Obec Liptovská Lúžna
____________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Lúžna
konaného dňa 17. apríla 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
Ing. Rudolf Fides, Dáša Veselovská, Mária Mydliarová, Ľubomíra Švandová, Romana
Mydliarová, Marek Glemba, Jozef Husarčík
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
VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce
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
VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce
Rôzne
Interpelácie poslancov

9. Diskusia
10. Záver
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 – Kamil Weiss
• členovia – Ján Švanda, Anna Mydliarová
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, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Overovatelia zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil :
• Mgr. Martin Mihálik
• Mgr. Ivana Veselovská
K bodu 4. Určenie zapisovateľky
Za zapisovateľku bola starostom obce určená Ing. Mariana Jarabová
K bodu 7. Rôzne
Starosta obce navrhol, aby sa vyjadrili občianky (Dáša Veselovská, Mária Mydliarová, Ľubomíra Švandová), ktoré
prišli prezentovať svoj projekt Meandre života a kultúry v Liptovskej Lúžnej: členky skupiny predstavili svoj projekt,
priniesli k nemu aj propagačný materiál, ktorý mali možnosť poslanci vidieť. Taktiež priniesli maketu projektu, ktorý
by chceli zrealizovať, jedná sa o maketu meándrov Lúžňanky, ktorú chcú postaviť v lokalite Ráztoky a ďalej o 14
turisticko–informačných tabúľ – chodník, ktorý by mal 14 zastavení a jeho koniec by bol na vrchole Salatín.
Informovali poslancov, že vytvárajú k projektu aj internetovú stránku, ktorá bude čoskoro v prevádzke. Ing. Peter
Veselovský sa ich opýtal ako im môže obec pomôcť. Dáša Veselovská mu odpovedala, že by privítali finančnú
pomoc a pozemok, kde by mohli postaviť maketu meándrov Lúžňanky. Starosta obce informoval, že obec už
v minulosti robila projekty na zakúpenie informačných tabúľ, takže tie by im vedela poskytnúť. Anna Mydliarová sa
opýtala dievčat, kedy chcú zrealizovať daný projekt? Dáša Veselovská odpovedala, že sa chcú prispôsobiť realite,
presný termín nemajú určený. Poslanci následne navrhli, aby starosta obce pomohol skupine nájsť vhodný
pozemok na umiestnenie projektu.
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Hlasovanie o návrhu na poverenie vedenia obce, aby zistilo možnosti pozemkov v časti Ráztoky, ktoré
by boli vhodné na umiestnenie projektu Meandre života a kultúry obce Liptovská Lúžna do budúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján
Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 39/2019 Obecné zastupiteľstvo poveruje vedenie obce, aby zistilo možnosti pozemkov v časti
Ráztoky, ktoré by boli vhodné na umiestnenie projektu Meandre života a kultúry obce Liptovská Lúžna do
budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Marek Glemba – občan obce na minulom zasadnutí OZ žiadal pridelenie 2-izbového bytu v 24 b. j. Mgr. Martin
Mihálik mu odpovedal, že na poslednom OZ sa poslanci dohodli, že sa byty v 24 b. j. budú prideľovať podľa poradia.
Mgr. Ivana Veselovská ozrejmila, že potreba bytu nie je merateľná. Mgr. Martin Mihálik navrhol, aby sa zaviedol
bodovací systém na prideľovanie bytov podobne, ako to majú v Liptovskej Osade. Ivana Veselovská ďalej
povedala, že by tento systém bol nespravodlivý pre prvého v poradí. Marek Glemba ďalej povedal, že pri podávaní
žiadosti mu bolo povedané, že rodiny s deťmi majú prednosť. Mgr. Martin Mihálik mu odpovedal, že takýto problém
sa ešte neriešil, lebo bol doteraz vždy voľný byt a ten sa pridelil žiadateľovi bez zbytočných odkladov, a teda preto
sa prideľovalo podľa poradia. Anna Mydliarová sa spýtala Mareka Glembu, že je voľný 1-izbový byt, či nemá záujem
aj o 1-izbový byt. Marek Glemba jej odpovedal, že o tejto možnosti sa musí poradiť s manželkou.
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 13.02.2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie. – všetci prítomní poslanci boli za
Marek Bystričan upozornil na zlú formuláciu uznesenia č. 25/2019 a žiadal ju upraviť , resp. schváliť nové uznesenie
v znení: OZ schvaľuje, aby bola stavebná komisia preukázateľne informovaná o postupoch, faktúrach, plnení
záväzkov dodávateľmi voči obci (stavebnými firmami) a taktiež, aby bola stavebná komisia pri odovzdávaní stavieb,
stavebných prác pre obec – veštci prítomní poslanci boli za
Ďalej upozornil, že stavebná komisia nebola informovaná o postupoch firmy o stavbe a faktúrach pri stavbe šatní
OFK. Ďalej upozornil, že nebolo zabezpečené stavenisko proti vzniku úrazu. Starosta obce mu odpovedal, že bola
dodávateľská firma upozornená na tieto nedostatky a následne označila stavenisko páskou. Kamil Weiss uviedol,
že je to pre obec výstraha do budúcnosti, aby si na takéto skutočnosti dala pozor. Starosta prisľúbil, že sa firma
opäť vyzve na zabezpečenie staveniska. Starosta sa zaujímal, akým spôsobom by mala byť stavebná komisia
informovaná o stavbe šatní OFK a o faktúrach. Marek Bystričan mu odpovedal, že chce, aby bola stavebná komisia
prítomná pri preberaní stavby, chce vidieť faktúry, pretože na internete toho nie je veľa vidieť. Starosta mu
odpovedal, že môže prísť kedykoľvek na obecný úrad a nahliadnuť do faktúr ohľadne stavby OFK. Ďalej mu
povedal, že je ošetrené v zmluve, aby nenabiehali úroky za oneskorenie stavby a firma už chcela stavbu odovzdať,
len treba dohodnúť termín. Ing. Peter Veselovský chcel, aby sa k uvedenej veci vyjadril stavebný dozor pri stavbe
šatní OFK- Jozef Husarčík. Jozef Husarčík požiadal o vypnutie kamery, ktorá nahrávala zasadnutie OZ. Ing. Rudolf
Fides najskôr nesúhlasil, požadoval, aby OZ vyhlásilo zasadnutie za neverejné. Následne vypol nahrávanie
zasadnutia. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, či si stavebný dozor prezrel všetky faktúry, ktoré sa týkajú stavby šatní
OFK, či bolo všetko dodané, tak ako je to vyfakturované. Stavebný dozor mu odpovedal, že si pozrel faktúry
a všetko je v poriadku. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, prečo stavba stojí 104 dní? Stavebný dozor mu odpovedal,
že na túto otázku už odpovedal starosta a síce, cez zimu bolo počasie, kedy sa nemohli vykonávať určité druhy
stavebných prác – napr. betón sa nelial, pretože mrzlo, taktiež potrebuje betón určitú dobu zrieť a pod. a teraz sa
v podstate čaká kedy si obec preberie stavbu, jedna faktúra ostáva ešte nezaplatená a stavba je pripravená na
odovzdanie. Ing. Peter Veselovský upozornil, že hrozí obci vysoká pokuta, opýtal sa či je v stavebnom denníku
zapísané prečo sa nepracovalo? Starosta mu odpovedal, že áno, všetko je uvedené, nepracovalo sa na stavbe pre
zlé poveternostné podmienky a teraz sa čaká kedy sa stretne stavebná komisia a preberie sa stavba. Marek
Bystričan navrhol, aby sa stavebná komisia stretla nasledujúci deň (18.04.2019) resp. po Veľkej noci, alebo ako to
bude vyhovovať firme, teda , aby sa dohodol termín. Mareka Bystričana zaujímalo, aká je úroková sadzba, či je iná
3

pre FO a PO, ako v prípade p. Poliačikovej – starosta mu odpovedal, že s p. Poliačikovou bola stará zmluva, ktorá
sa riadila vtedajšími platnými právnymi predpismi. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, prečo je suma faktúr na stavbu
šatní OFK vyššia ako je zmluva s firmou? Starosta mu odpovedal, že je v tom zahrnutá aj faktúra za búracie práce
starých šatní. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, či bola na búracie práce uzatvorená zmluva zvlášť. Hlavná
kontrolórka mu odpovedala, že sa schválil rozpočet na šatne OFK vo výške 105 tis. € a v tom nebolo presne
špecifikované na čo sú peniaze. Starosta mu ďalej odpovedal, že pôvodný rozpočet na búracie práce bol vo výške
30 tis. €, ale zmluva nebola, len vyúčtovacie faktúry boli zvlášť. Rozpočet na búracie práce je zahrnutý v projekte.
PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD sa opýtal, či je to takto aj na papieri? Starosta mu odpovedal, že áno. Hlavná
kontrolórka na to povedala že mala byť uzatvorená zmluva o dielo a obec sa jej mala držať. PhDr. Jaroslav
Rakučák, DiS., PhD sa opýtal, prečo nie je uzatvorená zmluva? Starosta mu odpovedal, že zmluva nie je preto,
lebo pôvodne plánoval, že obec s vlastnými silami zbúra stavbu, avšak to sa nepodarilo, tak sa na to oslovila firma.
Urobil to preto, aby sa so stavbou nemeškalo a zároveň sa ušetrilo 22 tis. €. Navrhol, že sa môže spraviť dodatok,
v ktorom sa uvedú búracie práce. Ing. Peter Veselovský navrhol, aby k tomu vypracovala posudok hlavná
kontrolórka, aby sa vyjadrila, či bol alebo nebol porušený zákon, keď sa faktúry zaplatia skôr ako je uzatvorený
dodatok. –
Hlasovanie návrhu na poverenie hlavnej kontrolórky obce na vypracovanie posudku, či nebol porušený
zákon pri uzavretí dodatku na stavbu šatní OFK, faktúrach a platení faktúr týkajúcich sa stavby šatní
OFK:
Za: Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Anna Mydliarová, Peter
Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Mgr. Martin Mihálik
Proti: 0.
Zdržal sa: Kamil Weiss, Ján Švanda
Nehlasoval: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 41/2019 Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku obce na vypracovanie posudku,
či nebol porušený zákon pri uzavretí dodatku na stavbu šatní OFK, faktúrach a platení faktúr týkajúcich sa
stavby šatní OFK
K bodu 6. VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce
Zástupca starostu Kamil Weiss predniesol poslancom návrh VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce, ktorý bol
upravený podľa požiadaviek z minulého OZ.
Hlasovanie návrhu VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok :
Za: Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján Švanda, Anna
Mydliarová, Kamil Weiss, Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Mgr. Martin Mihálik
Neprítomný: 0
Uznesením č. 29/2019 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a uznieslo sa na VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok
obce.
Marek Bystričan sa pýtal, aký je rozdiel medzi DHZ a OHZ – Kamil Weiss mu odpovedal, že DHZ (dobrovoľný
hasičský zbor) je dobrovoľné zoskupenie občanov, nie je povinné a OHZ (obecný hasičský zbor) je založený
povinne zo zákona.
K bodu 7. Rôzne
a) Žiadosť Ivana Chlepka, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j.- všetci prítomní poslanci boli
za
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b) Žiadosť Ivana Jánošíka, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. a zmenu platiteľa z Viery
Jánošíkovej na Ivana Jánošíka. – všetci prítomní poslanci boli za
c) Žiadosť Veroniky Honesovej, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j..
Hlasovanie o žiadosti Veroniky Honesovej o predĺženie nájmu v 24 b. j. :
Za: Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján Švanda, Anna
Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Peter Veselovský
Neprítomný: 0
Uznesením č. 32/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo Veronike Honesovej predĺženie nájmu v 24 b.j.
d) Žiadosť Tomáša Fukasa, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j.– všetci prítomní poslanci
boli za
e) Žiadosť Žanety Vierikovej, Liptovská Lúžna 247, o pridelenie 1-izbového bytu v 24 b. j. - všetci prítomní
poslanci boli za
f)

Žiadosť Jaroslava Mesároša, Budovateľská 45, Cífer, o pridelenie 1-izbového bytu v 24 b. j. – obecné
zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie – všetci prítomní poslanci boli za zobratie na vedomie

g) Žiadosť Mateja Kurpaša, Liptovská Lúžna 1199, o pridelenie 2-izbového bytu v 24 b. j. – momentálne nie
je voľný žiadny byt - obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie – všetci prítomní poslanci boli za
zobratie na vedomie
h) Žiadosť Vladimíra Črepa a Kláry Črepovej, Liptovská Lúžna 1287, o odkúpenie časti neknihovaného
pozemku C-KN 69/1 o výmere 180m2 - žiadosť neobsahuje geometrický plán, ktorý je dôležitý pri
schvaľovaní a vzhľadom na to, že žiadajú odkúpenie viac ako 100 m2 pozemku je potrebné ohodnotiť
cenu pozemku súdny znalcom. – obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie – všetci prítomní
poslanci boli za zobratie na vedomie a zároveň poverili starostu obce, aby písomne oslovil užívateľov
dotknutých pozemkov s cieľom zistiť ich záujem o kúpu pozemku
i)

Podnet od občanov s názvom: Petícia za obmedzenie premávky ťažkých vozidiel v čase pohybu žiakov –
ulica Ráztoky a za udržiavanie čistoty a čistenie ulice Ráztoky – Peter Veselovský sa vyjadril, že by to
bolo jednoznačne vhodné, aby sa obmedzila premávka v ulici. PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.
navrhol, aby sa oslovili aj Lesy SR a aj Urbaritát p. s., aby finančne prispeli na opravu cesty. Mgr. Martin
Mihálik sa opýtal, či má obec kompetenciu obmedziť premávku na ulici. Starosta mu odpovedal, že ulica
je obecná, ale aj tak potrebuje obec vyjadrenie od dopravného inšpektorátu.

Hlasovanie o návrhu na starostu obce, aby podal žiadosť na dopravný inšpektorát o obmedzenie vjazdu
nákladných motorových vozidiel v čase od 7:00 h do 8:00 h a od 11:00 h do 13:00 h pre vozidlá s celkovou
dĺžkou nad 10 m:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján
Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 42/2019 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce, aby podal žiadosť na dopravný
inšpektorát o obmedzenie vjazdu nákladných motorových vozidiel v čase od 7:00 h do 8:00 h a od 11:00 h
do 13:00 h pre vozidlá s celkovou dĺžkou nad 10 m
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j)

Návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií – návrh na VZN o poskytovaní dotácií
vypracovala a predložila poslankyňa OZ Mgr. Ivana Veselovská. Peter Veselovský navrhol, že by bolo
vhodné, aby sa tento návrh predložil aj zložkám a mohli sa k tomu vyjadriť. Ján Švanda povedal, že návrh
je veľmi obtiažny a veľmi náročný, navrhol, aby sa VZN zjednodušilo. Ing. Peter Veselovský na to
reagoval, že keď chce zložka dotáciu, je potrebné aby si k žiadosti sadla. Mgr. Ivana Veselovská povedala,
že si myslí, že je potrebné si zaslúžiť si peniaze. Marek Bystričan navrhol, aby zložky, ktoré žiadajú do
1000 € boli vynechané z toho procesu. Starosta obce reagoval na predložený návrh, že je v ňom zbytočne
veľa byrokratických prekážok, napr. výpis z registra trestov, podľa neho je to zaťaženie občanov a je
potrebné zjednotiť podmienky. Mgr. Ivana Veselovská na to reagovala, že vo výpise z registra trestov je
zaznamenané, či subjekt správne vyúčtoval dotáciu a upozornila, že niektoré zložky sa ani nesnažia dobre
vypísať žiadosť, zveľaďuje sa majetok skupín. Mgr. Martin Mihálik sa vyjadril, že návrh je diskriminačný
v niektorých bodoch hodnotenia a návrh vyzerá ako stiahnutý. Vyjadril sa, že si treba vážiť ľudí, ktorí robia
niečo pre obec a ktorí míňajú svoj vlastný čas. Ján Švanda sa zaujímal ako sa budú hodnotiť zložky, ktoré
nemajú právnu subjektivitu a navrhol, že by sa mohla vyčleniť určitá suma v balíku peňazí a tú by mohli
zložky využiť na určitú špeciálnu resp. mimoriadnu situáciu. Anna Mydliarová povedala, že spoluúčasť 20
% je veľa – mali by s ňou problém viaceré zložky napr. ČK, JD, ZPCCH, FS ... Poslanci sa v závere
dohodli, že Mgr. Ivana Veselovská opäť prepracuje predložený návrh VZN s uvedenými pripomienkami
a pošle novú verziu VZN do konca apríla 2019. Následne sa návrh VZN rozpošle všetkým predsedom
zložiek v obci, aby sa mohli vyjadriť k návrhu VZN do ďalšieho zasadnutia OZ - OZ prerokovalo
predložený návrh VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

K bodu 8 . Interpelácie poslancov
Marek Bystričan
- Prečo nie je bezbariérový prístup do sál kultúrneho domu? – starosta mu odpovedal, že sa to riešilo pri
prerábke vestibulu kinosály, ale nevyšiel spád.
Ján Švanda
- Bude možné detské ihrisko aj na nižnom konci? – starosta mu odpovedal, že je potrebné pozrieť miesto
na detské ihrisko a môže sa to poriešiť – Mgr. Ivana Veselovská navrhla, aby sa dalo do poriadku detské
ihrisko v strede obce, priniesla aj návrh prevádzkového poriadku, chcela zrušiť pieskovisko a chcela, aby
sa oň obec starala poriadne. Starosta obce jej odpovedal, že tam chodia každý deň pracovníci
z aktivačných prác a zbierajú smeti. Anna Mydliarová navrhla, aby sa detské ihrisko prerobilo kompletne.
PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.
- Dali by sa dať kamery pri MŠ do dvora dozadu? – starosta mu odpovedal, že sa môže spraviť projekt.
Peter Veselovský navrhol, aby sa spravila brána na školskom dvore pri MŠ, pretože tam môže ktokoľvek
ísť.
- Navrhol zmeniť zloženie rady školy, navrhol, aby bola Mgr. Miroslava Stašová odvolaná, keďže nie je už
poslankyňa – starosta mu odpovedal, že zistí do kedy má p. Stašová mandát.
- Ako je na tom sociálno-posudková činnosť – starosta mu odpovedal, že bola sociálna pracovníčka na
školení. Sociálna pracovníčka mu odpovedala, že sociálny posudok môže vykonávať sociálny pracovník,
ktorý má na to odbornú spôsobilosť a že všetky rozhodnutia, ktoré podpísal starosta obce sú právoplatné.
- Upozornil, že bol porušený zákon o verejnom obstaraní, keď sa na minulom zasadnutí OZ spomenula
konkrétna značka automobilu a zaujímalo ho, aká je rámcová zmluva ZMOS-u s firmou KIA – starosta mu
odpovedal, že zmluvu má ZMOS, informácie sú na jeho internetovej stránke. Ing. Peter Veselovský sa
zaujímal, kde je zverejnená výzva na verejné obstaranie automobilu, žiadal poslanie linku na výzvu –
starosta mu odpovedal, že výzvu robí firma TENDERNET, prisľúbil mu poslanie linku
- Ľudia chcú, aby sa zasadnutie OZ nahrávalo, preto navrhol zriadenie transparentného účtu na vkladanie
súm na zabezpečenie nahrávania – starosta mu navrhol, aby si pán Fides zriadil účet, aby konkrétne jemu
mohli ľudia zasielať peniaze.
6

Mgr. Ivana Veselovská
- Navrhla, aby OZ poverilo vedenie obce na odstránenie stromu pri dome so súp. číslom 175 – starosta ju
prerušil a oznámil jej, že už je to vyriešené, strom sa bude odstraňovať po vegetačnom období.
- Navrhla odstrániť balvany pri štátnej ceste pri dome so súp čísle 161 – starosta ju informoval, že tam bol
niekoľkokrát, je to štátna cesta a mali by to odstrániť cestári. Ing. Peter Veselovský navrhol, aby to obec
odstránila na vlastné náklady, resp. aby obec podala žiadosť na správu ciest o povolenie na odstránenie
kameňov pri ceste
Hlasovanie o návrhu na poverenie vedenie obce odstránením skál pri ceste na nižnom konci:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Marek Bystričan, Ján
Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 43/2019 Obecné zastupiteľstvo poverilo vedenie obce odstránením skál pri ceste na nižnom
konci
-

Zápisnica neodzrkadľuje skutočný stav- žiadala vypracovávať zápisnicu z audiozáznamu

Anna Mydliarová
- Navrhla, aby všetci poslanci dobrovoľne chodili na zasadnutia Obecnej rady ako prísediaci. Kamil Weiss
to označil ako za druhé OZ
Hlasovanie o návrhu dobrovoľnej účasti všetkých poslancov na zasadnutí obecnej rady:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ján Švanda, Anna
Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: Marek Bystričan
Neprítomný: 0
Uznesením č. 44/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo dobrovoľnú účasť všetkých poslancov na zasadnutí
obecnej rady
-

Budova pri zdravotnom stredisku (garáž) by sa mohla zbúrať- PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. sa
opýtal či ju obec potrebuje – starosta mu odpovedal, že to obec využíva ako sklad a navrhol, že je potrebné
porozmýšľať, čo tam bude po zbúraní, poslanci by mohli priniesť návrhy
Na strednom cintoríne sú hroby bývalých kňazov, pomníky sa narušili a potrebovali opraviť, resp.
rekonštrukciu, navrhla, aby sa prizvala firma, ktorá to spraví – starosta obce jej odpovedal, že bol pozrieť
na cintoríne a že sa jedná o tri pomníky, ďalej uviedol, že v tom nevidí problém

Hlasovanie o návrhu poveriť starostu obce, nájsť firmu, ktorá by opravila pomníky kňazov
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ján Švanda, Anna
Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský, Marek Bystričan
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 45/2019 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce, nájsť firmu, ktorá by opravila pomníky
kňazov
Peter Veselovský
- Stromy pri novom cintoríne treba dať vyťať – starosta mu odpovedal, že musí podať žiadosť na vypílenie
majiteľ pozemku
Mgr. Ivana Veselovská
- Pýtala sa na faktúry za dopravu a medaily pre TJ Partizán – starosta obce jej odpovedal, že to bolo
uhradené z repre obce, dostali nižšiu dotáciu a nevychádzali s peniazmi na akciu
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-

Oficiálne sa nemôže používať autobus OFK na prenájom – starosta obce jej vysvetlil, že na to by bolo
potrebné zaplatiť ešte ďalšiu cestnú daň. Hlavná kontrolórka jej povedala, že sa nemyslelo aj na praktické
riešenie. Mgr. Martin Mihálik povedal, že nie je problém požičať autobus, ale OFK nemôže vystaviť faktúru.
Ing. Peter Veselovský sa opýtal, či by autobus nemohol spadať pod obec? Alebo by sa mohol zvýšiť
rozpočet OFK o cestnú daň, aby mohli autobus prevádzkovať oficiálne – hlavná kontrolórka mu
odpovedala, že by bolo potrebné, aby sa platila cestná dať, rozšíriť podnikanie, obec nemá šoféra. Peter
Veselovský povedal, že zistí na výbore OFK, či sú ochotní založiť živnosť a ďalej by bola potrebná zmena
stanov OFK.

Kamil Weiss
- Dala by sa dokončiť dlažba pred obecným úradom aspoň po chodník? – starosta obce mu odpovedal, že
to už konzultoval s ľuďmi, ktorí to robia. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, prečo starosta neprizval ku
konzultácií s architektkou aj stavebnú komisiu? Starosta obce mu odpovedal, že by sa tým nič nevyriešilo,
poradil sa s ľuďmi, ktorí s tým pracujú.
Hlasovanie o návrhu poveriť starostu obce na zorganizovanie stretnutia poslancov s architektom, kde
by sa spravil návrh a prebrali sa možnosti využitia priestoru námestia pred obecným úradom do
15.05.2019:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ján Švanda, Anna
Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský, Marek Bystričan
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 46/2019 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce na zorganizovanie stretnutia
poslancov s architektom, kde by sa spravil návrh a prebrali sa možnosti využitia priestoru námestia pred
obecným úradom do 15.05.2019
- Starosta upozornil poslancov, aby si na stretnutie s architektom pripravili návrhy. Ing. Peter Veselovský
povedal, že výsledkom stretnutia je zadanie
Marek Bystričan
- Dobudovanie verejného osvetlenia popri hlavnej ceste od 24 b. j. smerom nahor- starosta mu odpovedal,
že to nie je problém
- Riešilo sa niečo s pluhom, pozeral na českých stránkach a taký pluh stojí cca 3500 €
- Prečo si musia u Hrčky odhŕňať ulicu na vlastné náklady s vlastným strojom? Starosta mu odpovedal, že
v konkrétny deň, chodil traktor odhŕňať najskôr okolo ZŠ a MŠ a potom ide na vyšný koniec a smerom
nadol. Vie, že 1x sa stalo, že nestihol odhrnúť sneh. Anna Mydliarová navrhla zazmluvniť aj viac
traktoristov cez zimnú sezónu.
- Garád na vyšnom konci pri potravinách Janka Chlepková – bude sa opravovať? – starosta mu odpovedal,
že sa spraví popri prácach na dlažbe pred obecným úradom.
Mgr. Ivana Veselovská
- Všimla si, že na internete je zverejnená zmluva o rozšírení redakčného systému- požadovala, aby sa
webová stránka skutočne aj aktualizovala, pridali sa fotografie, cenníky pri podnikateľskej činnosti,
rozvinula podnikateľská činnosť, je tam veľa duplicity, chyby v názvoch VZN , chcela mať na bočnom
panely uvedenú podnikateľskú činnosť s poplatkami, upraviť cenníky, chýbali jej dni obce v kalendári akcií.
Ing. Peter Veselovský povedal poslancom, že peknú stránku má obce Jaslovské Bohunice.
Starosta obce
- Informoval poslancov, že sa spravilo výberové konanie na dokončenie šatní OFK, kde sa oslovilo viac
firiem. Dokončenie stavby šatní OFK by stálo približne 158 tis. €. Navrhol schváliť dokončenie stavby.
Marek Bystričan sa mu povedal, že na predvolebnom mítingu sľuboval, že na dokončenie stavby bude
zháňať peniaze. Starosta mu odpovedal, že momentálne nie sú na to výzvy, sú iba na ihriská. Rozpočet
na dokončenie stavby robil A-projekt a teda sa spravila súťaž cez verejné obstarávanie na dokončenie
stavby – vyhrala firma OK Team. Oslovených bolo 7 firiem a prišli 3 ponuky. Hlavná kontrolórka sa opýtala,
čo je v dokončovacích prácach zahrnuté - starosta jej odpovedal, že všetko – kúrenie, zateplenie , tepelné
čerpadlo ... .Ing. Peter Veselovský povedal, že sa malo veľa vecí robiť svojpomocne – starosta mu
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odpovedal, že momentálne máme dvoch stálych pracovníkov na aktivačných prácach, s tými sa nedá
urobiť toho veľa. Ing. Peter Veselovský dal návrh, aby sa k preberaniu hrubej stavby prizval nezávislý
odborník, ktorý by potvrdil, že je hrubá stavba v poriadku.
Hlasovanie o návrhu na prizvanie nezávislého odborníka, ktorý potvrdí kvalitu stavby šatní OFK
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ján Švanda, Anna
Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský, Marek Bystričan
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 48/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na prizvanie nezávislého odborníka, ktorý
potvrdí kvalitu stavby šatní OFK
Hlasovanie o návrhu na

a) dokončenie stavby šatní OFK
b) presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 160 000,- €
na dokončenie stavby šatní OFK
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ján Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter
Veselovský
Proti: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Marek Bystričan
Zdržal sa: 0
Neprítomný: 0
Uznesením č. 47/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo
a) dokončenie stavby šatní OFK
b) presun finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo výške 160 000,- € na dokončenie stavby
šatní OFK
-

starosta obce informoval poslancov, že je potrebné zvoliť poslanca, ktorý by mohol zvolávať zasadnutia
OZ v prípade, že by to nemohol spraviť starosta obce alebo zástupca starostu obce. Starosta navrhol
Annu Mydliarovú

Hlasovanie o návrhu Anny Mydliarovej v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
poslankyňu Obecného zastupiteľstva, aby mohla zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva
Za: Ján Švanda, Kamil Weiss, Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Proti: 0.
Zdržal sa: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Anna Mydliarová,
Marek Bystričan
Neprítomný: 0
Obecné zastupiteľstvo nepoverilo poslankyňu Annu Mydliarovú v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, aby mohla zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva
Starosta obce ďalej navrhol poslanca PhDr. Jaroslava Rakučáka, DiS., PhD.
Hlasovanie o návrhu PhDr. Jaroslava Rakučáka, DiS., PhD. v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, poslanca Obecného zastupiteľstva, aby mohol zvolávať a viesť zasadanie obecného
zastupiteľstva:
Za: Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Ján Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Mgr. Martin
Mihálik, Peter Veselovský, Marek Bystričan
Proti: 0.
Zdržal sa: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.
Neprítomný: 0
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Uznesením č. 51/2019 Obecné zastupiteľstvo poverilo v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
PhDr. Jaroslava Rakučáka, DiS., PhD., poslanca Obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie
obecného zastupiteľstva
-

starosta obce navrhol vyradiť multikáru z dôvodu jej opotrebenia. Peter Veselovský navrhol kúpiť namiesto
multikáry multifunkčný traktorik, ktorý by aj zametal

Hlasovanie o návrhu na vyradenie multikáry z dôvodu opotrebenia:
Za: Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ján Švanda, Anna Mydliarová, Kamil Weiss,
Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský, Marek Bystričan
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Nehlasoval : Ing. Peter Veselovský
Neprítomný: 0
Uznesením č. 49/2019 Obecné zastupiteľstvo schválilo vyradenie multikáry z dôvodu opotrebenia
Mgr. Martin Mihálik
- parkovisko pred MŠ je na tom ako? – starosta mu odpovedal, že sa to rieši
Ing. Peter Veselovský
- navrhol, aby sa zmluva uzatvorila s dodávateľom prác na dokončenie stavby šatní OFK až po odovzdaní
hrubej stavby zo strany zhotoviteľa hrubej stavby bez nedostatkov – všetci prítomní poslanci boli za
K bodu 9. Diskusia
Ing. Rudolf Fides (občan obce) – citoval rokovací poriadok obce a žiadal, aby nabudúce rozhodovalo OZ o udelení
slova občanovi
K bodu 10. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 22:45 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 17. apríla 2019
O V E R O V A T E L I A :
Mgr. Martin
Mgr. Ivana
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