Obec Liptovská Lúžna
____________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Lúžna
konaného dňa 15. decembra 2021
Prítomní:

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

Neprítomný:

Mgr. Ivana Veselovská, Kamil Weiss

Ďalší prítomní: Ing. Mariana Jarabová – zapisovateľka
Mgr. Marta Dudášová – ekonómka obce
Mgr. Miroslava Dančeková – hlavná kontrolórka obce
Mgr. art. Katarína Kalmová , Mgr Ľudmila Glembová, M.A., Silvia Zurbáková, Milan Turčan
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Určenie zapisovateľky
Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Návrh na rozpočet na rok 2022
Návrh Dodatku č. 3/2021 k VZN č. 4/2018 o sadzbe miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií
Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy
a školského zariadenia pre rok 2022
Návrh VZN č. 4/2021 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a
určení výšky mesačného príspevku v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Liptovská Lúžna
Prevod obecného majetku
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (OZ) v zasadačke obecného úradu otvoril starosta obce Ing. Albín Husarčík
o 15:00. Privítal všetkých prítomných a prečítal program. Skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 7, teda
OZ je uznášaniaschopné. Neprítomní poslanci sa ospravedlnili.

K bodu 2. Schválenie programu OZ
Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Určenie zapisovateľky
Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Návrh na rozpočet na rok 2022
Návrh Dodatku č. 3/2021 k VZN č. 4/2018 o sadzbe miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií
Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy
a školského zariadenia pre rok 2022
Návrh VZN č. 4/2021 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a
určení výšky mesačného príspevku v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Liptovská Lúžna
Prevod obecného majetku
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
Záver

Hlasovanie o návrhu programu rokovania Obecného zastupiteľstva:
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Marek Bystričan,, Mgr. Martin
Mihálik, Anna Mydliarová, Ján Švanda
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. Ivana Veselovská, Kamil Weiss
K bodu 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov :
• predseda – Ján Švanda
• členovia – Marek Bystričan, Anna Mydliarová
Hlasovanie o návrhu na voľbu návrhovej a volebnej komisie :
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Marek Bystričan,, Mgr. Martin
Mihálik, Anna Mydliarová, Ján Švanda
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. Ivana Veselovská, Kamil Weiss
Overovatelia zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil :
• Mgr. Martin Mihálik
• Peter Veselovský
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K bodu 4. Určenie zapisovateľky
Za zapisovateľku bola starostom obce určená Ing. Mariana Jarabová.
K bodu 12. Prevod majetku
Pán starosta presunul bod jednania, nakoľko boli prítomní žiadatelia o predaj majetku obce. P. M. Turčan priniesol
staré fotografie, že plot existoval už dávno. Starosta obce mu odpovedal, že obec nebráni v užívaní tohto pozemku
avšak radšej by prizval k riešeniu problému správcu toku , t.j. Povodie Váhu, nakoľko tam je 4 m ochranné pásmo.
Všetci poslanci boli za prizvanie správcu toku. Uznesením č. 73/2021 Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie žiadosť Silvie Zrubákovej, Veterná 2051/29, Ružomberok a Milana Turčana, I. Houdeka 1876/48,
Ružomberok, o odkúpenie/zámenu obecného pozemku parc. číslo KN-C 1879/1 o výmere 38 m2 , KN-C
4262/2 o výmere 6 m2.
K bodu 7. Návrh na rozpočet na rok 2022
Dotácie : Ing. Peter Veselovský sa vyjadril za finančnú komisiu, že sa rozhodla prideliť dotácie v takej výške ako
boli podané žiadosti. Za Dychovú hudbu Lúžňanka sa vyjadrila predsedníčka a obhajovala žiadosť o dotáciu na rok
2022. PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. sa opýtal, či budú finančné prostriedky dostatočné na ich aktivity. Na
záver poslanci skonštatovali, že všetky žiadosti o dotácie sa čítali už na obecnej rade a finančnej komisií. Ing. Peter
Veselovský navrhol, aby sa riešili len žiadosti, ktoré boli doručené po termíne uzávierky. Uznesením č. 67/2021
obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančného príspevku (dotácie) fyzickým a právnickým
osobám z rozpočtu obce na rok 2022.
K bodu 5. Kontrola prijatých uznesení
Správu o kontrole prijatých uznesení podala hlavná kontrolórka (HK) Mgr. Dančeková. Informáciu hlavnej
kontrolórky o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 23.06.2021 a 29.09.2021. Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie správu o kontrole prijatých uznesení Uznesením č. 63/2021.
Hlasovanie o zobraní na vedomie správy kontroly prijatých uznesení:
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Marek Bystričan,, Mgr. Martin
Mihálik, Anna Mydliarová, Ján Švanda
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Mgr. Ivana Veselovská, Kamil Weiss
Hlavná kontrolórka pri kontrole navrhla zrušiť uznesenia č. Uznesenie č. 51/ 2021 a Uznesenie č. 52/2021 zo dňa
29.09.2021 s čím všetci prítomní poslanci súhlasili . Uznesením č. 83/2021 boli zrušené Uznesenie č. 51/ 2021
a Uznesenie č. 52/2021 zo dňa 29.09.2021
K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 predniesla hlavná kontrolórka. Uznesením č. 64/2021 bol prijatý
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
K bodu 7. Návrh na rozpočet na rok 2022
Starosta obce informoval poslancov, že na Obecnej rade sa navrhli zmeny a doplnenia čerpania rozpočtu, ktoré
boli prekonzultované a informovala o tom aj ekonómka obce. Hlavná kontrolórka zároveň predniesla svoje
stanovisko k návrhu rozpočtu. Uznesením č. 65/2021 bol chválený rozpočet na rok 2022.
K bodu 8. Návrh Dodatku č. 3/2021 k VZN č. 4/2018 o sadzbe miestneho poplatku za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad
Návrh VZN predniesol starosta obce a zároveň vysvetlil poslanci potrebu jeho prijatia, nakoľko bola zatvorená
skládka komunálneho odpadu a odpad sa vyváža mimo okres, čím sa zvýšili náklady. PhDr. Jaroslav Rakučák,
DiS., PhD. sa opýtal, či nie je iná spoločnosť, ktorá by nám zabezpečila odvoz odpadu. Starosta mu odpovedal, že
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tento trh je rozdelený a výber je obmedzený. Mgr. Martin Mihálik sa opýtal, či sa ide zbierať aj kuchynský odpad –
starosta mu odpovedal, že obec už má zakúpené kontajnery na tento odpad – všetci prítomní poslanci boli za .
Uznesením č. 68/2021 bol prijatý Dodatok č. 3/2021 k VZN č. 4/2018 o sadzbe miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
K bodu 9. Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií
Návrh VZN predniesol starosta obce- vysvetlili sa zmeny , ktoré nastali oproti starému VZN. – všetci prítomní
poslanci boli za. Uznesením č. 69/2021 bolo schválené VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií
K bodu 10. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a
žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2022
Návrh VZN predniesla pani hlavná kontrolórka a vysvetlila poslancom zmeny a potrebu tohto VZN – všetci prítomní
poslanci boli za. Uznesením č. 70/2021 bolo schválené VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2022
K bodu 11. Návrh VZN č. 4/2021 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách a určení výšky mesačného príspevku v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Obec Liptovská Lúžna
Návrh VZN predniesla pani hlavná kontrolórka a vysvetlila poslancom zmeny a potrebu tohto VZN – aj zákonný
zástupca môže prispievať na chod ŠKD, MŠ a ŠJ. 2,- € je podľa nej málo. Ing. Peter Veselovský informoval, že na
tieto organizácie prispieva obec vo výške 95 000 €, takže by mali niečo prispieť aj rodičia. Mgr. Martin Mihálik sa
vyjadril, že výška poplatku sa dlho nezmenila. – všetci prítomní poslanci boli za. Uznesením č. 71/2021 bolo
schválené VZN č. 4/2021 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a
určení výšky mesačného príspevku v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Liptovská Lúžna
K bodu 12. Prevod obecného majetku
a) žiadosť Stanislavy Majerčíkovej, Kemi 627/1, Liptovský Mikuláš, o odkúpenie obecných pozemkov, časti
parcely č. KN-E 25074, diel zachádzajúci do parcely KN-C 254 – obecná rada neodporučila predať –
hlavná kontrolórka doplnila informáciu, že obec nepovažuje tento pozemok na prebytočný. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Uznesením č. 72/2021 – všetci prítomní poslanci boli za
b) žiadosť Jozefa Veselovského, Liptovská Lúžna 1200, o zmenu funkčného využitia pozemku Územného
plánu obce Liptovská Lúžna KN-C 2835 vo výmere 276m2 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
žiadosť Uznesením č. 74/2021 – všetci prítomní poslanci boli za
K bodu 13. Rôzne
a) Úprava rozpočtu na rok 2021 – ekonómka vysvetlila poslancom zmeny oproti schválenému rozpočtu –
všetci prítomní poslanci boli za úpravu rozpočtu na rok 2021 podľa dosiahnutej skutočnosti . Uznesením
č. 75/2021 bola schválená úprava rozpočtu.
b) Správa audítora o overení účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 – obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu audítora – všetci prítomní poslanci boli za Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu Uznesením č. 76/2021
c) žiadosť Elán Centrum voľného času, Dončova 1, Ružomberok, o poskytnutie finančných prostriedkov na
mimoškolskú činnosť – hlavná kontrolórka odporučila zobrať žiadosť na vedomie a na budúcom OZ
schváliť s presnou výškou príspevku na dieťa. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť
Uznesením č. 77/2021 – všetci prítomní poslanci boli za
d) žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, o
poskytnutie finančných prostriedkov na mimoškolskú činnosť – hlavná kontrolórka odporučila zobrať
žiadosť na vedomie a na budúcom OZ schváliť s presnou výškou príspevku na dieťa. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Uznesením č. 78/2021 – všetci prítomní poslanci boli za
e) žiadosť Ing. Vladimíra Šedeka, Liptovská Lúžna 279, o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie od domu
so súpisným číslom 277 – poslanci navrhli , aby sa šla situácia zistiť na miesto a potom by sa pristúpilo k
rozhodnutiu- stretnutie by sa malo zorganizovať v jarných mesiacoch . Marek Bystričan trval na tom, aby
sa určil aj presný termín napr. do 31.03.2022. Uznesením č. 79/2021 Obecné zastupiteľstvo poverilo
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f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

starostu obce zvolať stretnutie dotknutých občanov a stavebnú komisiu spolu so stavebným
úradom zistiť skutkový stav do 31.03.2022
žiadosť Tomáša Čanakyho a Ing. Dominiky Čanakyovej Jánošíkovej, Liptovská Lúžna 190, o zhotovenie
asfaltovej prístupovej cesty a uzatvorenie kanála na pozemku KN-C parc. č. 4368. 277 – poslanci navrhli
, aby sa šla situácia zistiť na miesto a potom by sa pristúpilo k rozhodnutiu- stretnutie by sa malo
zorganizovať v jarných mesiacoch . Marek Bystričan trval na tom, aby sa určil aj presný termín napr. do
31.03.2022. Uznesením č. 80/2021 Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce zvolať stretnutie
dotknutých občanov a stavebnú komisiu spolu so stavebným úradom zistiť skutkový stav do
31.03.2022
žiadosť Márie Pieťanskej Mrvišovej, Bratislavská 113, Piešťany, o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie
k domu so súpisným číslom 280 – poslanci navrhli , aby sa šla situácia zistiť na miesto a potom by sa
pristúpilo k rozhodnutiu- stretnutie by sa malo zorganizovať v jarných mesiacoch . Marek Bystričan trval
na tom, aby sa určil aj presný termín napr. do 31.03.2022. Uznesením č. 81/2021 Obecné
zastupiteľstvo poverilo starostu obce zvolať stretnutie dotknutých občanov a stavebnú komisiu
spolu so stavebným úradom zistiť skutkový stav do 31.03.2022
žiadosť Michaely Kulihovej, Liptovská Lúžna 1129, o prenájom priestorov bývalej detskej ambulancie –
starosta obce navrhol, aby bola žiadateľka pozvaná na prehliadku priestorov, resp. aby sa dohodla s p.
doktorom, aké má on požiadavky a vysvetlili si nároky. Ing. Peter Veselovský sa vyjadril, že ju lekár
nemôže takto obmedzovať a navrhol termín riešenia problému do 28.02.2022. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie žiadosť Uznesením č. 82/2021 – všetci prítomní poslanci boli za
žiadosť Žofie Mydliarovej, Liptovská Lúžna 835, o prenájom 1-izbového bytu v 24 b.j. – všetci prítomní
poslanci boli za – Uznesením č. 84/2021 bola schválená žiadosť o pridelenie bytu.
žiadosť Tatiany Tóthovej, Liptovská Lúžna 1244, o predlženie nájomnej zmluvy v 24 b.j. – všetci prítomní
poslanci boli za – Uznesením č. 85/2021 bola schválená žiadosť o predĺženie nájmu
žiadosť Jozefa Sirotu, Liptovská Lúžna 1244, o predlženie nájomnej zmluvy v 24 b.j. – všetci prítomní
poslanci boli za – Uznesením č. 86/2021 bola schválená žiadosť o predĺženie nájmu
žiadosť Mareka Glembu, Liptovská Lúžna 940, o predlženie nájomnej zmluvy v 24 b.j. – všetci prítomní
poslanci boli za – Uznesením č. 87/2021 bola schválená žiadosť o predĺženie nájmu
žiadosť Patrika Lietavca, Liptovská Lúžna 1244, o predlženie nájomnej zmluvy v 24 b.j. – všetci prítomní
poslanci boli za – Uznesením č. 88/2021 bola schválená žiadosť o predĺženie nájmu
žiadosť Jaroslava Džugana, Liptovská Lúžna 1244, o predlženie nájomnej zmluvy v 24 b.j. . – všetci
prítomní poslanci boli za – Uznesením č. 89/2021 bola schválená žiadosť o predĺženie nájmu
žiadosť Oľgy Škrabákovej, Liptovská Lúžna 1244, o predlženie nájomnej zmluvy v 24 b.j. . – všetci prítomní
poslanci boli za – Uznesením č. 90/2021 bola schválená žiadosť o predĺženie nájmu
žiadosť Žanety Vierikovej, Liptovská Lúžna 1244, o posúdenie havarijného stavu nájomného bytu č. 3 v
24 b.j. – po slanci sa dohodli, že sa tam pôjde pozrieť stavebná komisia. Marek Bystričan sa vyjadril, že
vzniká kondenz v jej byte, preto tam má veľmi vlhko. Problém by sa mal odstrániť zateplením bytovky.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Uznesením č. 91/2021 – všetci prítomní poslanci boli
za

K bodu 14. Diskusia
V rámci diskusie sa Mgr. Martin Mihálik opýtal, či niekto uvažoval čo sa stane s penziónom. Starosta obce sa opýtal
aký majú poslanci názor na návrh námestia – Anna Mydliarová navrhla, aby sa k tomu to návrhu stretli poslanci
osobitne a dohodli sa. Ing. Peter Veselovský tiež upozornil, že treba odprezentovať návrh, umiestnenie sôch, tabule
a podobne, treba zvolať obecnú radu a dohodnúť sa. Marek Bystričan upozornil, že chodník robí v zime problémy,
sneh sa odpratáva na cestu a cesta je potom zúžená, ľudia chodia po ceste, nie po chodníku. Najlepšia by bola
fréza. PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD. sa opýtal či je rozhľadňa na Krutej vode už funkčná -starosta odpovedal,
že áno. Ing. Peter Veselovský sa opýtal, či je nejaká kamera nasmerovaná na elektronickú úradnú tabuľu – starosta
mu odpovedal, že sa obec chystá jednu zakúpiť, aby sledovala tú to tabuľu.
Starosta obce oznámil poslancom predbežné dátumy OZ na rok 2022:
23.02.2022 o 17:00 h
20.04.2022 o 17:00 h
22.06.2022 o 17:00 h
21.09.2022 o 17:00 h
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14.12.2022 o 15:00 h.
Bude sa konať ešte jedno OZ – ustanovujúce , nakoľko budú komunálne voľby (predbežne 29.10.2022).
K bodu 15 . Interpelácie poslancov
K bodu 16. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a aj za pomoc pri organizácií 350. výročia založenia obce a ukončil
zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 17:00 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 15. decembra 2021

O V E R O V A T E L I A :
Mgr. Martin
Peter
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