Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

Dátum konania OZ: 6.10.2020

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči konaného dňa 6.10.2020
v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bakaljar, Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Martin Bobák, Mgr. Michal Hlaváč, Erika Lamperová,
RNDr. Vladimír Malý, Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Neprítomní poslanci:
Jozef Stanko, Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
Ostatní prítomní:
Mgr. Roland Lamper, Ing. Dana Blaškovičová, Lívia Gondová, Bc. Jana Hričovská, Žofia Kočíková,
Jaromír Dubšík, JUDr. Zuzana Falisová, Ing. arch. Emil. Križo
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Projekty budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
A/ aktuálny stav projektov - informácia a prezentácia
B/ rozpočet projektov
C/ verejné obstarávanie
6. Bezúročná návratná finančná výpomoc
A/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania
B/ použitie návratnej finančnej výpomoci
7. Rôzne
8. Interpelácia poslancov
9. Záver

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Roland Lamper (ďalej len
„starosta obce“). Starosta obce na rokovaní privítal poslancov obecného zastupiteľstva, právnu
zástupkyňu obce JUDr. Z. Falisovú a architekta Ing. E. Kríža. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci
Mgr. art. Solárik, J. Stanko a hlavná kontrolórka obce PhDr. Jancurová.

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Michala Hlaváča, Mgr. Daniela Baláža a
RNDr. Vladimíra Malého, za overovateľov zápisnice p. Ľuboša Bakaljara a Eriku Lamperovú a
napísaním zápisnice poveril pracovníčku obce Líviu Gondovú.
Hlasovanie za schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Uznesenie č.: 53/2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ členov návrhovej komisie: Mgr. Michal Hlaváč, Mgr. Daniel Baláž, RNDr. Vladimír Malý
B/ overovateľov zápisnice: Ľuboš Bakaljar, Erika Lamperová
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
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prítomných poslancov:
7

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

Bod č. 3 Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“).
Hlasovanie za schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.: 54/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania OZ v znení predloženom poslancom OZ a zverejnenom na úradnej tabuli a
webovej stránke obce Slovenská Ľupča
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov: Bakaljar, Baláž, Bobák,
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová
Žiaden z poslancov OZ na základe výzvy starostu obce nepredložil žiaden návrh na zmenu ani doplnenie
schváleného programu rokovania.

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Na rokovaní poslancov OZ dňa 18.8.2020 boli prijaté uznesenia, kontrolou ktorých bolo zistené, že
sú v plnení resp. boli splnené.
Hlasovanie za vzatie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
Uznesenie č.: 55/2020 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 18.8.2020
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov: Bakaljar, Baláž, Bobák,
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

Bod č. 5 Projekty budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
A/ aktuálny stav projektov - informácia a prezentácia
B/ rozpočet projektov
C/ verejné obstarávanie
Projekty budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča, v podobe v akej sú
predkladané na dnešné rokovanie, boli predmetom pracovného rokovania s poslancami OZ, ktoré
predchádzalo prebiehajúcemu rokovaniu OZ. Starosta obce informoval prítomných o pripomienkovom
konaní, ktoré bolo v rámci projektu Budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča
v etapách I., II. a III. realizované. Príslušné ministerstvo odsúhlasilo všetky navrhnuté zmeny a
skonštatoval, že obec je pripravená vstúpiť do fázy verejného obstarávania. V súvislosti s riešenými
územiami poukázal na vznik ďalších nákladov, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu, ale nie sú
súčasťou zmlúv o návratnom finančnom príspevku. Obec má záujem finalizovať projektové zámery v
území, ktoré nie sú súčasťou zmlúv v etapách I., II. a III., a preto je potrebné zabezpečiť formu
financovania nákladov nad rámec zmluvných projektov uzatvorených s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR. Obec analyzovala možnosti financovania predmetných (neoprávnených) položiek
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rozpočtu a pri plnej plánovanej výške dofinancovania 350 000 € navrhuje financovanie z úverových
zdrojov príp. kombináciu vlastných zdrojov s úverovými zdrojmi. Následne bola prezentovaná
vizualizácia projektovaného námestia a architekt projektu Ing. Krížo zodpovedal otázky položené
poslancami OZ.
Starosta obce ďalej informoval prítomných o stanovisku hlavnej kontrolórky obce PhDr. Jancurovej,
ktoré potvrdzuje dodržanie zákonných podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
obcou Slovenská Ľupča, účelovo určených na realizáciu projektov Budovania prvkov zelenej
infraštruktúry vo výške 350 000 €. Prednostka OcÚ Ing. Blaškovičová upresnila splnenie podmienok
pre prijatie návratnej finančnej výpomoci v percentuálnom vyjadrení.
Do diskusie k predmetnému bodu sa zapojili poslanci Ľ. Bakaljar, Mgr. Baláž, Mgr. Bobák,
Ing. Sýkorová, RNDr. Malý, Mgr. Hlaváč, E. Lamperová, starosta obce a architekt projektu Ing. Krížo.
Hlasovanie za vzatie na vedomie informácie o stave projektov:
Uznesenie č.: 56/2020

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o aktuálnom stave projektov Budovania prvkov zelenej infraštruktúry (etapy I.-III.)
Hlasovanie:

počet
prítomných poslancov:
7

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

Hlasovanie za vzatie na vedomie stanoviska hlavnej kontrolórky obce:
Uznesenie č.: 57/2020

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča k prijatiu návratných zdrojov financovania vo
výške 350 000 €
Hlasovanie:

Za

Proti

Zdržal sa

počet
prítomných poslancov:
7

7
Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

0

0

Hlasovanie za schválenie prijatia návratných zdrojov financovania vo výške 350 000 €:
Uznesenie č.: 58/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 350 000 €
Hlasovanie:

počet
prítomných poslancov:
7

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

Hlasovanie za schválenie rozsahu plánovaných prác nad rámec projektov a financovanie nákladov
spojených s uvedeným rozsahom prác z úverových zdrojov:
Uznesenie č.: 59/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

rozsah plánovaných prác nad rámec projektov Budovania prvkov zelenej infraštruktúry (etapy I.- III.) a
financovanie nákladov spojených s uvedeným rozsahom prác vo výške 350 000 € z úverových zdrojov
Hlasovanie:

počet
prítomných poslancov:
7

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová
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Hlasovanie za vzatie vedomie informáciu o začatí procesu verejného obstarávania:
Uznesenie č.: 60/2020

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o začatí procesu verejného obstarávania na projekty Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
v etapách I. - III. v rozsahu so zapracovaním prác nad rámec projektu do výšky 350 000 €
Hlasovanie:

počet
prítomných poslancov:
7

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

Bod č. 6 Bezúročná návratná finančná výpomoc
A/ stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov financovania
B/ použitie návratnej finančnej výpomoci
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020
ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať
výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane
z príjmov fyzických osôb budú subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych
pôsobností poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci (ďalej len „NFV“) v objeme plného
výpadu dane z príjmov fyzických osôb, čo predstavuje pre obec Slovenská Ľupča sumu 82 826 €.
Obecnému zastupiteľstvu spracovateľ materiálu odporúča schváliť podanie žiadosti o NFV a použitie
NFV na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou Slovenská Ľupča v priebehu roka 2020
(rekonštrukcia vykurovania v objektoch obce Slovenská Ľupča) a na obstaranie tovarov pre oblasť
odpadového hospodárstva (kompostéry), záhradnej techniky a motorového vozidla pre úsek údržby
majetku obce Slovenská Ľupča.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce PhDr. Jancurovej potvrdzuje dodržanie zákonných podmienok
pre prijatie návratnej finančnej výpomoci ako návratných zdrojov financovania obcou Slovenská
Ľupča, účelovo určených na výkon samosprávnych pôsobností obce z dôvodu kompenzácie výpadku
podielových daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 82 826 €.
Prednostka OcÚ Ing. Blaškovičová upresnila podmienky pre požiadanie, prijatie a použitie finančnej
pomoci, pričom poukázala na pravdepodobné odpustenie splácania NFV.
Do diskusie sa zapojili poslanci Mgr. Hlaváč, Ľ. Bakaljar, Ing. Sýkorová a právna zástupkyňa obce
JUDr. Falisová.
Hlasovanie za vzatie na vedomie stanoviska hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča k prijatiu
návratných zdrojov financovania:
Uznesenie č.: 61/2020
obecné zastupiteľstvo
vzatie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča k prijatiu návratných zdrojov financovania vo
výške 82 826 €
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová
Hlasovanie za schválenie podania žiadosti o návratnú finančnú výpomoc:
Uznesenie č.: 62/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc pre obec Slovenská Ľupča vo výške 82 826 €
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
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prítomných poslancov:
7

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová

Hlasovanie za schválenie podmienok Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci:
Uznesenie č.: 63/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
podmienky Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci zverejnenej na webovej stránke Ministerstva
financií SR, ktorá je prílohou tohto uznesenia
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová
Hlasovanie za schválenie použitia návratnej finančnej výpomoci:
Uznesenie č.: 64/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie návratnej finančnej výpomoci, účelovo určenej na výkon samosprávnych pôsobností z
dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19, na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou Slovenská Ľupča v priebehu
roka 2020
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Sýkorová
o 17:40 hod opustila rokovaciu miestnosť poslankyňa Ing. Sýkorová

Bod č. 7 Rôzne
Predmetom bodu rokovania „Rôzne“ neboli žiadne materiály ani príspevky.

Bod č. 8 Interpelácie poslancov
Poslanec Ľ. Bakaljar v súvislosti so schválenou realizáciou rekonštrukcie námestia obce upozornil na
očakávané problémy s parkovaním na verejných priestranstvách. Navrhuje prijať opatrenia a informovať
občanov o obmedzeniach v parkovaní motorových vozidiel, ktoré sa ich budú z dôvodu revitalizácie
námestia bezprostredne týkať. Navrhuje vypracovať informatívny list pre občanov obce Slovenská
Ľupča. Poslanec saď alej zaujímal o povolenie k umiestneniu cementovej veže na ulici pred Tríblom.
Podľa starostu obce je uvedené v riešení a o umiestnení veže na verejnom priestranstve má vedomosť.
Poslanec RNDr. Malý sa zaujímal o spôsob a načasovanie zverejnenia projektu rekonštrukcie námestia
obce. Podľa starostu obce bude zverejnenie projektu a informovanie verejnosti vzhľadom
k aktuálnemu štádiu realizácie projektu, postupné.
Poslanec Mgr. Baláž navrhuje, vzhľadom na nedostatok voľne dostupných parkovacích miest na území
obce, koncepčne riešiť vybudovanie záchytných parkovísk a tieto miesta odporúča aj spoplatniť. Podľa
starostu obce bude uvedené predmetom ďalších rokovaní.
Poslankyňa E. Lamperová v súvislosti so schválenou rekonštrukciou námestia obce upozornila na
skutočnosť, že znehodnocovanie zelených plôch námestia parkovaním, je vzhľadom na zabudovanie
obrubnikov, nepravdepodobné. Poukázala na priestor pred Evanjelickým kostolom, kde vybudovanie
parkovacích miest nie je plánované. Tie vzniknú najbližšie až smerom ku križovatke na Podkonickú
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cestu. Ďalej upozornila na potrebu dodržiavania štandardov súvisiacich s prevádzkou a spoplatňovaním
parkovacích miest, na ktoré je potrebné pri príprave nového všeobecne záväzného nariadenia myslieť.
Ďalej poukázala na opakované a neutíchajúce rušenie verejného poriadku skupinami ľudí, ktorí sú
zjavne pod vplyvom alkoholu a iných látok. Príspevok týkajúci sa tejto problematiky bude súčasťou
najbližšieho vydania Ľupčianskych zvestí. Poslanec Mgr. Bobák považuje uvedené za celospoločenský
problém a považuje za potrebné chápať ho v širších súvislostiach. Do diskusie sa zapojil aj poslanec
Mgr. Hlaváč a starosta obce.
Hlasovanie za vzatie na vedomie interpelácie poslancov
Uznesenie č.: 65/2020
interpelácie poslancov
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
6

obecné zastupiteľstvo
Za
6

berie na vedomie
Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý

Bod č. 9 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.

Ing. Dana Blaškovičová
prednostka OcÚ

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

Ľuboš Bakaljar
overovateľ I

Erika Lamperová
overovateľ II
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