Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

Dátum konania OZ: 10.12.2020

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči konaného dňa 10.12.2020
v Miestnom kultúrnom stredisku Slovenská Ľupča
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bakaljar, Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Michal Hlaváč, Erika Lamperová, RNDr. Vladimír Malý,
Jozef Stanko, Mgr. art. Radoslav Solárik, Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Neprítomní poslanci:
Mgr. Martin Bobák
Ostatní prítomní:
Mgr. Roland Lamper, Ing. Dana Blaškovičová, Lívia Gondová, Žofia Kočíková, Jana Hričovská,
Jaromír Dubšík, Mgr. Ivo Petrík, Mgr. Anna Sojáková a JUDr. Zuzana Falisová
Ospravedlnila sa:
PhDr. Tatiana Jancurová
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 4 na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
A/ Odborné stanovisko HK obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča č. 4/2020
B/ Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
6. Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023
A/ Odborné stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023
B/ Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu
smútku na území obce Slovenská Ľupča - NÁVRH
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH
9. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča - PREDAJ pozemku - M. Vinzceová
10. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča - PREDAJ pozemku - J. Debnárik
s manželkou
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Slovenská Ľupča - NÁVRH
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2020 o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb
na území obce Slovenská Ľupča - NÁVRH
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 – NÁVRH
14. Rôzne A/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
B/ Členstvo obce Slovenská Ľupča v organizáciách ZMOS a ZMO
C/ Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva
15. Interpelácia poslancov
16. Záver

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Roland Lamper (ďalej len
„starosta obce“).
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
_____________________________________________________________________
Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Art. Radoslava Solárika, Eriku Lamperovú,
Ing. Katarínu Sýkorovú PhD., za overovateľov zápisnice RNDr. Vladimíra Malého, Mgr. Michala
Hlaváča a napísaním zápisnice poveril pracovníčku obce Líviu Gondovú.
Hlasovanie za schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Uznesenie č.: 77/2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ členov návrhovej komisie Mgr. Art. Radoslava Solárika, Eriku Lamperovú, Ing. Katarínu
Sýkorovú PhD.
B / overovateľov zápisnice RNDr. Vladimíra Malého, Mgr. Michala Hlaváča
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 3 Schválenie programu rokovania
Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania obecného zastupiteľstva (ďalej len
„OZ“). Starosta navrhol poslancom hlasovať za schválenie programu.
Hlasovanie za schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.: 78/2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania OZ
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa
20.10.2020.
Hlasovanie za vzatie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
Uznesenie č.: 79/2020 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení OZ v Slovenskej Ľupči zo dňa 20.10.2020
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová
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Bod č. 5 Návrh zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie
č. 4/2020
Starosta ospravedlnil z rokovania OZ hlavnú kontrolórku obce PhDr. Tatianu Jancurovú a oboznámil
prítomných s Odborným stanoviskom HK obce k Návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na
rok 2020. Spracovateľka stanoviska odporúča OZ predložený Návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok
2020 schváliť.
Obec Slovenská Ľupča podľa prednostky OcÚ Ing. Blaškovičovej v priebehu rozpočtového roka
2020 sleduje vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a z dôvodu vzniku potreby vykonania
zmien vo svojom rozpočte, predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na jeho zmenu s cieľom
zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka 2020. Predkladateľka
materiálu poslancov OZ podrobne oboznámila s významnými položkami navrhovanej zmeny
rozpočtu vo finančnom a vecnom vyjadrení, ktoré sa týkajú rozpočtu OcÚ a tiež rozpočtov
zriadených organizácií (ZŠ, ZUŠ a MŠ). Po zapracovaní zmeny rozpočtu - RO č. 4/2020 obec
dosiahne prebytok rozpočtového hospodárenia prevyšujúci sumu 65 000 €.
o 16.12 h. rokovaciu miestnosť opustila Ing. Sýkorová
Hlasovanie za vzatie na vedomie stanoviska HK obce a za schválenie Zmeny rozpočtu obce Slovenská
Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2020:
Uznesenie č.: 80/2020
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Odborné stanovisko HK obce k Návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ Zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2020 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
B/ Upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 v predloženom členení
C/ Upravený rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2020 podľa programov v predloženom členení
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
6
0
1
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
Stanko
7
Hlaváč, Lamperová
Malý, Solárik

Bod č. 6

Návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

Starosta oboznámil prítomných s Odborným stanoviskom HK obce k Návrhu rozpočtu obce
Slovenská Ľupča na rok 2021 - 2023. Hlavná kontrolórka obce odporúča OZ predložený Návrh
rozpočtu pre rok 2021 2023 v predloženom členení schváliť. Podľa spracovateľky a predkladateľky
materiálu Ing. Blaškovičovej je predkladaný návrh rozpočtu základným nástrojom hospodárenia
obce Slovenská Ľupča zohľadňujúci návrhy poslancov OZ, zriadených organizácií a zamestnancov
obce Slovenská Ľupča. Zverejnený návrh rozpočtu bol podrobne prerokovaný vo Finančnej komisii
pri OZ dňa 24.11.2020 a jeho súčasťou je aj programový rozpočet a tiež investičné a neinvestičné
aktivity plánované na nasledujúce obdobie. Podľa rekapitulácie je rozpočet zostavený ako
prebytkový.
Poslanec J. Stanko zdôvodnil zdržanie sa hlasovania k zmene rozpočtu obce na rok 2020 - RO
č. 4/2020 a k návrhu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2021 - 2023 vzhľadom na nedostatok
osobného času potrebného na oboznámenie sa s predmetnými materiálmi.
Poslanca Ľ. Bakaljara zaujímal termín uzatvorenia rozpočtu obce za rok 2020. Zamestnankyňa obce
Ž. Kočíková upovedomila prítomných o termíne predloženia účtovnej závierky obce ústrednému
orgánu, ktorý predstavuje dátum 5.2.2021.
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o 16.12 h. sa do rokovacej miestnosti vrátila Ing. Sýkorová
Poslankyňu Ing. Sýkorovú zaujímali podrobnosti plánovanej výmeny okien v budove Sokolovni
v sume 4 000 € a jej presune z roku 2020 do roku 2021. Podľa starostu obce sú podrobnosti
financovania výmeny okien závislé od finančnej kondície Jednoty Sokol ako majoritného vlastníka
budovy Sokolovne a otázkou vzájomnej dohody. Obec je minoritným - 40 % vlastníkom budovy
Sokolovne v Slovenskej Ľupči.
Starosta navrhol hlasovať za:
Uznesenie č.: 81A/2020 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Odborné stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2021 -2023
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová
Uznesenie č.: 81B/2020 obecné zastupiteľstvo
Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2022 - 2023
Hlasovanie:
Za
počet
7
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

berie na vedomie
Zdržal sa
1
Stanko

Proti
0

Uznesenie č.: 81C/2020 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Rozpočet výdavkov obce Slovenská Ľupča na roky 2022 a 2023 podľa programov
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
1
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
Stanko
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová
Uznesenie č.: 81D/2020 obecné zastupiteľstvo
Rozpočet obce Slovenská Ľupča na rok 2021
Hlasovanie:
Za
počet
7
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová

schvaľuje
Proti
0

Zdržal sa
1
Stanko

Uznesenie č.: 81E/2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Rozpočet výdavkov obce Slovenská Ľupča na rok 2021 podľa programov
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
1
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
Stanko
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Sýkorová
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Uznesenie č.: 81F/2020 obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje starostu obce
Rozhodovať o použití sumy 6 075 € na podporu verejnoprospešných služieb a účelov v roku 2021
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová
Uznesenie č.: 81G/2020 obecné zastupiteľstvo
splnomocňuje starostu obce
Vykonávať presun rozpočtovaných príjmov a výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce na rok
2021 a s tým spojený presun rozpočtových výdavkov medzi programami obce, pričom sa celkové
príjmy a výdavky nezmenia
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
5
1
2
prítomných poslancov:
Baláž, Hlaváč,
Sýkorová
Stanko, Bakaljar
8
Lamperová, Malý,
Solárik

Bod č. 7 VZN č. 3/2020 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Slovenská Ľupča
Podľa predkladateľky materiálu Bc. Hričovskej je návrh VZN predložený na rokovanie OZ z dôvodu
rozsiahlej novelizácie zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. V zmysle predmetného zákona obec
Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje všeobecne záväzným nariadením, pričom predmetný
návrh obsahuje rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku, povinnosti nájomcu pri údržbe
hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na
pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti,
spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, dĺžku tlecej doby, spôsob vedenia
evidencie pohrebiska, spôsob nakladania s odpadmi, podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej
služby na pohrebisko, podmienky ekologického pochovávania a cenník služieb. Z dôvodu dodržania
platnej legislatívy predkladateľka navrhujeme vyššie uvedené vyňať z návrhu VZN a zapracovať
osobitne ako súčasť Prevádzkového poriadku pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča. Návrh
VZN bol prerokovaný vo Finančnej komisii pri OZ dňa 24.11.2020.
Do diskusie sa zapojili poslanci Ing. Sýkorová, Ľ. Bakaljar a tiež právna zástupkyňa obce
JUDr. Falisová, podľa ktorej nariadenia obce majú byť pre občana jasné a zrozumiteľné. 15 dňová
lehota počas ktorej nariadenie visí, je určená práve na pripomienkovanie materiálu a rozdielnosť
v znení zverejneného nariadenia a nariadenia predloženého na rokovanie OZ nespočíva v obsahovej
zmene, ale priamo zapracováva zákonné požiadavky ustanovení zákona o pohrebníctve.
Hlasovanie za schválenie VZN č. 3/2020 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Slovenská Ľupča:
Uznesenie č.: 82/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 3/2020 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská
Ľupča
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
1
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
Sýkorová
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Stanko
6|S t r a n a
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
Bod č. 8 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zamestnankyňa obce M. Oravcová informovala poslancov OZ o predloženom návrhu VZN, kde sa v
časti POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY v súlade
s odporúčaním Komisie životného prostredia a verejného poriadku na rok 2021 navrhuje zvýšenie
sadzby poplatku zo súčasnej výšky 0,066 € za osobu a kalendárny deň na sumu 0,091 € za osobu a
kalendárny deň. Od 1.1.2021 dochádza k významnej zmene zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch
v časti nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynských odpadom. Obec je povinná zabezpečiť
na svojom území zákonný postup s jeho nakladaním a zberom vrátane nádob na jeho uloženie. Obec
nie je povinná zabezpečiť nádoby pre domácnosti individuálnej bytovej výstavby (ďalej len „IBV“)
v prípade, že obec preukáže, že 100 % domácností tento odpad kompostuje. Pre obyvateľov žijúcich v
komplexnej bytovej výstavbe to znamená zabezpečenie 9 ks 660 l nádob na jeho zber, čo po prepočte
nákladov predstavuje ich zvýšenie (v nasledujúcom zdaňovacom období) približne o sumu 12 000 €.
Zmenou predmetného zákona dochádza k navýšeniu nákladov na zber a likvidáciu odpadu aj pre
zberové spoločnosti. Tieto náklady budú zahrnuté do ceny vývozu a uskladneniu odpadov.
V súvislosti so zabezpečením kompostovania pre všetkých obyvateľov žijúcich v IBV je potrebné do
konca roka 2020 zabezpečiť ešte cca 400 ks kompostérov. Poslanec Mgr. Baláž doplnil, že pri
návrhu sadzby poplatku komisia vychádzala zo spracovanej analýzy, pričom zvyšovanie poplatku
v uplynulých rokoch bolo pre obyvateľov obce mierne. V aktuálnom roku 2020 presiahli skutočné
náklady obce na zber, uskladnenie a likvidáciu odpadu očakávané náklady o sumu 10 000 €. Po
zvýšení poplatku na sumu 0,091 € za osobu a kalendárny deň výber poplatkov v nadchádzajúcom
zdaňovacom období roku 2021 stále nepokryje náklady na jeho zber, uskladnenie a likvidáciu. Miera
navýšenia poplatku priamo ovplyvňuje výšku doplatku obce. Opätovne poukázal na nutnosť mať
v obci zriadený vlastný zberný dvor a evidenciu produkovaného odpadu, čo je základnou
podmienkou pre zavedenie množstvového zberu odpadu.
Podľa starostu obce nedávno vykonaná analýza odpadu potvrdila nedostatočné triedenie odpadu
produkovaného práve domácnosťami IBV. Poukázal na produkciu značného množstva zeleného
odpadu aj z verejných priestranstiev obce a záujem nakladať s ním v zmysle platnej legislatívy, na čo
obec vo svojom rozpočte vyčlenila aj finančné prostriedky. Zároveň poukázal na potrebu
zodpovednejšieho prístupu k nakladaniu s odpadom zo strany každého jedného producenta odpadu.
Rovnako poslanec J. Stanko poukázal na nevyhnutnosť zriadenia zberného dvora na území obce
Slovenská Ľupča spolu so zavedenou evidenciou. Poslancovi v súvislosti so separáciou odpadu
chýba výkon spätnej väzby a kontrola obcou.
Poslankyňa E. Lamperová sa zaujímala o vymožiteľnosť pohľadávok obce, týkajúce sa poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich členenie. Poslankyňu súčasne zaujímal spôsob
vymáhania týchto pohľadávok obcou. Vysvetlenie k spôsobu vymáhania poskytla právna zástupkyňa
obce JUDr. Falisová.
Poslankyňa Ing. Sýkorová vyjadrila názor nevyhnutnosti zavedenia evidencie na zbernom mieste.
Poukázala na negatívne reakcie obyvateľov na navrhované zvýšenie sadzby poplatku ale aj na rezervy
v triedení a kompostovaní odpadu domácnosťami. Motivácia obyvateľov triediť a kompostovať odpad
môže byť negatívne ovplyvnená práve zvýšením sadzby, kedy zníženie objemu zmesového
komunálneho odpadu bude obcou ocenené zvýšením sadzby poplatku. Starosta obce poukázal na
nákladovosť nakladania nielen so zmesovým komunálnym odpadom ale aj s triedeným odpadom,
kedy znižovanie jednej zložky odpadu často spôsobuje práve zvýšenie objemu inej zložky odpadu
(napr. plastov), ktorej zber a likvidácia príp. ďalšie spracovanie prináša preukázané zvýšenie nákladov.
Poslanec Ľ. Bakaljar poukázal na neustále preplnené kontajnery na nadrozmerný a stavebný odpad
a chýbajúcu evidenciu produkovaného nadrozmerného a stavebného odpadu. Do diskusie sa zapojil
aj poslanec J. Stanko a starosta obce, ktorý podrobne informoval o stave triedenia odpadu z pohľadu
obce a o reálnych očakávaniach na zmenu za súčasnej situácie. Poslanec Ľ. Bakaljar sa ďalej
zaujímal o stav riešenia nájmu s firmou TOPPRESS s.r.o (novinový stánok). Starosta obce
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oboznámil prítomných s výsledkami rokovania so zástupcom predmetnej firmy a predbežných
návrhoch na riešenie vzniknutej situácie.
Podľa prednostky OcÚ je návrh VZN doplnený o spôsob označovania daní a poplatkov, ktoré
predmetné VZN upravuje a návrhom nariadenia sa zrušia dva plané nariadenia.
Poslankyňa Ing. Sýkorová sa zaujímala o podmienky zníženia poplatku a kategórie osôb, na ktoré sa
zníženie s účinnosťou od 1.1.2021 vzťahuje. Navrhla z návrhu VZN vypustiť číslo bankového účtu
na poukazovanie daní a poplatkov a jeho uvádzanie výlučne v rozhodnutí o vyrubení.
Predbežné hlasovanie poslancov OZ za určenie sumy poplatku vo výške:
- 0,091 € / osoba / deň (navrhovanej vo VZN): 5 poslanci hlasovali ZA návrh (Bakaljar, Baláž,
Hlaváč, Malý, Stanko), 2 poslanci hlasovali PROTI návrhu (Lamperová, Solárik), 1 poslankyňa
za ZDRŽALA hlasovania (Sýkorová)
- 0,080 € / osoba / deň (navrhovanej poslankyňou E. Lamperovou): 6 poslanci hlasovali ZA návrh
(Bakaljar, Baláž, Hlaváč, Lamperová, Malý, Stanko), 2 poslanci hlasovali PROTI návrhu
(Solárik, Sýkorová)
Hlasovanie o poplatku vo výške 0,075 € / osoba / deň, navrhnutej poslankyňou Ing. Sýkorovou, sa
neuskutočnilo z dôvodu odsúhlasenia návrhu poslankyne E. Lamperovej. Hlasovanie o poplatku vo
výške 0,077 € / osoba / deň, navrhnutej poslancom Mgr. art. Solárikom, sa neuskutočnilo z dôvodu
odsúhlasenia návrhu poslankyne E. Lamperovej.
Hlasovanie za schválenie VZN č. 4 /2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady:
Uznesenie č.: 83/2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s navrhovanými zmenami
Za
Proti
Zdržal sa
počet
6
0
2
prítomných
Bakaljar, Baláž,
Solárik, Sýkorová
poslancov:
Hlaváč, Lamperová,
8
Malý, Stanko

Bod č. 9 Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča - PREDAJ pozemku Miroslava Vinczeová
Zamestnankyňa obce p. Oravcová oboznámila prítomných s dôvodovou správou predkladaného
materiálu. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 43/2020 dňa 18.8.2020 zverejnenie zámeru
na prevod nehnuteľného majetku pre žiadateľku Ing. Miroslavu Vinczeovú PhD, Slovenská Ľupča.
Jedná sa o nehnuteľnosti novovytvorené Geometrickým plánom, odčlenením od pôvodnej parcely
registra „C“ č. KN 1678/1 o celkovej výmere 1 574 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská Ľupča novovytvorené
parcely „C“ č. KN 1678/5 o výmere 128 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská Ľupča „C“ č. KN 1678/6
o výmere 26 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská Ľupča. Podľa znaleckého posudku bola cena stanovená za
celý pozemok vo výške 4 502,96 €. Právna zástupkyňa obce JUDr. Falisová doplnila, že cez
pozemok je vedená inžinierska sieť, ktorá nie je vo vlastníctve obce, z uvedeného dôvodu nebude
zriadenie vecného bremena v predmetnej zmluve upravené.
Starosta navrhol hlasovať za schválenie prevodu nehnuteľnosti:
Uznesenie č.: 84 /2020 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku obce podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku
obcí, v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Predmet prevodu:
Nehnuteľnosti novovytvorené Geometrickým plánom vyhotoviteľa Vladimíra Mikuša – GeoSpol
Banská Bystrica, č. GP: 32010087-40/2020 zo dňa 29.9.2020, ktorý bol úradne overený Okresným
úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-929/2020 dňa 15.10.2020, odčlenením od
pôvodnej parcely registra „C“ č. KN 1678/1 o celkovej výmere 1.574 m2 – záhrada, k.ú. Slovenská
Ľupča, zapísanej na LV č. 1052, k.ú. Slovenská Ľupča, vedenej na Okresnom úrade Banská
Bystrica, Katastrálny odbor, a to novovytvorené parcely :
- parcela registra „C“ č. KN 1678/5 o výmere 128 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská Ľupča.
- parcela registra „C“ č. KN 1678/6 o výmere 26 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská Ľupča.
Predmet prevodu je zaťažený uložením a vedením inžinierskej siete, a to funkčného verejného
vodovodu, ktorý nie je vo vlastníctve obce Slovenská Ľupča.
Žiadateľ bude zmluvne výslovne upozornený na platnú právnu úpravu, v zmysle ktorej verejný
vodovod môže byť sieťou, na ktoré sa vzťahuje zákonné vecné bremeno vyplývajúce
z vodárenského zákona.
Umiestnenie nehnuteľnosti :
Ide o nehnuteľnosti situované v intraviláne Obce Slovenská Ľupča, na Hronskej ulici a tieto tvoria
priľahlú súvislú plochu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky.
Žiadateľ – kupujúci :
Ing. Miroslava Vinczeová PhD., nar . 20.2.1971 bytom Hronská 583/6, 976 13 Slovenská Ľupča
Výška kúpnej ceny :
Kúpna cena bola stanovená v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči č.
43/2020 zo dňa 18.8.2020, a to vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým
posudkom znalkyne z Odboru : Stavebníctvo, Odvetvie : Odhad hodnoty nehnuteľností, Ing.
Alenou Pacerovou, č. znaleckého posudku 207/2020 zo dňa 29.30.2020 ktorá stanovila všeobecnú
hodnotu predmetných nehnuteľností vo výške 4.502,96 € (slovom štyritisíc päťstodva euro
a deväťdesiatšesť centov) za celý predmet prevodu.
Okrem stanovenej kúpnej ceny žiadateľ uhradí aj plnú výšku nákladov na vypracovanie
geometrického plánu, znaleckého posudku a náklady spojené s vkladovým konaním.
Dôvod hodný osobitného zreteľa :
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pre účely prevodu majetku obce je tá skutočnosť, že
predmetné novovytvorené pozemky sa nachádzajú na Hronskej ulici v bezprostrednej blízkosti
nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky a vizuálne tvoria v prírode kontinuálnu súčasť s jej
pozemkom. O predmetné pozemky sa žiadateľka dlhodobo stará, pričom na týchto pozemkoch sú
situované verejné siete.
Predmetné parcely nie sú z hľadiska využiteľnosti Obcou Slovenská Ľupča účelne využiteľné, len
ako verejná zeleň medzi chodníkom a pozemkom vo vlastníctve žiadateľky.
Prevodom majetku vo vymedzenom rozsahu podľa geometrického plánu nie je porušený verejný
záujem ani zamedzený, či obmedzený prístup iných osôb k vlastnému alebo inému obecnému
majetku, s výnimkou uloženia verejného vodovodu, na čo bude žiadateľ výslovne upozornený
v zmluve o prevode majetku obce.
V zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) Obecné zastupiteľstvo Obce Slovenská Ľupča rozhodlo
o uzatvorení kúpnej zmluvy pre žiadateľku, pričom na kladné rozhodnutie sa vyžaduje trojpätinová
väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Zámer predať nehnuteľný majetok obce podľa ust § 9a písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., v platnom
znení, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke Obce Slovenská Ľupča dňa 10.11.2020, počas celej doby až do
schvaľovania, na najbližšom Obecnom zastupiteľstve Obce Slovenská Ľupča, najmenej po dobu
15 dní pred schvaľovaním.
Hlasovanie:
počet

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0
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prítomných poslancov:
8

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

Bod č. 10 Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča - PREDAJ
pozemku Jozef Debnárik s manželkou
o 17.45 h. rokovaciu miestnosť opustila Ing. Sýkorová
Zamestnankyňa obce p. Oravcová oboznámila prítomných s dôvodovou správou predkladaného
materiálu. Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči schválilo uznesením č. 42/2020 zo dňa
18.8.2020 zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku obce nehnuteľnosť, a to
novovytvorená parcela registra „C“ č. KN 828/5 o výmere 47 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská Ľupča
žiadateľom Emílii a Jozefovi Debnárikovi, Slovenská Ľupča. Cena bola stanovená podľa znaleckého
posudku za celý pozemok vo výške 1 374,28 € (29,24 € / m2). Zámer na prevod nehnuteľností bol
zverejnený na úradnej tabuli. Predkladateľka materiálu odporúča obecnému zastupiteľstvu prevod
uvedenej nehnuteľnosti schváliť.
o 17.48 h. sa do rokovacej miestnosti vrátila Ing. Sýkorová
Starosta navrhol hlasovať za schválenie prevodu nehnuteľnosti:
Uznesenie č.: 85/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku obce podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Predmet prevodu:
Nehnuteľnosť novovytvorená Geometrickým plánom vyhotoviteľa Vladimíra Mikuša - GeoSpol
Banská Bystrica č. GP: 32010087-41/2020 zo dňa 29.9.2020, ktorý bol úradne overený Okresným
úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-930/2020 dňa 8.10.2020, odčlenením od
pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc. č. KNE 347/1 o
celkovej výmere 1.467 m2 - vodná plocha, k.ú. Slovenská Ľupča, zapísanej na LV č. 4471, k.ú.
Slovenská Ľupča, vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, a to
novovytvorená parcela registra „C“ č. KN 828/5 o výmere 47 m2 - záhrada, k.ú. Slovenská
Ľupča.
Umiestnenie nehnuteľnosti:
Ide o nehnuteľnosť situovanú v intraviláne Obce Slovenská Ľupča, na Ľupčianskej ulici a táto tvorí
súvislý pás pozdĺžne priľahlý k parcele CKN 829/2, k.ú. Slovenská Ľupča, ktorá je vo vlastníctve
žiadateľov.
Žiadatelia - kupujúci:
Jozef Debnárik, nar 2.5.1965 s manželkou Emíliou Debnárikovou, nar. 31.10.1968, obidvaja trvale
bytom Ľupčianska 50, 976 13 Slovenská Ľupča
Výška kúpnej ceny:
Kúpna cena bola stanovená v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči č.
42/2020 zo dňa 18.8.2020, a to vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým
posudkom znalkyne z odboru: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Ing. Alenou
Pacerovou, č. znaleckého posudku 208/2020 zo dňa 29.10.2020, ktorá stanovila všeobecnú
hodnotu predmetnej nehnuteľnosti vo výške 1.374,28 € (slovom jedentisíc tristosedemdesiatštyri
euro a dvadsaťosem centov) za celý predmet prevodu.
Okrem stanovenej kúpnej ceny žiadateľ uhradí aj plnú výšku nákladov na vypracovanie
geometrického plánu, znaleckého posudku a náklady spojené s vkladovým konaním.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa pre účely prevodu majetku obce je tá skutočnosť, že
predmetný novovytvorený pozemok, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, je v
súčasnosti mnoho rokov oplotený a v prírode vizuálne začlenený do parcely CKN 829/2, k.ú.
Slovenská Ľupča, ktorá parcela je vo vlastníctve žiadateľov (LV č. 5082, k.ú. Slovenská Ľupča) a
je žiadateľmi udržiavaná a užívaná spolu s rodinným domom, ktorý trvale obývajú.
Predmetná časť parcely vo vlastníctve obce je teda v prírode súčasťou záhrady žiadateľov a z
hľadiska využiteľnosti nie je Obcou Slovenská Ľupča účelne využiteľná a upotrebiteľná, nakoľko
by sa jednalo o plochu medzi záhradou žiadateľov a Ľupčianskou ulicou, resp. chodníkom, ktorej
udržiavanie by si vyžiadalo doteraz nevykonávané činnosti.
Prevodom majetku vo vyznačenom rozsahu nie je porušený verejný záujem ani zamedzený, či
obmedzený prístup iných osôb k vlastnému alebo inému obecnému majetku.
V zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča rozhodlo o
uzatvorení kúpnej zmluvy pre žiadateľov, pričom na kladné rozhodnutie sa vyžaduje trojpätinová
väčšina všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Zámer predať nehnuteľný majetok obce podľa ust § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, z
dôvodov hodných osobitného zreteľa, bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli a
internetovej stránke Obce Slovenská Ľupča dňa 10.11.2020, počas celej doby až do schvaľovania,
na najbližšom Obecnom zastupiteľstve Obce Slovenská Ľupča, najmenej po dobu 15 dní pred
schvaľovaním.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
7
Lamperová, Malý,
Solárik, Stanko, Sýkorová

Bod č. 11 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Slovenská Ľupča
Prednostka OcÚ predstavila návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Slovenská Ľupča s plánovanou účinnosťou od 1.1.2021, ktorého upravené znenie vychádza z
platného nariadenia upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča
a súčasne zohľadňuje aplikačnú prax. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú vyňatia tých ustanovení,
ktoré priamo uvádzajú vo svojom znení príslušné právne predpisy a zámerom návrhu je zamedziť
duplicite znenia. Materiál bol predmetom rokovania Finančnej komisie pri OZ dňa 24.11.2020.
Do diskusie k navrhovanému zneniu nariadenia sa zapojili poslankyne E. Lamperová a Ing.
Sýkorová.
Starosta navrhol hlasovať za schválenie VZN obce č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Slovenská Ľupča:
Uznesenie č.: 86/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Slovenská Ľupča s navrhovanými zmenami
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
7
Lamperová, Malý,
Solárik, Stanko, Sýkorová
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Bod č. 12 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2020 o poskytovaní a zabezpečovaní
sociálnych služieb na území obce Slovenská Ľupča
Nariadenie v navrhovanej úprave podľa prednostky OcÚ dokumentuje situácie, ktoré vznikajú pri
poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby na území obce Slovenská Ľupča a má za cieľ o.i. aj
eliminovať prípadné právne kolízie. Obec podrobne monitoruje súčasnú situáciu v oblasti
poskytovania sociálnych služieb a vychádzajúc zo získaných skúsenosti navrhuje nariadením upraviť
právny rámec pre nasledujúce situácie:
• poskytovanie opatrovateľskej služby v rozsahu minimálne 1 hod,
• poskytovanie opatrovateľskej služby jednou opatrovateľkou pre 2 klientov v jednej domácnosti,
• poskytovanie opatrovateľskej služby 2 opatrovateľkami jednému (fyzicky menej spôsobilému)
klientovi pri vybraných úkonoch z dôvodu dodržania bezpečia manipulácie s opatrovaným.
S praktickými situáciami pri poskytovaní terénnej opatrovateľskej služby prítomných poslancov OZ
oboznámila zamestnankyňa obce Mgr. Potančoková. Do diskusie sa zapojili poslanci Ing. Sýkorová,
E. Lamperová, Ľ. Bakaljar, starosta obce, Ing. Blaškovičová a JUDr. Falisová.
Po rozsiahlej diskusii bolo predmetné nariadenie stiahnuté z rokovaniu OZ a poslankyňa Ing. Sýkorová
navrhla poslancom OZ hlasovať za uloženie povinnosti pripraviť návrh Prevádzkového poriadku
terénnej opatrovateľskej služby Komisii sociálnej starostlivosti a zdravia pri OZ, ktorý podrobne
upraví podmienky poskytovania opatrovateľskej služby na území obce Slovenská Ľupča.
o 18.30 h. odišiel Ľuboš Bakaljar
Starosta navrhol hlasovať za vzatie na vedomie Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2021:
Uznesenie č.: 87/2020
obecné zastupiteľstvo
ukladá
Komisii sociálnej starostlivosti a zdravia pripraviť Návrh Prevádzkového poriadku terénnej
opatrovateľskej služby
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Baláž, Hlaváč,
7
Lamperová, Malý,
Solárik, Stanko, Sýkorová

Bod 13 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ o predloženom návrhu Plánu kontrolnej činnosti
HK obce na I. polrok 2021 a navrhol hlasovať za schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na I. polrok 2021 v predloženom znení:
o 18.35 h. rokovaciu miestnosť opustila Ing. Sýkorová
Uznesenie č.: 88/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 v predloženom znení
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
6
0
0
prítomných poslancov:
Baláž, Hlaváč,
6
Lamperová, Malý,
Stanko, Solárik
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Bod 14 Rôzne A/ Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
Starosta informoval poslancov o predloženom Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na
rok 2021.
Starosta navrhol hlasovať za vzatie na vedomie Harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2021:
Uznesenie č.: 89/2020
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
6
0
0
prítomných poslancov:
Baláž, Hlaváč,
6
Lamperová, Malý,
Stanko, Solárik

Bod 14 Rôzne B/ Členstvo obce Slovenská Ľupča v organizáciách ZMOS a ZMO
o 18.37 h. sa do rokovacej miestnosti vrátili Ing. Sýkorová a Ľ. Bakaljar
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh členstva obce Slovenská Ľupča v organizáciách ZMOS
a v Banskybystrickom regionálnom združení obcí od 1.1.2021.
Združenie miest a obcí Slovenska je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách nezávislým
združením miest a obcí SR. Cieľom združenia je najmä obhajovať spoločné záujmy a práva
členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou
miestnej samosprávy, Ústavou a zákonmi SR, ďalej predkladať vecne príslušným ústredným
orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej územnej samosprávy a tiež zjednocovať postup
členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh. Vstupom do ZMOS môže obec Slovenská
Ľupča získať priestor na ovplyvňovanie podmienok, v ktorých jej samospráva pôsobí a plní svoje
funkcie voči občanom. Výška členského na rok 2020 predstavuje sumu 0,176 € / obyvateľa
a každoročne sa zvyšuje o infláciu.
Banskobystrické regionálne združenie obcí je členom Združenia miest a obcí Slovenska a podieľa na
realizácii cieľov a plnení úloh podľa aktuálne platných stanov ZMOSu. Výška členského na rok 2020
predstavuje sumu 0,20 € / obyvateľa a každoročne je schvaľovaná snemom združenia.
Po rozsiahlej diskusii a odporúčaní poslancov OZ starosta obce navrhol hlasovať výlučne za vstup
obce do Banskobystrického regionálneho združenia obcí.
Starosta navrhol hlasovať za schválenie vstupu do BBZO a súhlas s výškou členského príspevku:
Uznesenie č.: 90/2020
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vstup obce Slovenská Ľupča do Banskobystrického regionálneho združenia obcí od 1.1.2021
obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s výškou členského príspevku určeného združením na príslušný kalendárny rok
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
7
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Stanko, Sýkorová
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Bod 14 Rôzne C/ Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia OZ
Starosta obce informoval prítomných poslancov o svojich aktivitách za obdobie od posledného
zasadnutia OZ v nasledovnom rozsahu:
• zabezpečenie dodania služby pre zimnú údržbu v obci na najbližšie dva roky,
• účasť na pracovných komisiách k pripravovaným bodom programu OZ a návrhom VZN,
• príprava, zabezpečenie a samotná realizácia celoplošného testovania na COVID 19 v dvoch
testovacích kolách v rámci akcie ,,Spoločná zodpovednosť" (náklady už boli refundované
Okresným úradom BB),
• kontroly realizácie projektu ,,Rekonštrukcia mládežníckych šatní" (areál OFK),
• koordinácia pri tvorbe záverečnej monitorovacej správy k projektu vybudovanej kanalizácie,
• koordinácia pri tvorbe finančnej analýzy k projektu vybudovanej kanalizácie,
• rokovania s p. Kontúrom ohľadom vereného obstarávania na dodanie kompostérov do konca
roka 2020,
• rokovanie s auditorom obce Slovenská Ľupča k výsledkom auditu,
• rokovanie dozornej rady OPL k výsledkom hospodárenia v roku 2020,
• podanie žiadosti o dotáciu z BBSK (VZN č. 38, výzva 2 a 3) na Turíčny jarmok 2020
a informačnú tabuľu k Hradu Ľupča,
• rokovanie na BBSK na tému tvorby Integrovanej územnej samosprávy, Územného mestského
rozvoja, či strategicko - plánovacím regiónom v kontexte nového programového obdobia,
• rokovanie s p. Bubelínym (spoločnosť TOPPRESS) ohľadne nových podmienok umiestnenia
a spoplatnenia novinového stánku,
• príprava rezervačnej zmluvy k plánovanému mládežníckemu športovému podujatiu EYOF v
roku 2022,
• kontrola plánovanej rekonštrukcie kúrenia fáza II. v objekte Obecného úradu,
• rokovanie s riaditeľmi škôl k usmerneniu ministra školstva k otvoreniu II. stupňa ZŠ a ZUŠ,
vyhodnotenie zabezpečenia podmienok pre otvorenie,
• zabezpečenie Mikulášskej jazdy obcou pre našich najmenších v spolupráci s OZ JEEP
WRANGLER.
Starosta súčasne informoval o stave rozpracovanosti jednotlivých projektov:
- BUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY - v procese prípravy dokumentácie
pre verejné obstarávanie - plánované VO v mesiaci december,
- PROJEKT PARKOVANIA V OBCI - prebiehajúce prípravy
- REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE - prebieha zmenové konanie z dôvodu potreby
vybudovania čistej miestnosti pre členov DHZO, príprava na PD k stavebnému povoleniu - plán
VO na mesiac december, január,
- VYBUDOVANIE KREATÍVNEHO CENTRA - žiadosť podaná, doplňovanie žiadosti ukončené
a čakáme na rozhodnutie o schválení/neschválení projektu (prišla informácia zamietnutí NFP).
- PROJEKT KLÁŠTORISKO - prvotné rokovania o postupoch stavebných úprav
a prevádzky, zabezpečenie geodetického zamerania,
- PROJEKT WIFI PRE OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA - schválené prostriedky vo výške 14 250 €
- došlo k ukončeniu VO, ktoré bolo zaslané na kontrolu,
- PROJEKT VYBUDOVANIA KOMUNITNÉHO CENTRA - pripravená projektová
dokumentácia, čakáme na vypísanie výzvy,
- PROJEKT REKONŠTRUKCIE MLÁDEŽNÍCKYCH ŠATNÍ OFK - získaná dotácia od
Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000 € - prebieha realizácia projektu,
- PROJEKT REKONŠTRUKCIE KÚRENIA V BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU - II. fáza - plán
realizácie na mesiac október / november,
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- PROJEKT VYBUDOVANIA FERATY NA DRIEKYNSKEJ SKALE - vo fáze hľadania foriem
financovania,
- žiadosť na nákup nového automobilu pre potreby obce - neschválenie projektu
- PROJEKT VYBUDOVANIA PRECHODU PRE CHODCOV - Školská ulica - komunikácia
s dopravným inšpektorátom, projektantmi a Základnou školou k realizácii - pokračuje,
- PROJEKT RÝCHLOSTNEJ CESTY R1 - schvaľovanie odpredaja pozemkov, preberania
budúceho majetku do správy,
- PROJEKT REKONŠTRUKCIE BUDOVY OBCE (bývalá lekáreň) - plánované nové kúrenie,
výmena okien, dverí, nové obklady, dlažby, rekonštrukcia fasády.
Hlasovanie za vzatie na vedomie:
Uznesenie č.: 91/2020
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 15 Interpelácie poslancov
Poslankyňa E. Lamperová poďakovala starostovi obce za spoluprácu pri organizovaní kultúrnospoločenskej akcie pri príležitosti Mikuláša. Požiadala o preverenie, či za uplynulé 2 roky nezačali
s prevádzkou na území obce žiadne podnikateľské subjekty, nakoľko Komisia kultúry, podnikania a
cestovného ruchu pri OZ v tejto súvislosti nedisponuje žiadnou informáciou. Súčasne požiadala
starostu obce o objasnenie častej skratovosti miestneho rozhlasu. Starosta objasnil skratovosť nového
zariadenia, predpokladané dôvody komplikácií v jeho funkčnosti vo vzťahu k obyvateľom obce a
aktívny záujem o vyriešenie tejto situácie.
Poslanec Mgr. Baláž navrhuje pri príležitosti mesiaca úcty voči starším obstarávať produkty
miestnych remeselníkov a podnikateľov. Ďalej vyjadril názor, že sa v mestách a obciach upúšťa od
koncoročných ohňostrojov, ktoré považuje za drastické pre prírodu aj zvieratá. Navrhuje upustiť od
organizovania ohňostroja v čase vstupu do roka 2021. K tomuto názoru sa pripojili aj poslanci Mgr.
Hlaváč a E. Lamperová.
Poslanec RNDr. Malý otvoril myšlienku parkovania vozidiel počas Turičného jarmoku na pozemku
pri budove Lesov SR. JUDr. Falisová upozornila na nevyhnutnosť dodržania zákonného postupu
v tejto veci.
Poslanec Mgr. Hlaváč informoval prítomných o prieskume, týkajúcom sa záujmu rodičov detí ZŠ
o nástup detí do školy v čase aktuálnej situácie. Starosta upresnil podmienky a možnosti ZŠ a obce
ako zriaďovateľa ZŠ otvorenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča. Poslanec
ďalej informoval o medzinárodnom zápase, ktorý sa uskutočnil v športovej hale.
Poslankyňa Ing. Sýkorová v súvislosti s predloženým harmonogramom zasadnutí OZ v roku 2021
poukázala na záujem doplniť ďalšie zasadnutia OZ do harmonogramu v čase letných mesiacov
z dôvodu predpokladanej potreby prijatia dokumentov týkajúcich sa nového školského roka.
Poslanec Ľ. Bakaljar informoval o žiadosti p. Majera, ktorému počas prudkých dažďov zateká na
pozemok nachádzajúci sa pred jeho rodinným domom. Navrhuje zrealizovať stavebné úpravy vyvýšenie obrubníka predmetnehého chodníka. Starosta osobne absolvoval miestnu obhliadku a
zabezpečil vyčistenie okolitých dažďových vpustí, čo by malo zamedziť opätovnému vzniku tejto
situácie.
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Poslanec J. Stanko požiadal o predloženie zoznamu subjektov, ktoré užívajú obecný majetok
(pozemky a budovy) a navrhol oživiť priestory miestnej tržnice s požiadavkou na vypracovanie
architektonickej štúdie.
Hlasovanie za vzatie na vedomie interpelácií poslancov obecného zastupiteľstva:
Uznesenie č.: 92/2020
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
interpelácie poslancov
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž,
8
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 16 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní, poprial poslancom a ostatným prítomným
príjemné prežitie vianočných sviatkov a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Dana Blaškovičová
prednostka OcÚ

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

RNDr. Vladimír Malý
overovateľ I

Mgr. Michal Hlaváč
overovateľ II
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