Obec Liptovská Lúžna
____________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Lúžna
konaného dňa 23. júna 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, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda

Neprítomný:

-

Ďalší prítomní: Mgr. Miroslava Dančeková – hlavná kontrolórka obce
Ing. Mariana Jarabová – zapisovateľka
Mgr. Marta Dudášová – ekonómka obce
Ing. Rudolf Fides – občan obce
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Určenie zapisovateľky
Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Záverečný účet obce a výročná správa za rok 2020
Prevod obecného majetku
Zmena rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2021
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 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.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania
Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Určenie zapisovateľky

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola prijatých uznesení
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Záverečný účet obce a výročná správa za rok 2020
Prevod obecného majetku
Zmena rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2021
Rôzne
Interpelácie poslancov
Diskusia
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, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
K bodu 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov
Voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol poslancov :
• predseda – Ján Švanda
• členovia – Mgr. Ivana Veselovská, Peter Veselovský
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, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Overovatelia zápisnice
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil :
• Marek Bystričan
• Ing. Peter Veselovský
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) Mgr. Dančeková. Informáciu hlavnej
kontrolórky o plnení uznesení zo zasadnutia dňa 28.04.2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu
o kontrole prijatých uznesení Uznesením č. 31/2021.
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Hlasovanie o zobraní na vedomie správy kontroly prijatých uznesení:
Za: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD., Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Mgr.
Martin Mihálik, Marek Bystričan, Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Proti: 0.
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Návrh plánu predniesla HK – všetci prítomní poslanci boli za. Uznesením č. 32/2021 bol návrh plánu schválený.
K bodu 7. Záverečný účet obce a výročná správa obce za rok 2020
Hlavná kontrolórka uviedla svoje stanovisko k záverečnému účtu a odporučila ho prijať bez výhrad. Ekonómka
obce vysvetlila poslancom obsah záverečného účtu obce a výročnej správy – všetci prítomní poslanci boli za.
Uznesením č. 33/2021 v bode B) bolo celoročné hospodárenie obce za rok 2020 schválené bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia Uznesením č. 33/2021
v bode C). Uznesením č. 34/2021 bola individuálna a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020
schválená. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2020
Uznesením č. 35/2021.
K bodu 8. Prevod obecného majetku
a) žiadosť Štefana Serafína, Liptovská Lúžna 858, o odkúpenie časti obecného pozemku parc. číslo KN-C
2712 o časť 1/42, t.j. 11 m2 – starosta obce vysvetlil poslancom, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza
pod domom žiadateľa- navrhol teda predaj pozemku formou osobitného zreteľa – všetci prítomní poslanci
boli za schválenie predaj predmetného pozemku osobitným zreteľom. Uznesením č. 36/2021 bol
schválený odpredaj pozemku.
b) Písomný návrh na uzavretie dohody (kúpnej zmluvy) od Slovenskej správy ciest (SSC), IVSC Žilina –
starosta obce vysvetlil poslancom, o ktoré pozemky má SSC záujem, jedná sa o rekonštrukciu úseku
cesty I/59 Liptovská Osada – Korytnica – odporučil teda predaj týchto pozemkov – všetci prítomní poslanci
boli za predaj predmetného pozemku osobitným zreteľom. Uznesením č. 37/2021 bol schválený
odpredaj pozemku.
c) žiadosť Janky Chmelanovej, Liptovská Osada 339, o odkúpenie časti obecného pozemku parc. číslo KNC 1610/1 o časť 1/, t.j. 65 m2 – Obecná rada odporučila stavebnej komisii, aby preskúmala možnosti
uvedeného pozemku. Anna Mydliarová povedala, že jej p. Chmelanová oznámila, že spoluvlastníčky
pozemku jej ho predajú. Uznesením č. 38/2021 bolo odporúčené stavebnej komisií preveriť skutkový
stav pozemku – všetci prítomní poslanci boli za
d) Žiadosť Ruženy Črepovej, Liptovská Lúžna 453, o odkúpenie obecného pozemku parc. číslo KN-C 17/1
o výmere 32 m2, KN-C 17/2 o výmere 140 m2 – nakoľko žiadateľka nedoložila geometrický plán a jedná
sa o výmeru väčšiu ako 100 m2 - teda je potrebný znalecký posudok – OZ si vyžiadalo doplniť tieto
dokumenty. Uznesením č. 39/2021 si OZ vyžiadalo doplnenie potrebných náležitostí, t.j.
geometrický plán pozemku a znalecký posudok, nakoľko sa jedná o výmeru väčšiu ako 100 m2 –
všetci prítomní poslanci boli za
K bodu 9. Zmena rozpočtu Obce Liptovská Lúžna na rok 2021
Starosta obce vysvetlil poslancom, že je potrebné presunúť financie z rezervného fondu – momentálne je povolené
čerpať z rezervného fondu aj na bežné výdavky. Presunuté finančné prostriedky sa použijú na nákup vybavenia do
kuchyne Ocú a penziónu vo výške 10 000,-€, na spolufinancovanie projektu Rozšírenie zberného dvora vo výške
15 000,- €, na spolufinancovanie projektu Stála expozícia ľudovej kultúry – drevenica vo výške 20 000,- € . Ing.
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Peter Veselovský sa opýtal, ako a využíva spoločenská miestnosť v penzióne – odpovedali sme mu, že väčšinou
na oslavy. Mgr. Martin Mihálik navrhol, aby sa poslanci išli osobne pozrieť do penziónu v akom je stave - všetci
prítomní poslanci boli za. Uznesením č. 40/2021 bol schválený presun finančných prostriedkov.
K bodu 10. Rôzne
a) Žiadosť Športového klubu cyklistiky, Liptovská Lúžna 917, jednorazový príspevok vo výške 1672,93 € na
opravu vozidla – Marek Bystričan povedal, že zložky dostali nižšie dotácie a športovému klubu sa pokazilo
auto a oprava bola drahá, stála celý rozpočet zložky a teraz nemá zložka z čoho fungovať. Hlavná
kontrolórka mu odpovedala, že pozerala zmluvy – peniaze sa čerpať aj na opravu auta, avšak na dotáciu
nie je právny nárok a bol by to predsedens pre ostatné zložky, všetci by si pýtali navýšiť dotáciu. Ďalej
navrhla, aby si pozrela vyúčtovania a podala stanovisko k tejto žiadosti na budúcom zasadnutí OZ, pretože
sa nemohla adekvátne pripraviť. Marek Bystričan na to reagoval, že bude asi ohrozená splátka auta.
Uznesením č. 41/2021 zobralo OZ žiadosť na vedomie
b) Žiadosť Synot Tip, a. s., Továrenská štvrť 24,Poprad, o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových
stávok v prevádzke Krčma u Hančurky, Liptovská Lúžna 1227.
Hlasovanie o žiadosti Synot Tip, a. s., Továrenská štvrť 24, Poprad, udelenie súhlasu s prevádzkovaním
kurzových stávok v prevádzke Krčma u Hančurky, Liptovská Lúžna 1227:
Za: Peter Veselovský, Ing. Peter Veselovský, Mgr. Ivana Veselovská, Mgr. Martin Mihálik, Marek Bystričan,
Anna Mydliarová, Kamil Weiss, Ján Švanda
Proti: PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS., PhD
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 0
Uznesením č. 42/2021 Obecné zastupiteľstvo schválilo Synot Tip, a. s., Továrenská štvrť 24, Poprad,
udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Krčma u Hančurky, Liptovská Lúžna
1227
c) Žiadosť Petra Hubu, Liptovská Lúžna 1205, o predĺženie nájmu v 8 b. j..– všetci prítomní poslanci boli za.
Uznesením č. 43/2021 bolo schválené predĺženie nájmu.
d) Žiadosť Daši Kučerovej, Čiližská 5, Bratislava, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci boli
za. Uznesením č. 44/2021 bolo schválené predĺženie nájmu.
e) Žiadosť Milana Husarčíka a manželky, Liptovská Lúžna 1244, o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci
prítomní poslanci boli za. Uznesením č. 45/2021 bolo schválené predĺženie nájmu.
f)

Žiadosť Ivety Haluškovej, Liptovská Lúžna 1244 o predĺženie nájmu v 24 b. j. – všetci prítomní poslanci
boli za. Uznesením č. 46/2021 bolo schválené predĺženie nájmu.

g) Správa z kontroly hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly – hlavná kontrolórka podala správu z kontroly
poslancom OZ - Uznesením č. 47/2021 zobralo OZ správu na vedomie
K bodu 11. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich prípravách osláv 350. výročia založenia obce spolu so
zložkami.
K bodu 12 . Interpelácie poslancov
Ing. Peter Veselovský
- Je možnosť premietať v kinosále? Je tu projektor, zvukotechnika na letené kino? Starosta mu odpovedal,
že je spravená predpríprava. Ing. Rudolf Fides sa opýtal čo je to predpríprava – starosta mu odpovedal,
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že sú potiahnuté káble. Ing. Peter Veselovský navrhol, že sa prispievalo dychovke na aparatúru, tak bu ju
mohla zapožičať. Projektor – nájom stojí 100 € / víkend, potrebné by bolo iba plátno + prenajatie filmu (v
závislosti od filmu priemerne 70 € / projekcia), nový projektor 800 – 900 €. Časom by sa mohlo premietať
aj vnútri. – starosta mu odpovedal – že by sa mohli stretnúť zložky a dohodnúť medzi sebou.
Ing. Rudolf Fides (občan obce)
-

Otázky na hlavnú kontrolórku – čo znamená kontrola zákona č. 211/2000 ? – hlavná kontrolórka mu
odpovedala – že obec je povinná zverejňovať zmluvy, faktúry a podobne, či je zákonný postup dodržaný
a podobne.
Majetkové priznanie starostov má byť zverejnené – áno starosta obce bol o tom informovaný, zasadala aj
komisia, ktorá ho na to upozornila

Mgr. Martin Mihálik
-

-

Navrhol, aby sa poslanci povenovali penziónu Salatín – navrhol, aby bolo zasadnutie OZ tam, prezreli by
ho, inventár aký tam je, či by bola vhodná rekonštrukcia, aby to bolo dôstojné- starosta mu odpovedal, že
sa tam môže uskutočniť zasadnutie OZ, teraz sa budú prekrývať terasy + na obecnom úrade zateká v
miestnostiach, ktoré má folklór.
Kedy sa bude robiť drevenica? – starosta mu odpovedal, že projekt je schválený a realizácia je od 10/2021
do 10/2022

K bodu 13. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva o 18:30 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

V Liptovskej Lúžnej, dňa 23. júna 2021

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