Obec Liptovská Lúžna
____________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Lúžna
konaného dňa 24. februára 2021
Prítomní:

Ing. Albín Husarčík, starosta obce
Poslanci: Mgr. Ivana Veselovská, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Mgr. Martin Mihálik, Peter
Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Marek Bystričan

Neprítomná:

Ing. Simona Martošová – hlavná kontrolórka, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda

Ďalší prítomní: Ing. Mariana Jarabová – zapisovateľka
Mgr. Marta Dudášová – hlavná ekonómka 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
Voľba hlavného kontrolóra
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Pediatrická ambulancia
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 6, teda OZ je uznášaniaschopné.
Hlavná kontrolórka je ospravedlnená - od 25.06. 2020 je na materskej dovolenke. Neprítomní poslanci sa
ospravedlnili.
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
Voľba hlavného kontrolóra
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Pediatrická ambulancia
Rôzne
Interpelácie poslancov

9. Diskusia
10. Záver
Hlasovanie o návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva:
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Mgr.
Martin Mihálik, Marek Bystričan,
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
K bodu 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov :
• predseda – Mgr. Martin Mihálik
• členovia – Marek Bystričan, PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD.
Hlasovanie o návrhu na voľbu návrhovej a volebnej komisie :
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Mgr.
Martin Mihálik, Marek Bystričan,
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Overovatelia zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil :
• Peter Veselovský
• Ing. Peter Veselovský
K bodu 4. Určenie zapisovateľky
Za zapisovateľku bola starostom obce určená Ing. Mariana Jarabová.
K bodu 5. Voľba hlavného kontrolóra
Starosta obce privítal kandidátku na hlavného kontrolóra obce. Hneď na úvod volieb navrhol poslancom, aby
hlasovali o tom, či bude voľba hlavného kontrolóra tajná alebo verejná.
Hlasovanie o návrhu na tajnú voľbu hlavného kontrolóra :
Za: 0
Proti: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Marek Bystričan
Zdržal sa: Mgr. Martin Mihálik, Peter Veselovský
Neprítomní: Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Uznesením č. 1/2021 Obecné zastupiteľstvo schválilo verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce
Po odhlasovaní spôsobu voľby, starosta obce odovzdal doručenú obálku predsedovi návrhovej a volebnej komisie
(NK). NK otvorila obálky a prekontrolovala ich obsah, zistila či obsahujú všetky náležitosti. Po prekontrolovaní NK
potvrdila, že uchádzačka splnila podmienky na uchádzanie sa o funkciu hlavného kontrolóra. Následne starosta
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obce požiadal uchádzačku o súhlas so zverejnením osobných údajov nakoľko NK bude čítať profesijný životopis
uchádzačky. PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., člen NK, prečítal časť životopisu, ktorý bol doručený na Obecný
úrad Liptovská Lúžna. Po prečítaní životopisu sa kandidátka predstavila a poslanci mali možnosť klásť jej otázky.
Voľby hlavného kontrolóra :
- Počet doručených obálok
- Počet otvorených obálok

1 ks
1 ks

Výsledky volieb (1.kolo) :
- Dančeková, Miroslava, Mgr.

6 hlasov

Uznesením č. 2/2021 Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce Mgr. Miroslavu Dančekovú
a súhlasilo s vykonávaním podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce
Liptovská Lúžna
Na záver volieb starosta obce poďakoval kandidátke za účasť a pogratuloval víťazke. Zároveň ju oboznámil
s nástupom do funkcie t.j. po 01.04.2021.
K bodu 6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Pediatrická ambulancia
Predseda NK pristúpil k otváraniu obálok.
Počet doručených obálok : 1 ks
Počet otvorených obálok : 1 ks
Doručená obálka bola od Martina Mydliara, Liptovská Lúžna 753, ktorý navrhol cenu prenájmu 600€/ 33,85 m2 .
Poslanci odobrili tento návrh, zároveň PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. navrhol, že do zmluvy o nájme
nebytových priestorov by sa mala uviesť podmienka uvoľnenia priestorov v prípade, že bude mať záujem prísť do
obce pediater. Ing. Peter Veselovský mu na to odpovedal, že stačí, aby sa určila výpovedná lehota, aj bez udania
dôvodu najmenej 3 mesiace. Následne by mohla obec pomôcť s hľadaním nových priestorov pre záujemcu. –
všetci prítomní poslanci boli za poskytnutie priestorov
K bodu 7. Rôzne
a) Údaje o skutočnom plnení rozpočtu k 31.12.2020– ekonómka vysvetlila poslancom zmeny oproti
schválenému rozpočtu – všetci prítomní poslanci boli za zobratie na vedomie
b) Spolufinancovanie projektu : Stála expozícia ľudovej kultúry obce Liptovská Lúžna - všetci prítomní
poslanci boli za
c) Spolufinancovanie projektu : „Multifunkčný športový areál“– všetci prítomní poslanci boli za
d) Rozšírenie platnosti dokumentu PHSR 2016-2020 do 31.12.2022 z dôvodu odporúčania ŽSK a v
nadväznosti na predstavenie základných rámcov PHSR ŽSK – všetci prítomní poslanci boli za
e) Informácia ŠOP SR, Banská Bystrica o navrhovanom území NATURA 2000– PhDr. Jaroslav Rakučák,
DiS., PhD. – sa pýtal, či sa tým zvýši stupeň ochrany, či sa budú potom môcť občania dostať k svojim
pozemkom – starosta obce mu odpovedal, že podľa doručeného listu, by sa stupeň ochrany nemal
zvyšovať a bude možné vykonávať všetky činnosti ako doteraz okrem výstavby nových budov. Marek
Bystričan sa opýtal, či prebehlo už aj stretnutie so ŠOP, upozornil, že lyžiari nebudú môcť zasnežovať –
starosta mu odpovedal, že zatiaľ žiadne stretnutie neprebehlo, je to aj z dôvodu opatrení proti zabráneniu
šírenia koronavírusu. - všetci prítomní poslanci bol za , aby sa informácia zobrala na vedomie
f) žiadosť Jozefa Sirotu, Liptovská Lúžna 1244 o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci boli
za
g) žiadosť Jaroslava Džugana, Liptovská Lúžna 1244 o predĺženie nájmu v 24 b. j.– všetci prítomní poslanci
boli za
h) Žiadosť Mgr. Lenky Dobríkovej, Liptovská Lúžna 1244 o predĺženie nájmu v 24 b. j.– všetci prítomní
poslanci boli za
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i)

Žiadosť Kataríny Glembovej, Liptovská Lúžna 1244 o predĺženie nájmu v 24 b. j.– všetci prítomní poslanci
boli za
j) Žiadosť Anny Sojákovej, Liptovská Lúžna 1244 o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci
boli za
k) Žiadosť Barbory Lietavcovej, Liptovská Lúžna 1209, o odkúpenie obecného pozemku parc. číslo 3257/2
o výmere 564 m2 – poslanci OZ sa zhodli na tom, že obecné pozemky obec momentálne nemá záujem
predávať - OZ zobralo na vedomie žiadosť
l) žiadosť Milana Hlada, Liptovská Lúžna 708, o odkúpenie pozemkov – neknihovaných parciel č. C-KN
2312/3 zastavaná plocha o výmere 9 m2, C-KN 2312/4 zastavaná plocha o výmere 91 m2 , C-KN 2324/3
zastavaná plocha o výmere 52 m2, C-KN 2324/4 zastavaná plocha o výmere 210 m2. Spolu o výmere 362
m2
Hlasovanie o žiadosti Milana Hlada o odkúpenie neknihovaného pozemku :
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Mgr.
Martin Mihálik
Proti: 0.
Zdržal sa: Marek Bystričan
Neprítomní: Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Uznesením č. 15/2021 Obecné zastupiteľstvo schválilo Milanovi Hladovi, Liptovská Lúžna 708, odkúpenie
neknihovaného pozemku – neknihovaných parciel č. C-KN 2312/3 zastavaná plocha o výmere 9 m2, C-KN
2312/4 zastavaná plocha o výmere 91 m2 , C-KN 2324/3 zastavaná plocha o výmere 52 m2, C-KN 2324/4
zastavaná plocha o výmere 210 m2, podľa zamerania geometrickým plánom č. LM-121/2019, v zmysle
zákona č. 285/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov a doplnení niektorých zákonov - §9 a, ods. 8e. Ostatné náklady spojené s
prevodom nehnuteľností znáša nadobúdateľ. Cena za 1 m2 je 7 €. Spolu 362 m2 / 2 534 €
m) žiadosť Daniela Veselovského, Liptovská Lúžna 53, o odkúpenie obecného pozemku parc. číslo 25123/2
– starosta upozornil poslancov, že táto žiadosť bola doručená len v deň konania zasadnutia OZ, preto
navrhol, aby bola prerokovaná na nasledujúcom OZ, aby sa mohli preveriť všetky skutočnosti – žiadosť
zobralo OZ na vedomie
n) žiadosť skupiny majiteľov pohostinstiev podnikajúcich v obci Liptovská Lúžna o zníženie alebo odpustenie
miestnej dani z nehnuteľnosti – starosta obce informoval poslancov, že podľa zákona o dani nie je možné
odpustiť daň z nehnuteľnosti, je možné iba poskytnúť splátkový kalendár, alebo odklad splátky za daň –
všetci prítomní poslanci boli za, aby sa žiadosť zobrala na vedomie
K bodu 8 . Interpelácie poslancov
PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD
- chcel sa poďakovať obecnému úradu a všetkým dobrovoľníkom, že sa aj v obci vykonáva testovanie na
OCVID- 19
Mgr. Ivana Veselovská
- chcela by vyzvať dôchodcov, aby sa netestovali, ak to nie je potrebné, pretože kvôli nim sa tvoria rady
Mgr. Martin Mihálik
- navrhol, aby sa porovnali náklady na verejné osvetlenie, ktoré svietilo už jeden rok v kuse celú noc. Chce
vedieť ako sa zvýšili náklady do budúceho OZ
Marek Bystričan
- navrhol urobiť parkovisko pri 24 b. j. , nakoľko autá parkujú okolo cesty a je to potom nebezpečné –
starosta odporučil, aby sa šla zistiť situácia, či bude možné urobiť parkovisko . Ďalej poslanci navrhli, aby
sa bytovka zateplila, upravilo sa jej okolie a spravilo niečo aj pre deti – hojdačky a podobne.
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K bodu 9. Diskusia

K bodu 10. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a prácu v roku 2020 a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva
o 16:00 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

V Liptovskej Lúžnej, dňa 24. februára 2021

O V E R O V A T E L I A :
Ing. Peter
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