Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

Dátum konania OZ: 19.5.2020

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči konaného dňa 19.5.2020
v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bakaljar, Mgr. Daniel Baláž, Mgr. Martin Bobák, Mgr. Michal Hlaváč, Erika Lamperová, RNDr. Vladimír
Malý, Mgr. art. Radoslav Solárik, Jozef Stanko, Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Ostatní prítomní:
Mgr. Roland Lamper, Lívia Gondová, Jaromír Dubšík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver

Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Roland Lamper (ďalej len „starosta
obce“).

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. art. Radoslava Solárika, ArtD., Ing. Katarínu Sýkorovú
PhD. a Ľuboša Bakaljara, za overovateľov zápisnice Jozefa Stanka,. Mgr. Martina Bobáka a napísaním
zápisnice poveril pracovníčku obce Líviu Gondovú.
Konštatuje sa, že rozhodovanie poslancov obecného zastupiteľstva na tomto zasadnutí sa bude začínať
uznesením obecného zastupiteľstva s číselným označením 25/2020, nakoľko o pripravených návrhoch
uznesení č. 23/2020 a 24/2020 pre voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutočnila
dňa 19.5.2020 o 16.00 hod. a predchádzala dnešnému zasadnutiu OZ, neboli prijímané a hlasovanie o nich sa
neuskutočnilo.
Rozhodnutie poslancov obecného zastupiteľstva o voľbe hlavného kontrolóra obce bude nahradené
uzneseniami pod číselným označením 25/2020 - 29/2020 na tomto zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Slovenská Ľupča.
Hlasovanie za schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Uznesenie č.: 25/2020

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

A/ členov návrhovej komisie: Mgr. art. Radoslava Solárika, ArtD., Ing. Katarínu Sýkorovú, PhD.,
Ľuboša Bakaljara
B / overovateľov zápisnice: Jozefa Stanka, Mgr. Martina Bobáka
Hlasovanie:
počet

Za
8

Proti
0

Zdržal sa
0
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prítomných poslancov:
8

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

o 17.03 hod prišiel RNDr. Vladimír Malý

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.: 26/2020:

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

• program rokovania OZ
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
9

Za
9
Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Solárik, Stanko, Sýkorová

Proti
0

Zdržal sa
0

Starosta obce vyzval prítomných poslancov na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia. Poslanci
OZ nemali k schválenému programu zasadnutia žiadne návrhy na zmenu.

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení, ktoré boli prijaté na zasadnutí OZ dňa 4.5.2020.
Hlasovanie za vzatie na vedomie kontrolu plnenia uznesení:
Uznesenie č.: 27/2020:

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

• kontrolu plnenia uznesení OZ v Slovenskej Ľupči zo dňa 4.5.2020
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
9

Za
9
Bakaljar, Baláž, Bobák,
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Solárik, Stanko, Sýkorová

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 5 Voľba hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča
Starosta informoval prítomných o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča. Predsedu
volebnej komisie Mgr. Hlaváča požiadal o podanie informácie o výsledku uskutočnenej voľby. Predseda
volebnej komisie informoval prítomných o voľbe kontrolóra obce, ktorá sa uskutočnila dňa 19.5.2020 o 16.00
hod. Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky - PhDr. Tatiana Jancurová a Ing. Mária

Pavúková. Voľba hlavného kontrolóra obce bola vykonaná tajným hlasovaním a do funkcie hlavného
kontrolóra obce Slovenská Ľupča bola zvolená PhDr. Tatiana Jancurová.
Hlasovanie:
Uznesenie č.: 28/2020
obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že
A / voľba hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča prebehla v súlade s ustanoveniami § 18a zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Slovenská Ľupča č. 7/2020 zo dňa 4.2.2020
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obecné zastupiteľstvo
volí
B / na základe výsledkov tajnej voľby do funkcie hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča PhDr. Tatianu
Jancurovú s nástupom do funkcie dňa 1.6.2020
obecné zastupiteľstvo
určuje
C / plat hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 c ods. 1 písm.
d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
obecné zastupiteľstvo
súhlasí
D / s výkonom inej zárobkovej činnosti PhDr. Tatiany Jancurovej v zmysle § 18 c ods. 1 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
9
0
0
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
9
Hlaváč, Lamperová,
Malý, Solárik, Stanko,
Sýkorová

Bod č. 6 Rôzne
Predmetom bodu rokovania „Rôzne“ neboli žiadne materiály / návrhy uznesenia.

Bod č. 7 Interpelácie poslancov
Poslanec Ľ. Bakaljar otvoril problematiku výziev vyhlásených pre obce, konkrétne programu týkajúceho sa
budovania chodníkov v obciach. Podľa poslanca RNDr. Malého je v každom rezorte ministerstiev vyhlásených
viac výziev, do ktorých sa obec môže zapojiť. Do diskusie sa následne zapojili poslanci Mgr. Hlaváč, J. Stanko a
Ing. Sýkorová.
Poslanec J. Stanko odporúča dosledovať vyhlásenie 2. kola výzvy týkajúcej sa budovania kompostární a
súčasne odporúča začať s hľadaním pozemku. Navrhuje spracovať koncepciu projektov, do ktorých má obec
záujem zapojiť sa a ktoré má za cieľ realizovať. Do diskusie sa zapojili poslanci RNDr. Malý a Mgr. Baláž.
Poslanec Mgr. art Solárik informoval prítomných o účasti na pracovnom rokovaní so starostom obce s firmou
ECOSTART, ktorá prevádzkuje kompostáreň v obci a ktorá poškodila miestnu komunikáciu. Stretnutie považuje
za podnetné a prínosné a jeho výsledkom je prisľúb nápravy poškodeného úseku komunikácie.
Poslankyňa Ing. Sýkorová sa zaujímala o aktuálny stav spracovania podkladov k zníženiu nájomného nájomcom
priestorov zdravotného strediska a následnej refunciácie zo strany štátu. Podklady sú podľa starostu obce
v procese spracovania.
Poslankyňa E. Lamperová navrhuje podať občanom obce podrobnejšiu informáciu k dotazníkom, ktoré od
spoločnosti T-com obdržali občania obce do poštových schránok. Podľa starostu obce je pripravené, počnúc
nasledujúcim pracovným dňom, hlásenie v miestnom rozhlase a zverejnenie potrebných informácií na web
stránke obce. Na plote budovy obecného úradu je umiestnená poštová schránka, do ktorej môžu občania
vyplnené dotazníky vhodiť. Do diskusie sa zapojili poslanci J. Stanko a Ľ. Bakaljar.
Na poslankyňu E. Lamperovú sa ďalej obrátili sťažovatelia s otázkou, týkajúcou sa štádia vybavenia sťažnosti
poškodenej budovy vedľa budovy mäsiarne na Cambelovej ulici. Obec podľa starostu urobila v tejto veci
všetky potrebné kroky. Daný stav ešte preverí.
Poslanec Mgr. Baláž sprostredkoval informáciu, ktorú obdržal prostredníctvom sociálnej siete, ktorá
poukazuje na vynášanie odpadu produkovaného firmami pôsobiacimi na území obce v čase zberu a zvozu
odpadu, zmluvne dojednaného obcou pre fyzické osoby. Ocenil by overenie a dodržiavanie zákonného
postupu v tejto věci zo strany obce. Do diskusie sa zapojili poslanci J. Stanko, E. Lamperová a Ing. Sýkorová.
Poslanec Mgr. Baláž opakovane poukázal na nevyhnutnosť zabezpečenia vhodného pozemku na prevádzku
kompostoviska a zberného dvora.
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Starosta navrhol hlasovať za vzatie na vedomie interpelácie poslancov:
Uznesenie č.: 29/2020
obecné zastupiteľstvo
• interpelácie poslancov
Hlasovanie:
Za
počet
9
prítomných poslancov:
Bakaljar, Baláž, Bobák,
9
Hlaváč, Lamperová, Malý,
Solárik, Stanko, Sýkorová

schvaľuje
Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 8 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Ing. Dana Blaškovičová
prednostka OcÚ

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

neprítomná

Jozef Stanko
overovateľ I

Mgr. Martin Bobák
overovateľ II
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