Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

Dátum konania OZ: 20.10.2020

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči konaného dňa 20.10.2020
v Miestnom kultúrnom stredisku Slovenská Ľupča
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bakaljar, Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Martin Bobák, Mgr. Michal Hlaváč, Erika Lamperová,
RNDr. Vladimír Malý, Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD., Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Neprítomní poslanci:
Jozef Stanko
Ostatní prítomní:
Mgr. Roland Lamper, Ing. Dana Blaškovičová, PhDr. Tatiana Jancurová, Lívia Gondová, Žofia
Kočíková, Miroslava Oravcová, Jaromír Dubšík
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zásady zabezpečovania a odmeňovania členov ZPOZ na vykonávanie občianskych obradov a
slávností, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky na území obce Slovenská Ľupča
6. Sobášne dni Matričného úradu Slovenská Ľupča pre rok 2021
7. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča –
ŽIADOSŤ o prenájom priestorov - Banskobystrický Geomontánny park - INFOCENTRUM
8. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča PRENÁJOM pozemku - J. Bartko Vyšný, Slovenská Ľupča
9. Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 3 na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
A/ Odborné stanovisko HK obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 3/2020
B/ Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
10. Rôzne
11. Interpelácia poslancov
12. 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, z rokovania
sa ospravedlnil poslanec Jozef Stanko a právna zástupkyňa obce JUDr. Zuzana Falisová.

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Eriku Lamperovú, Mgr. Martina Bobáka a Ing.
Katarínu Sýkorovú PhD., overovateľov zápisnice Mgr. art. Radoslava Solárika ArtD. a Mgr. Michala
Hlaváča a napísaním zápisnice poveril pracovníčku obce Líviu Gondovú.

2|S t r a n a
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
Hlasovanie za schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Uznesenie č.: 66/2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ členov návrhovej komisie: Eriku Lamperovú, Mgr. Martina Bobáka, Ing. K. Sýkorovú PhD.
B/ overovateľov zápisnice: Mgr. art. Radoslava Solárika ArtD., Mgr. Michala Hlaváča
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov: Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, 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.: 67/2020
program rokovania OZ
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

obecné zastupiteľstvo
Za
8
Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

schvaľuje
Proti
0

Zdržal sa
0

Na základe výzvy starostu obce nepredložil žiaden poslanec návrh na zmenu alebo doplnenie schváleného
programu rokovania.

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Na rokovaní poslancov OZ dňa 6.10.2020 boli prijaté uznesenia, kontrolou ktorých bolo zistené, že
sú v plnení resp. boli splnené.
Hlasovanie za vzatie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
Uznesenie č.: 68/2020 obecné zastupiteľstvo
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 6.10.2020
Hlasovanie:
Za
počet
8
prítomných poslancov: Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

berie na vedomie
Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 5 Zásady zabezpečovania a odmeňovania členov ZPOZ na vykonávanie občianskych
obradov a slávností, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky na území obce Slovenská Ľupča
Podľa prednostky OcÚ Ing. Blaškovičovej sú navrhované Zásady zabezpečovania a odmeňovania
členov Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie občianskych obradov a slávností na území
obce Slovenská Ľupča, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky (ďalej len „zásady“) vypracované
na základe aplikačnej praxe a vychádzajú z platných zásad. Aplikačná prax poukázala na potrebu
zosúladenia zásad s platnými Zásadami odmeňovania poslancov OZ obce Slovenská Ľupča v oblasti
vyplácania odmien, ďalej časového rozmedzia určeného k sobášeniu v roku 2021 a zvýšeného
ocenenia vybraných úkonov. Obecnému zastupiteľstvu sa odporúčajú schváliť Zásady zabezpečovania
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a odmeňovania členov ZPOZ na vykonávanie občianskych obradov a slávností na území obce
Slovenská Ľupča, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky v zmysle návrhov, na ktorých sa
uzniesla finančná komisia.
Hlavná kontrolórka obce navrhla upraviť ods. 1 čl. 7 zásad, v zmysle ktorého sa sobášiacim vypláca
príspevok na ošatenie, pričom v prípade starostu obce ako sobášiaceho je potrebné overiť
oprávnenosť poskytnutia predmetného príspevku.
Poslankyňa E. Lamperová navrhla v zásadách upresniť pojmy matrikárka a koordinátorka, nakoľko
v podmienkach obce Slovenská Ľupča sa jedná o jednu a tú istú osobu. Navrhla zameniť uvedené
pojmy pojmom matrikárka - koordinátorka.
Hlasovanie za schválenie Zásad zabezpečovania a odmeňovania členov ZPOZ na vykonávanie
občianskych obradov a slávností na území obce Slovenská Ľupča, písanie pamätnej knihy a obecnej
kroniky:
Uznesenie č.: 69/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Zásady zabezpečovania a odmeňovania členov ZPOZ na vykonávanie občianskych obradov a
slávností na území obce Slovenská Ľupča, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky
Hlasovanie:

počet
prítomných poslancov:
8

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0

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

Bod č. 6 Sobášne dni Matričného úradu Slovenská Ľupča pre rok 2021
Matričný úrad Slovenská Ľupča žiada schváliť sobášne dni a hodiny na Matričnom úrade Slovenská
Ľupča pre rok 2021 v predloženom rozsahu. Miestom konania občianskych obradov je obradná sieň
Obecného úradu v Slovenskej Ľupči, a to piatok od 14.00 hod. do 16.00 hod. a sobota od 13.00 hod.
do 17.00 hod. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrady nevykonávajú. Uzatvoriť manželstvo
možno aj na inom vhodnom mieste v rámci matričného obvodu Slovenská Ľupča. Iné miestnosti
alebo priestory môžu slúžiť na uzatvorenie manželstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania
dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujú život alebo zdravie snúbencov ako aj
zástupcov obce Slovenská Ľupča alebo majetok obce Slovenská Ľupča a zároveň s tým súhlasí
matričný úrad a starosta obce. Na iný deň v týždni alebo iný čas sa vyžaduje predchádzajúci súhlas
starostu obce a matričného úradu. Za uzatvorenie manželstva mimo určenej doby obec Slovenská
Ľupča v súlade s príslušnou položkou sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona vyberá
stanovený správny poplatok.
Predložený materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii Obecného zastupiteľstva obce Slovenská
dňa 20.10.2020.
Predkladateľka / spracovateľka materiálu, p. Badániková, odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť sobášne dni a hodiny v zmysle navrhnutého rozpisu a súčasne odporúča pre konkrétne
termíny sobášných dní vopred špecifikovať sobášiacich.
Hlasovanie za schválenie sobášnych dní Matričného úradu v Slovenskej Ľupči na rok 2021
Uznesenie č.: 70/2020
obecné zastupiteľstvo
sobášne dni Matričného úradu v Slovenskej Ľupči na rok 2021
Hlasovanie:
Za
Proti
počet
8
0
prítomných poslancov: Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

schvaľuje
Zdržal sa
0
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Bod č. 7 Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča - ŽIADOSŤ o
prenájom priestorov - Banskobystrický Geomontánny park - INFOCENTRUM
Zamestnankyňa obce p. Oravcová informovala prítomných o návrhu na zverejnenie zámeru obce
prenechať nehnuteľný majetok obce Slovenská Ľupča do nájmu priamym prenájmom najmenej za
také nájomné, za aké sa v tomto čase a na tomto mieste obvykle prenecháva majetok obce do nájmu,
a to vo forme uzatvorenia Zmluvy o nájme nehnuteľnosti. Jedná sa o nebytové priestory o celkovej
výmere 74 m2 , situované na 1. poschodí budovy č. súpisné 431 postavenej na parcele registra „C“
č. KN 1066, k. ú. Slovenská Ľupča, so samostatným vstupom z ulice. Nebytové priestory bude
nájomca využívať na účely prevádzkovania Infocentra Banskobystrického geomontánneho parku.
Starosta obce navrhol hlasovať za udelenie slova p. Michalovi Vrábovi.
obecné zastupiteľstvo
udelenie slova Michalovi Vrábovi
Hlasovanie:
Za
počet
8
prítomných poslancov: Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

schvaľuje
Proti
0

Zdržal sa
0

Michal Vráb poďakoval poslancom OZ za udelenie slova. Prítomných poslancov informoval
o zámere prenájmu priestorov Miestnej akčnej skupine (ďalej len „MAS“), ktorej je manažérom.
Princípom fungovania infocentra je vytvorenie regionálneho pultu výrobkov z miestneho územia,
predaj suvenírov, poskytovanie informácií o ubytovaní, prezentácia územia a ďalšie. Na financovanie
jednotlivých projektov sú určené finančné prostriedky z projektu LEADER a z EÚ. V súčasnosti
kancelária funguje v prenajatých priestoroch v Slovenskej Ľupči.
Poslankyňa E. Lamperová doplnila, že z finančných zdrojov EÚ môže byť v obci v budúcnosti
vybudované infocentrum. Na fungovanie infocentra navrhuje nájsť finančné zdroje v rozpočte obce.
Do diskusie sa zapojili aj poslanci Ing. Sýkorová, Ľ. Bakaljar, Mgr. art Solárik, Mgr. Hlaváč a tiež
starosta obce.
Hlasovanie za schválenie zverejnenia zámeru na prenechanie nehnuteľného majetku obce Slovenská
Ľupča do nájmu
Uznesenie č.: 71/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojení s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, zverejnenie zámeru na prenechanie nehnuteľného majetku Obce
Slovenská Ľupča do nájmu, a to priamym prenájmom najmenej za také nájomné, za aké sa v
tomto čase a na tomto mieste obvykle prenecháva majetok obce do nájmu, a to vo forme
uzatvorenia Zmluvy o nájme nehnuteľnosti.
Predmet nájmu :
Nebytové priestory o celkovej výmere 74 m2, situované na 1. nadzemnom podlaží v budove č.
súpisné 431 postavenej na parcele registra „C“ č. KN 1066, k. ú. Slovenská Ľupča.
Predmetný nebytový priestor sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží budovy so samostatným
vstupom z ulice. Ide o nehnuteľnosť situovanú v obci Slovenská Ľupča na Námestí SNP v k. ú.
Slovenská Ľupča.
Účel nájmu :
Nájomca bude využívať predmetné nebytové priestory na účely Infocentra Banskobystrického
geomontánneho parku.
Doba nájmu :
Doba určitá, so začiatkom dňa účinnosti zmluvy podľa osobitných právnych predpisov do 31.12.2023.
5|S t r a n a
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
Výška nájomného :
Výška nájomného zodpovedá nájomnému, za aké sa v čase v obci Slovenská Ľupča obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel nebytové priestory porovnateľného druhu, a to vo výške
cca 30,- Euro/ 1 m2/ rok.
Platby za spotrebu elektrickej energie, vykurovanie, vodné, stočné, zrážkové vody a odvoz
komunálneho odpadu nie sú zahrnuté v nájme. Tieto bude nájomca uhrádzať priamo dodávateľom.
Súčasťou zverejneného uznesenia je aj situačný nákres predmetných nebytových priestorov.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
1
prítomných poslancov:
Baláž, Bobák, Hlaváč,
Bakaljar
8
Lamperová, Malý,
Solárik, Sýkorová

Bod č. 8 Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča - Prenájom pozemku
Jozef Bartko Vyšný, Slovenská Ľupča
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 18.8.2020 zverejnenie zámeru na prenechanie nehnuteľného
majetku obce Slovenská Ľupča - časti pozemku parcely č.C KN E 1-4427 o výmere cca 150 m2, v
k.ú. Slovenská Ľupča, vedenej ako TTP, v lokalite Hŕbky, z dôvodu chovu včiel do dlhodobého
prenájmu žiadateľovi Jozefovi Bartkovi Vyšnému vo výške 0,12 €/1 m2/1 rok.
Predkladateľka / spracovateľka materiálu, p. Oravcová odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť
prenechanie predmetného majetku obce Slovenská Ľupča do nájmu za zverejnených podmienok
vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Hlasovanie za schválenie prenechania nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľupča do nájmu
Uznesenie č.: 72/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenechanie nehnuteľného majetku obce Slovenská Ľupča do nájmu, a to za nájomné, za aké sa v
čase a mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel, vopred určenému záujemcovi z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, a to vo forme uzatvorenia Zmluvy o nájme so žiadateľom: Jozef
Bartko Vyšný, trvale bytom Lichardova 127/44, 976 13 Slovenská Ľupča.
Predmet nájmu:
Časť parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu KNE 4427 o celkovej výmere 67
103 m2 - trv. trávny porast, k.ú. Slovenská Ľupča, zapísanej na LV č. 4471, k. ú. Slovenská Ľupča,
vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, a to časť o výmere 150 m2.
Dotknutá časť parcely je farebne vyznačená na snímke z katastrálnej mapy, ktorá je zverejňovaná
spolu s týmto uznesením.
Účel nájmu:
Žiadateľ bude využívať predmetnú časť parcely na účely chovu včiel.
Doba nájmu:
Doba neurčitá, so začiatkom dňa účinnosti zmluvy podľa osobitných právnych predpisov, s
výpovednou dobou v trvaní 3 mesiacov.
Výška nájomného:
Výška nájomného: 0,12 Euro/ 1 m2/ rok
Výška nájomného zodpovedá nájomnému, za aké sa v čase zverejnenia zámeru v obci Slovenská
Ľupča obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel pozemky porovnateľného druhu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
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pozemok, vyčlenená časť EKN parcely vo výmere 150 m2 v kat. území Obce Slovenská Ľupča časť „Za Hŕbkami“, ktoré žiadateľ užíva ako pevné stanovište na chov včiel a ktoré nadobudol od
svojho právneho predchodcu - pána Šuhajdu, ktorý vytvoril toto pevné stanovište chovu včiel
približne už pred 40 rokmi.
Vzhľadom k tomu, že ide o spoločensky prospešnú aktivitu, pričom žiadateľ vyhlásil, že žiadny iný
zásah do prírody, či parcely nemá záujem realizovať, len chce vysporiadať užívanie predmetnej
časti parcely vo vzťahu k vlastníkovi pozemku.
K vyčlenenej časti parcely je zabezpečený prístup z miestnej komunikácie cez parcely vo
vlastníctve obce Slovenská Ľupča.
Zámer prenajať majetok obce v súlade s ustanovenia § 9a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v platnom znení, prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený po dobu najmenej 15 dní od 25.9.2020 do 15.10.2020
Súčasťou uznesenia je aj snímka z katastrálnej mapy s vyznačením dotknutej časti parcely.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

Bod č. 9 Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 3 na rok 2020 - Rozpočtové
opatrenie č. 3/2020
A/ Odborné stanovisko HK obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 3/2020
B/ Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Tatiana Jancurová oboznámila prítomných poslancov o svojom
stanovisku k navrhovanej zmene rozpočtu obce na rok 2020. Podľa predloženého stanoviska obec
Slovenská Ľupča pri zmene svojho rozpočtu postupovala podľa skutočného stavu plnenia príjmov a
čerpania výdavkov s ohľadom na potreby obce pri výkone samosprávy, ktorá je určená najmä
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami
rozpočtového hospodárenia obce Slovenská Ľupča zo dňa 30.4.2014. Hlavná kontrolórka obce
vzhľadom na uvedené odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Slovenská Ľupča navrhovanú zmenu
rozpočtu a rozpočtové opatrenie č. 3/2020 schváliť.
Podľa predkladateľky materiálu, prednostky OcÚ Ing. Blaškovičovej, obec Slovenská Ľupča v
priebehu rozpočtového roka 2020 sleduje vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a z
dôvodu vzniknutej potreby vykonania zmien v rozpočte, predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh
na zmenu rozpočtu obce s cieľom zabezpečiť ku koncu rozpočtového roka 2020 vyrovnanosť
rozpočtu. Predmetom navrhovanej zmeny je zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov obce vo
výške nepresahujúcej výšku očakávaných príjmov. Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ pozostáva zo
zvýšenia bežných príjmov celkom o sumu 57 647 €, zvýšenia bežných výdavkov celkom o sumu
93 885 €, zníženia kapitálových výdavkov celkom o sumu 340 € a zvýšenia príjmových finančných
operácií celkom o sumu 82 826 €. Súčasne špecifikovala najvýznamnejšie položky zmeny rozpočtu
OcÚ. Navrhovaná zmena rozpočtu zriadených organizácií pozostáva zo zvýšenia bežných výdavkov
celkom o sumu 2 980 € a zvýšenia kapitálových výdavkov celkom o sumu 3 500 €. Zapracovaním
zmeny rozpočtu č. 3 na rok 2020 dosiahne obec prebytok rozpočtu vo výške 123 501,00 €, schodok
kapitálového rozpočtu vo výške 462 563,99 € a prebytok finančných operácií vo výške 390 162,99 €.
Očakávaným výsledkom rozpočtového hospodárenia po zahrnutí finančných operácií bude prebytok
rozpočtu vo výške 51 100 €, pričom navrhované zmeny vo finančnom a vecnom vyjadrení uvádzajú
prílohy predloženého materiálu.
Predložený materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii Obecného zastupiteľstva obce Slovenská
dňa 20.10.2020.
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Poslankyňa Ing. Sýkorová sa zaujímala o aktuálny pokles výnosu dane z príjmov poukázaného obci
v aktuálnom rozpočtovom roku. Podľa prednostky OcÚ nebude avizovaný výpadok dane z pohľadu
čerpania výdavkov obce predstavovať sumu 82 000 €, nakoľko schválený rozpočet obce vychádzal
z pesimistického variantu a zodpovedal výške dane z príjmov dosiahnutej v roku 2019.
Ing. Blaškovičová súčasne požiadala OZ, ako subjekt rozpočtového hospodárenia obce, o súčinnosť
pri tvorbe rozpočtu na roky 2021 - 2023.
Poslanci Ľ. Bakaljar a Mgr. Baláž sa zaujímali o obsah jednotlivých položiek navrhovanej zmeny
rozpočtu. Starosta obce spolu s prednostkou OcÚ uvedené objasnili a zodpovedali všetky položené
otázky.
Hlasovanie za vzatie na vedomie stanoviska hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča k návrhu
zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020:
Uznesenie č.: 73/2020

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská
Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0

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

Hlasovanie za schválenie zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie
č. 3/2020:
Uznesenie č.: 74A/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0

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

Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 v predloženom členení podľa
prílohy:
Uznesenie č.: 74B/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 v predloženom členení podľa prílohy
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0

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

Hlasovanie za schválenie upraveného rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa programov
v predloženom členení podľa prílohy:
Uznesenie č.: 74C/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa programov v predloženom členení
podľa prílohy
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová
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Bod č. 10 Rôzne - Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia OZ
o 19:50 hod opustil rokovaciu miestnosť poslanec Mgr. Michal Hlaváč
Starosta obce informoval prítomných o svojich aktivitách od posledného zasadnutia OcZ:
• pracovné rokovania so starostami mikroregiónu MOPPD k téme odpadové hospodárstvo
• slávnostný akt privítania života 12 detí
• obec sa prezentovala na priateľskom turnaji o Pohár starostky Nemce so svojim mužstvom
a obsadila 4. miesto.
• slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021
• v koordinácii s Okresným úradom zabezpečenie podkladov k refundácii výdavkov v súvislosti
s opatreniami na zabezpečenie zníženia rizika nákazy COVID-19
• rokovania s p. Kontúrom ohľadom nastavení verených obstarávaní do konca roku 2020
• rokovanie so zástupcami spoločnosti DOPRAVOPROJEKT k projektu výstavby Rýchlostnej
cesty R1
• rokovanie s auditorom obce Slovenská Ľupča k výsledkom auditu
• rokovanie dozornej rady OPL k predpokladaným výsledkom hospodárenia
• rokovanie so zástupcom spoločnosti NDS, p. Mojžišom a podpis zmluvy s NDS k zmene
územného plánu v súvislosti s projektom Rýchlostnej cesty R1
• pracovná cesta do Liptovskej Lužnej za účelom prezentácie spoločnosti Lesy SR na
revitalizáciu lestných ciest ich vlastnou technológiou
• pracovné rokovanie s p. Koledom na Ministerstve vnútra SR k zmenovému konaniu na projekte
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
• pracovné stretnutie so zástupcami OOCR, Hradu Ľupča, predsedníčkou Komisie podnikania
a CR, Masky a Geoparku k plánom rozvoja CR v obci a jej okolí
• rokovanie so zástupcami spoločnosti Prima banka k možnostiam financovania projektov
• absolvovanie kontrolných dní pri Hydraulickom vyregulovaní ÚK v objekte Zdravotného
strediska
• rokovanie s primátorom mesta Banská Bystrica p. Jánom Noskom a starostami okolitých obcí na
tému Udržateľný mestský rozvoj
• rokovanie a podpis zmluvy s dodávateľom Ľupčianske kovozávody s.r.o., k rekonštrukcii
mládežníckych šatní na OFK Slovenská Ľupča
• účasť na prezentácii na tému Prevencia kriminality na ORPZ v BB
• účasť na zasadnutí regionálneho ZMO ako hosť
• pracovné rokovanie s pánom Izákom k aktuálnej situácii a postoju vlastníkov nehnuteľností
v novej IBV zóne
• pracovné rokovanie na BBSK k pripravovaným projektom budovania cyklotrás smer BB Brusno
• pracovné rokovanie na MsÚ Banská Bystrica za účasti poslancov NRSR na tému EYOF 2022
• pracovné stretnutie s pánom Horčinom zo Slovenskej Ľupče na tému História futbalu a príprava
osláv 100. výročia na budúci rok
• kontrola hasičskej techniky zástupcami okresného riaditeľstva
• príprava plánovanej rekonštrukcie kúrenia fáza II. v objekte Obecný úrad
• príprava verejného obstarávania na zimnú údržbu v obci
• účasť na slávnostnom otvorení Lipovej aleje za účasti organizácii obce
• príprava verejného obstarávania na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
• zasadnutie krízového štábu obce k novým opatreniam a situácii v obci
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V rámci bodu Rôzne predniesla zamestnankyňa obce p. Žofia Kočíková prítomným poslancom
požiadavku o navýšenie finančných prostriedkov na mzdy, odmeny a odvody (za mesiac december)
v rozpočtovom roku 2020 z dôvodu zosúladenia účtovníctva s rozpočtovníctvom. Všetci prítomní
súhlasili so zapracovaním predmetnej požiadavky do najbližšej zmeny rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie za vzatie na vedomie správu o činnosti starostu obce od zasadnutia OZ konaného
18.8.2020:
Uznesenie č.: 75/2020

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

správa o činnosti starostu obce od zasadnutia OZ konaného 18.8.2020
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
7

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Lamperová, Malý,
Solárik, Sýkorová

Bod č. 11 Interpelácie poslancov
Poslankyňa Ing. Sýkorová sa zaujímala o osobu zodpovednú za čistenie miestnych potokov - Ľupčice a
zámockého potoka. Podľa starostu obce má miestne vodné toky v správe Povodie Hrona Banská
Bystrica.
Poslanec Ľ. Bakaljar vyjadril nespokojnosť so spôsobom zabezpečenia začiatku sobášného obradu na
hrade Ľupča, kedy sobášiaci nedôstojne stoja na chodbe pred obradnou miestnosťou pri toalete.
Zároveň ocenil používanie ventilátora počas obradu v obradnej sieni na OcÚ Slovenská Ľupča.
Pripomenul, že v roku 2021 bude Obecný futbalový klub v Slovenskej Ľupči oslavovať 100. výročie
založenia. Zaujímal sa tiež o posun vo veci užívania verejného priestranstva za účelom prevádzkovania
novinového stánku. Podľa starosta obce je v rámci plánovanej rekonštrukcie námestia obce rokovanie
s nájomcom PETIT PRESS predbežne dohodnuté.
Poslanec Mgr. art Solárik sa zaujímal o riešenie situácie týkajúcej sa kamiónovej dopravy v obci.
Starosta obce uviedol, že sa v danej veci zúčastnil osobného rokovania a informoval prítomných o
záveroch vyplývajúcich z predmetného rokovania.
Poslanec RNDr. Malý ocenil čistiace práce vykonané na ceste do Driekyne.
Poslanec Mgr. Bobák v rámci realizácie projektu rekonštrukcie námestia obce navrhuje vyhlásenie
verejnej súťaže na tvorbu umeleckých diel, a tým aktívne zapojenie obyvateľov obce do tejto
investičnej aktivity. Starosta obce ocenil poslanecký návrh zapojenia miestnych umelcov a
právnických osob venujúcich sa umeniu do rekonštrukcie námestia.
Hlasovanie za vzatie na vedomie interpelácie poslancov
Uznesenie č.: 76/2020
interpelácie poslancov
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
7

obecné zastupiteľstvo
Za
7

berie na vedomie
Proti
0

Zdržal sa
0

Bakaljar, Baláž, Bobák,
Lamperová, Malý,
Solárik, Sýkorová

Bod č. 12 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
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Ing. Dana Blaškovičová
prednostka OcÚ

Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD
overovateľ I

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

Mgr. Michal Hlaváč
overovateľ II
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