Obecný úrad Ľubiša

Zápisnica
z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa
konalo dňa 21.08.2020
v zasadačke na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 7 / 7
Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová, Mgr. Viktória Stanovčáková,
Ing. Ondrej Jurko, Ing. Lukáš Černega, Vlasta Krídlová
Neprítomní: 0

Program:
1.) Otvorenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa, overateľov zápisnice a
voľba návrhovej komisie
2.) Kontrola plnenia uznesení
3.) Riešenie následkov prívalového dažďa a následných záplav
4.) Stanovenie termínu na prejednanie zadania Územného plánu
5.) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2020
6.) Rôzne
7.) Návrh na uznesenie
8.) Záver

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2020 otvoril a viedol pán Jozef Sklenčár,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ján Džugan, Ing. Ondrej Jurko
Do Návrhovej komisie boli navrhnutí: Vlasta Krídlová, Ing. Renáta Olenočinová
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková
Starosta obce dal hlasovaním schváliť program rokovania a členov pracovných komisií.
Poslanci tento program a navrhnutých členov jednohlasne schválili.
Hlasovali za: všetci

7 prítomní poslanci

Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje:
- Program 5.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa konalo
dňa 21.08.2020
- Overovateľov zápisnice: Ing. Ján Džugan, Ing. Ondrej Jurko
- Návrhovú komisiu: Vlasta Krídlová, Ing. Renáta Olenočinová
- Zapisovateľa: Silvia Jenčíková
Hlasovali za: 7 prítomní poslanci
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení
Pri kontrole plnenia uznesení sa prešli uznesenia z posledného zastupiteľstva a taktiež
z predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktoré neboli uzavreté – konštatované že uznesenia z 21.07.2020
sa plnia, alebo sú v časovom horizonte.
Konkrétny podrobný záznam „Kontrola plnenia uznesení“ je prílohou tejto zápisnice.

Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: výsledok kontroly plnenia uznesení.

K bodu 3/ Riešenie následkov prívalového dažďa a následných záplav
Starosta obce informoval poslancov o tom, že dňa 18.08.2020 v obci nastala nepriaznivá situácia:
silné návalové dažde a následne boli zaplavené domy občanov.
Pán Marek Postiháč predložil na obec žiadosť o náhradu škody (Je súčasťou spisu OZ). V deň záplav
sa pomáhalo, čo sa mohlo, pola prizvaná technika a v najviac postihnutej oblasti sa podarilo znížiť
hladinu zaplavenej vody, ale vzhľadom k veľmi silnému, nárazovému a prívalovému dažďu, by sa
škodám nezabránilo.
Z informácií pána starostu z rokovania ZMO – pri vyhlásení prvého a druhého stupňa sa náhrady
škody nepreplácajú, až pri vyhlásení tretieho stupňa sa preplácajú náhrady škôd – aj to nie občanom,
jedine štátnym firmám, lesom, cestám, železniciam. Občania by mali mať svoje majetky poistené.
Obec môže poskytnúť občanom pomoc vo forme priestorov na náhradné ubytovanie, stravy, prípadne
môže vyhlásiť verejnú zbierku.
Volať hasičov na odčerpávanie sa môže až nad určitú hladinu vody.
Poslankyňa Kridlová chce nahliadnuť na protipovodňové opatrenia obce.
Obec môže podať žiadať o prečistenie kanála vzadu, ktorý je vo vlastníctve alebo správe
Hydromeliorácií. Poslankyňa Kridlová navrhla podať žiadosť.
Vzhľadom na projekt, ktorý je podaný na cestu – skúsiť dať zmenu projektu, aby bol priepust pod
cestou zdvojený, alebo pri robení cesty urobiť priepusty dva a jedna časť sa bude financovať z
vlastných zdrojov obce – samozrejme až po odsúhlasení stavebným dozorom.
Ďalším problémovým miestom je vzadu na záhumní. Občania si upravili prietoky, ale nie na svojom
majetku. Je potrebné informovať občanov o pravidelnej údržbe a odporučiť im, aby pri stavbe
premostenia – ešte pred jeho realizáciou, ohlásili túto skutočnosť na obecnom úrade - prizvali
zástupcu obce, ktorý im odporučí ďalší postup. Odporučí sa, aký prietok je treba zabezpečiť a aby pri
prekrývaní rigoly pred svojím pozemkom neprekrývali celú dĺžku ale len časť, a tým brali ohľad na
susedné pozemky.

Uznesenie č. 37/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša odporúča občanom: aby pri stavbe premostenia – ešte pred
jeho realizáciou, ohlásili túto skutočnosť na obecnom úrade - prizvali zástupcu obce, ktorý im
odporučí ďalší postup.
Posúdenie žiadosti p. Postiháča: Na odporúčanie hlavnej Kontrolórky obce, obec nemôže poskytnúť
financie z rozpočtu obce pre súkromnú osobu, pokiaľ sa nejedná o sociálne prípady. Obec nesmie
investovať do cudzieho majetku. Obec má možnosti poskytnúť priestory na bývanie, stravu,
materiálnu pomoc, vyhlásiť verejnú zbierku a iné, ale nie priamo finančné prostriedky. Občanov je
potrebné upozorňovať na uzatváranie poistiek a prekontrolovať si svoje staré poistky.
Obec týmto zamieta žiadosť p. Postiháča, z dôvodu rozporu so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom
zriadení a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Hlasovali za: 7 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 38/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša zamieta: Žiadosť o náhradu škody pána Postiháča, z dôvodu
rozporu so zákonom č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Uznesenie č. 39/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša poveruje: starostu obce na podanie žiadosti o prečistenie
kanála na štátny podnik Hydromeliorácie.

K bodu 4/ Stanovenie termínu na prejednanie zadanie Územného plánu
Poslanci OZ sa oboznámili s navrhovanými termínmi vopred. Taktiež sa im poskytol materiál v
elektronickej podobe ohľadom zadania územného plánu. Poslanci stanovili termín na prejednanie
zadania Územného plánu na 11.09.2020.
Hlasovali za: 7 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: termín na prejednanie zadania Územného plánu na
11.09.2020.

K bodu 5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
Poslanci boli s Návrhom plánu oboznámení vopred. Jednohlasne Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
na 2. polrok 2020 schválili.
Hlasovali za: 7 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce
na 2. polrok 2020.

Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša poveruje: hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrol podľa
plánu kontrolnej činnosti.

K bodu 7/ Rôzne
V bode rôzne:
Starosta obce predniesol správu o zákonnej povinnosti ohľadom kuchynského odpadu od
01.01.2021 – je potrebné kompostovanie, alebo povinný zber aj z domácností.
Uvedený zber by si občania museli platiť. Zber by mohla zabezpečovať spoločnosť FÚRA, ktorá
poslala návrh.
Návrhom poslancov je – aby si občania kompostovali doma – skoro každý má spravený domáci
kompostér. Je potrebné spraviť osvetu, informovať občanov o danej povinnosti a poriešiť to cez
čestné prehlásenia. Budeme to ešte ďalej riešiť.
Ďalej je návrh na menšie obecné kompostovisko (podrobné podmienky je treba doriešiť). V prvom
rade je potrebný pozemok. Poslanci majú dať návrhy kde by mohlo byť.

Poslankyňa Olenočinová navrhuje – urobiť konštrukciu, alebo dať niekomu urobiť - adventný
veniec.
Starosta poveril poslankyňu Olenočinovú, aby si to zobrala na starosť a pripomenula na najbližšom
zasadnutí OZ.
Občan Ing. Martin Timuľák podal Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemku parcela KNC
č.444. – čo je predzáhradka jeho domu. Chce starý dom zbúrať a postaviť nový. Vodovodná šachta a
prípojky by mali viesť cez pozemok, ktorý je vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo sa už
zaoberalo predajom predmetných pozemkov – predzáhradok. Je potrebné dodržať zákonný postup a
môže sa pristúpiť k predaju.

Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša vyhlasuje: parcelu evidovanú v KN ako parcelu registra C,
parc.č. 444 na LV č. 420, kat. územie Ľubiša, ako prebytočný majetok.
Hlasovali za: 7 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslankyňa Kridlová navrhuje opätovne vyhlásenie v obecnom rozhlase ohľadom držania psov na
základe zákona a VZN.
Poslanec Hudák navrhuje osvetu medzi ľuďmi.

Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša navrhuje a poveruje starostu obce: na opätovné vyzvanie
občanov prostredníctvom obecného rozhlasu a prostredníctvom webového sídla obce k
dodržiavaniu zákona a VZN o držaní psov.

K bodu 8/Návrh na uznesenie
Obecnému zastupiteľstvu bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovali za: 7 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 9/Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce o
všetkým prítomným.
Zapísala: Silvia Jenčíková

21:15 hod. s poďakovaním za účasť

...................................

Overovatelia : Ing. Ján Džugan
Ing. Ondrej Jurko

.....................................
.....................................

-----------------------------------Jozef Sklenčár
starosta obce

