik, Ján Švanda, Anna Mydliarová, Peter Veselovský, Kamil Weiss
Proti: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 23/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie uznesenia č. 15/1/2018 zo dňa 23.11.2018
s) Mgr. Ivana Veselovská by chcela vyriešiť problematiku v podnikateľskej oblasti obce- v podnikateľskej
činnosti nemá obec iba penzión, ale aj sály. Keď ona organizovala akciu v sále nedostala potvrdenie od
obce o prenájme sály, ani zmluvu, aby sa nestalo, že budú dve akcie na jeden deň rezervované. Starosta
obce jej odpovedal, že taká situácia nenastala. Mgr. Ivana Veselovská sa ďalej sťažovala, že počas akcie
mali zimu v sále a nemala informácie ako má postupovať pri odovzdávaní sály, že obrusy mali prehyby
ako boli poskladané a ona ich žehlila. Starosta obce jej na to odpovedal, že sa v sále kúrilo a kalkulácia
obedov sa spraví približne, nakoľko obec počíta stravnú jednotku zo skutočne vynaložených nákladov,
avšak je otvorený každému rozumnému návrhu. Ing. Peter Veselovský navrhol, aby sa poveril starosta
obce na vypracovanie novej rámcovej zmluvy na prenájom oboch sál a aktualizáciu nákladov na nájom
týchto sál. – všetci prítomní poslanci boli za.
t)

Marek Bystričan podal návrh na informovanie stavebnej komisie o postupoch, faktúrach, plnení záväzkov
dodávateľmi voči obci, prizvanie stavebnej komisie ku preberaní stavby šatní OFK. Ing. Peter Veselovský
sa zaujímal, či stavebný dozor kontroluje súlad medzi faktúrami a skutočne vykonanou prácou na stavbe
šatní OFK, žiadal, aby bola stavebná komisia prítomná pri podpisovaní stavebného denníka. Ďalej uviedol,
že nesedia dátumy odovzdania stavby, penále z omeškania a termíny. Starosta mu odpovedal, že tieto
kompetencie prináležia stavebnému dozoru a on je zodpovedný za to, aby bola práca a papiere v súlade.
Stavebná komisia takúto kompetenciu nemá, je len poradný orgán. Ďalej uviedol, že si pravidelne robí
fotky z prác na stavbe a právne by neobstálo podmieňovanie zaplatenia faktúr firme podpismi členov
stavebnej komisie. Zodpovedný za kvalitu je stavebný dozor. Hlasovanie o informovaní stavebnej komisie
o postupoch, faktúrach, plnení záväzkov dodávateľmi voči obci, prizvanie stavebnej komisie ku preberaní
stavby šatní OFK – všetci prítomní poslanci boli za.
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u) Starosta obce vysvetlil poslancom, že z minulého roka ostala jedna nezaplatená faktúra za cca 36 000 €,
nakoľko v rozpočte na rok 2019 nebolo počítané s výdavkami na stavbu šatní OFK, nie sú na úhradu
určené finančné prostriedky, navrhol pretol presun potrebných financií z rezervného fondu, aby bolo
možné faktúru zaplatiť.
Hlasovanie o návrhu presune finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 36 000 € na šatne
OFK
Za: Mgr. Martin Mihálik, Ján Švanda, Anna Mydliarová, Peter Veselovský, Kamil Weiss, Mgr. Ivana Veselovská,
PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan
Proti: Ing. Peter Veselovský
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 26/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo presun finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 36 000 € na šatne OFK
v) Starosta obce navrhol presun plánovaného zasadnutia OZ z 11.9. 2019 na 06.09.2019 a z 11.12.2019 na
04.12.2019 – všetci prítomní poslanci boli za
K bodu 8 . Interpelácie poslancov
Interpelácia od občana doručená e-mailom dňa 07.01.2019:
Žiadame prerokovať a dať jednoznačnú odpoveď na interpeláciu:
Dňa 8.augusta 2018 Obecné zastupiteľstvo uznesením 66/2018 schválilo poskytnutie bezúročnej pôžičky pre ŠK
cyklistiky vo výške 10.000€ na nákup v uznesení špecifikovaného vozidla.
podmienky z uznesenia: -splatenie pôžičky do 15. decembra 2022
min. splátka 2000€ 1x do roka (k 15.12.20XX)
ručenie za návratnú pôžičku bude iné ako majetkom ŠKC
pôžička schválená teda v roku 2018,
10.000 rozdelených po 2.000 je 5 plátok,
zaujíma nás, či k 15. decembru 2018 ŠKC uhradilo splátku 2000€,
nakoľko zo schváleného vyplýva, že splátka k 15.12.2018, 15.12.2019, 15.12.2020, 15.12.2021, 15.12.2022´ je
5x2000€
ak sa tak stalo z akých prostriedkov bola splátka uhradená, keď 10.000€ bolo použitých na nákup?
-

Marek Bystričan (predseda ŠKC) – odpovedal, že splátka bola uhradená z iných zdrojov ako bola dotácia
od obce, nakoľko ŠKC má viac zdrojov financovania.

Marek Bystričan
- Prečo nebol chodník cez zimu odhrnutý, bol neschodný, je zúžená vozovka, ako by sa to dalo riešiť?starosta odpovedal, že sa chodník odhŕňal traktorom, UNC a posypával štrkom, nakoľko soľ nechce
používať na novú dlažbu, aby sa nepoškodila
- Prečo je dvojité osvetlenie na chodníku? – starosta odpovedal, že po skončení zimy sa vypne jedno
osvetlenie
- Žiada riešiť stav vozovky na vyšnom konci, urobila sa nová cesta a zachytávajú sa autá pri východe
z niektorých ulíc, tečie občanom do dvora – starosta odpovedal, že sa pôjde na problémy pozrieť.
- Ako sa postupuje s detskou lekárkou? – starosta odpovedal, že pôvodne mala záujem o bývalé priestory
po zubárovi, ale tie sa jej zdali malé, tak že chce, aby jej obec vybúrala priečku a vymaľovala priestory.
Ekonómka obce upozornila poslancov, že pani doktorka nemá uhradený nájom za minulý rok vo výške
344 € k dnešnému dňu.

6

PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.
- Ako je vyriešená sociálna posudková činnosť v obci, kto vydáva rozhodnutia? Starosta mu odpovedal, že
to spracováva Ing. Jarabová – p. Rakučák reagoval, že nemá na to príslušné vzdelanie a že všetky
rozhodnutia sú neprávoplatné. Starosta obce na to reagoval, že p. Jarabová zastupuje kolegyňu, ktorá je
na materskej dovolenke a keď sa vráti, bude sa riešiť tento problém.
- Je potrebné viac propagovať denný stacionár
- Zaujímal sa o účely ciest na obecnom aute, ktoré využíva starosta obce, navrhol väčšiu kontrolu ciest,
pretože sa bude musieť viac šetriť a pozerať na náklady, zaujímal sa prečo auto nie je garážované pri
obecnom úrade – starosta mu odpovedal, že sa píšu cestovné príkazy, všetky cesty sú firemné a auto má
garážované u seba nakoľko má 24 -hodinovú pohotovosť
Mgr. Ivana Veselovská
- Bude sa realizovať aj rekonštrukcia kinosály? – starosta jej odpovedal, že sa môže dať spraviť štúdia
a vizualizácia
Anna Mydliarová
- Navrhla, aby sa odstránila budova vedľa zdravotného strediska
- Opýtala sa, či nové auto budú môcť používať aj zamestnanci obce na školenia ? – starosta jej odpovedal,
že auto využívajú aj zamestnanci na školenia
Ing. Peter Veselovský
- Mgr. Cyril Cárach mal záujem odhŕňať cesty počas zimy – starosta mu odpovedal, že komunikoval s p.
Cárachom, ale nakoniec sa odhŕňanie riešilo iným spôsobom
Mgr. Martin Mihálik
- Bolo by možné v budúcnosti zriadiť domov dôchodcov – starosta mu odpovedal, že pokiaľ bude výzva
obec sa do nej zapojí
- V budúcnosti je potrebné doriešiť problém s túlavými psami
Ing. Rudolf Fides
- V minulosti poslanci žiadali odstrániť skaly popri ceste na nižnom konci, prečo sa na to nevyužili všetky
dostupné prostriedky? – starosta obce mu odpovedal, že sa to stále rieši so správcom ciest
K bodu 9. Diskusia
Starosta obce
- Predložil návrh vizualizácie námestia pred obecným úradom a poslanci sa mohli k nej vyjadriť. Ing. Peter
Veselovský sa vyjadril, že sa mu návrh nepáči a žiadal, aby ho spravil iný architekt.
K bodu 10. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 21:30 hod.
Ing. Albín H u s a r č í k
starosta obce Liptovská Lúžna

Ing. Mariana J a r a b o v á
zapisovateľka

Liptovskej Lúžnej, dňa 13. februára 2019
O V E R O V A T E L I A :
Mgr. Martin
Anna
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