Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči

Dátum konania OZ: 1.3.2022

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči konaného dňa 1.3.2022
Začiatok zasadnutia OZ bol o 17.25 hod.
Prítomní poslanci: Mgr. Michal Hlaváč, Mgr. art. Radoslav Solárik, Mgr. Daniel Baláž, Ing.
Katarína Sýkorová, PhD., Erika Lamperová, Mgr. Martin Bobák, Jozef Stanko,
Ľuboš Bakaljar
Neprítomní poslanci: RNDr. Vladimír Malý,
Ostatní prítomní:
PhDr. Tatiana Jancurová, Miroslava Oravcová, Ing. Katarína Dzúriková, Lívia Gondová, Jaromír
Dubšík
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2021
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1 o zápise na povinnú školskú dochádzku –
NÁVRH
Dotácie z rozpočtu obce Slovenská Ľupča pre rok 2022
Vypracovanie zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Slovenská Ľupča
Žiadosti o schválenie zmeny územného plánu obce Slovenská Ľupča s obstaraním ,,Zmeny
a doplnky č. 7 k Územnému plánu obce Slovenská Ľupča.“
Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča
Návrh na zmena uznesenia č. 98/2021 zo dňa 7.12.2021 (Igor Moravčík, Lichardova 190/29,
976 13 Slovenská Ľupča - žiadosť o odkúpenie vlastníckeho podielu obce z rodinného domu
a záhrady súpisné č.8, parcely 44 a 45, Námestie SNP č.27, v Slovenskej Ľupči
Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča
Podmienky zmluvy o nájme majetku obce pre Európsky olympijský festival mládeže
Zapojenie sa do projektov a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a.) Projekt eurá z eura
b.) Projekt rekonštrukcie chodníkov Hronská ulica
c.) Projekt Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
Rôzne
a.) Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva
b.) Voľby riaditeľa/ky Materskej školy v Slovenskej Ľupči
c.) Zmena Zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 21.12.1999 v znení jej dodatkov
(nájomca Obecný podnik lesov spol. s r.o. Slovenská Ľupča)
Interpelácia poslancov
Záver
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Bod č. 1 Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Roland Lamper (ďalej len „starosta
obce “) a privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov
je 8 a OZ je uznášania schopné.

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice pracovníčku obce Líviu Gondovú, za členov
návrhovej komisie navrhol Jozefa Stanka, Mgr. Michala Hlaváča, Mgr. Martina Bobáka a za
overovateľov zápisnice Mgr. art. Radoslava Solárika a Eriku Lamperovú.
Hlasovanie za schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Uznesenie č.: 1/2022

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

určenie zapisovateľky zápisnice Lívie Gondovej.
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A/ členov návrhovej komisie: Jozefa Stanka, Mgr. Michala Hlaváča, Mgr. Martina Bobáka
B/ overovateľov zápisnice: Mgr. art. Radoslava Solárika, Eriku Lamperovú
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

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. 2/ A/ 2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
A/ návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

Uznesenie č. 2/ B/ 202

obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

program rokovania OZ podľa predloženého návrhu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2021
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1 o zápise na povinnú školskú dochádzku –
NÁVRH
8. Dotácie z rozpočtu obce Slovenská Ľupča pre rok 2022
9. Vypracovanie zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Slovenská Ľupča
Žiadosti o schválenie zmeny územného plánu obce Slovenská Ľupča s obstaraním ,,Zmeny
a doplnky č. 7 k Územnému plánu obce Slovenská Ľupča.“
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10. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča
Návrh na zmenu uznesenia č. 98/2021 zo dňa 7.12.2021 (Igor Moravčík, Lichardova
190/29, 976 13 Slovenská Ľupča - žiadosť o odkúpenie vlastníckeho podielu obce
z rodinného domu a záhrady súpisné č.8, parcely 44 a 45, Námestie SNP č.27, v Slovenskej
Ľupči
11. Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča
Podmienky zmluvy o nájme majetku obce pre Európsky olympijský festival mládeže
12. Zapojenie sa do projektov a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a. ) Projekt eurá z eura
b.) Projekt rekonštrukcie chodníkov Hronská ulica
c.) Projekt Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
13. Rôzne
a) Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) Voľby riaditeľa/ky Materskej školy v Slovenskej Ľupči
c) Zmena Zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 21.12.1999 v znení jej dodatkov
(nájomca Obecný podnik lesov spol. s r.o. Slovenská Ľupča)
14. Interpelácia poslancov
15. Záver
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Hlaváč, Solárik, Baláž,
8
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar
Starosta obce navrhol zmeniť program rokovania vypustením bodu č. 11 programu podľa
predloženého návrhu a to Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča.
Hlasovanie za zmenu programu rokovania OZ s zmenu programu zasadnutia OZ s vypustením bodu
č. 11 programu podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 2/C/202
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh starostu obce zmenu programu zasadnutia OZ s vypustením bodu č. 11 programu podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 4 Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov o prijatých uzneseniach na rokovaní OZ dňa 7.12.2021,
z ktorých vyplynuli úlohy na ich plnenie.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Starosta obce navrhol hlasovať za vzatie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých OZ dňa
7.12.2021 predloženú starostom obce.
Uznesenie č. 3/2022 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení prijatých OZ dňa 7.12.2021 predloženú starostom obce.
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Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Bod č. 5

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2021

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predložila
hlavná kontrolórka obce Slovenská Ľupča PhDr. Tatiana Jancurová
Obecnému zastupiteľstvu obce Slovenská Ľupča správu o výsledku kontroly za 2. polrok 2021.
Kontrola bola zameraná na Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V závere
kontrolných zistení konštatuje porušenie právnych predpisov, v zmysle znenia správy o kontrole a
na nápravu zistených nedostatkov odporúča obci Slovenská Ľupča prijať opatrenia.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za vzatie na vedomie Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Slovenská
Ľupča za 2. polrok 2021.
Uznesenie č. 4/2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča za 2. polrok 2021.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 6 Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
V zmysle § 18f bodu 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predložila hlavná kontrolórka obce Slovenská Ľupča PhDr. Tatiana Jancurová Obecnému
zastupiteľstvu obce Slovenská Ľupča správu o kontrolnej činnosti za obdobie kalendárneho roka
2021. Kontrolná činnosť bola zameraná na plnenie schválených plánov kontrolnej činnosti, a to
Zverejňovanie informácií na webovej stránke obce a dodržiavanie postupov v súlade so Zákonom o
slobode informácií Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Výsledkom kontrol
boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za vzatie na vedomie Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Slovenská Ľupča za rok 2021.
Uznesenie č. 5/2022

obecné
berie na vedomie
zastupiteľstvo
Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Slovenská Ľupča za rok 2021.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0
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Bod č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1 o zápise na povinnú školskú dochádzku –
NÁVRH
Starosta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v
nadväznosti na zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o zápise na povinnú školskú dochádzku v Základnej škole Sama Cambela, Školská 14,
Slovenská Ľupča. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky bude v mesiaci apríl, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v
budove 1. stupňa v čase o 15.00 hod.
Diskusia:
Poslankyňa Ing. Katarína Sýkorová PhD. navrhla doplniť Čas zápisu: Pracovný deň v mesiaci apríl
o 15.00 hod. stanovený riaditeľom Základnej školy Sama Cambela, Školská 14, Slovenská Ľupča
do 31. marca daného roka. Deň konania zápisu určí riaditeľ Základnej školy.
Hlasovanie za schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2022 o zápise na povinnú
školskú dochádzku s navrhovanými zmenami.
Uznesenie č. 6/2022
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2022 o zápise na povinnú školskú dochádzku
s navrhovanými zmenami.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 8 Dotácie z rozpočtu obce Slovenská Ľupča pre rok 2022
Starosta informoval, že sme obdržali 16 žiadostí o poskytnutie dotácii na rok 2022. Jednotlivé
žiadosti boli prerokované vo finančnej komisii, dve žiadosti nesplnili podmienky.
Diskusia:
Poslankyňa Erika Lamperová požiadala, aby pri zverejňovaní boli presne označení žiadatelia a
občianske združenia.
Hlasovanie za schválenie Poskytnutia dotácií na rok 2022 v celkovej výške 50 000,00 € žiadateľom
podľa prílohy.
Uznesenie č. 7/2022
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Poskytnutie dotácií na rok 2022 v celkovej výške 50 000,00 € žiadateľom podľa prílohy:

P.č.

žiadatelia

účel

schválené
OcZ
na 2022

SB, s.r.o.
1.

Právna forma: s.r.o
Športová 40

zabezpečenie a údržba ľadovej plochy

700 €

Slovenská Ľupča
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Jeep Wrangler club
Slovakia,
2. Právna forma: o.z.
Námestie SNP 17

11. medzinárodný zraz Jeep Wrangler pod
Hradom - propagačná a iná dokumentácia z
akcie, dopravné náklady, technické
zabezpečenie a materiál, pamätné predmety,
honoráre umelcom

3 500 €

celoročná činnosť - nákup nových stolov,
športového vybavenia a oblečenia, dopravné
náklady, ceny na turnaje

1 200 €

organizovanie medzinárodných troch
tenisových turnajov - zabezpečenie
zdravotného personálu, stravovanie a pitný
režim, vecné ceny, propagačná a iná
dokumentácia

2 500 €

celoročná činnosť - podpora talentovanej
mládeže,
organizovanie turnajov, materiálno-technické
zabezpečenie, športové potreby a materiál,
prenájom dvorcov

5 000 €

celoročná činnosť, 35. výročie - výdavky
súvisiace s vystúpeniami a sústredením,
cestovné, folklórne oblečenie a obuv, opravy
hudobných nástrojov, materiálové a
kancelárske výdavky

8 000 €

Slovenská Ľupča
Stolnotenisový oddiel
Slovenská Ľupča,
3. Právna forma: o.z.
1. mája 373/5
Slovenská Ľupča

Športový klub PEPAS
Slovenská Ľupča
4. Právna forma: o.z.
Športová 40
Slovenská Ľupča

Dratvárik – občianske
združenie
5. Právna forma: o.z.
Námestie SNP 88
Slovenská Ľupča
Obecný futbalový klub
Slovenská Ľupča
6. Právna forma: o.z
Partizánska 591/1
Slovenská Ľupča
Evanjelický cirkevný zbor
7. a.v. Slovenská Ľupča
Právna forma: cirkevný

celoročná činnosť - organizovanie zápasov,
cestovné, stravné, športové potreby, údržba
areálu, energie, poplatky SFZ, režijné výdavky

tábor detí a mládeže - cestovné, materiál,
stravovanie, vstupné na kúpalisko a kultúrne
pamiatky

20 100 €

1 200 €
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zbor
Námestie SNP 26
Slovenská Ľupča
Rímskokatolícka cirkev
farnosť Slovenská Ľupča
Právna forma: cirkevná
8. organizácia

prevádzka kostola Najsvätejšej trojice maľovanie kostola, energie, údržba

1 200 €

prevádzka Domu remesiel - energie, materiál
pre remeselné dielne, propagácia

1 800 €

prednášky pre včelárov, besedy, včelárske
potreby a liečivá, 2 x medové raňajky s
prednáškou ZŠ a MŠ - potraviny

1 300 €

Murgašova 1
Slovenská Ľupča
Občianske združenie
Mestečko
9. Právna forma: o.z
Hronská 263/34
Slovenská Ľupča
Základná organizácia
Slovenského zväzu
včelárov
10. Právna forma: o.z
Za Ďaňacou 58
Slovenská Ľupča
Združenie rodičov pri ZŠ
Slovenská Ľupča
11. Právna forma: o.z
Školská 399/14

realizácie kultúrno-spoločenských aktivít a
exkurzií materiálne vybavenie, výdavky na dopravu,
vstupenky,
vecné ceny

500 €

Slovenská Ľupča
Pro Lipche
12.

Právna forma: o.z
Lesnícka 852/10
Slovenská Ľupča

vzdelávacie a tvorivé aktivity, chod
materského
centra - energie, nájomné, hračky, edukatívne
pomôcky, hudobné nástroje, materiálno technické vybavenie a zabezpečenie

1 000 €
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Arkona SK
13.

Právna forma: o.z
Námestie SNP 6/23
Slovenská Ľupča
Ľupčianska iniciatíva za
otvorenú spoločnosť

14. Právna forma: o.z
Hronská263/34
Slovenská Ľupča
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

organizovanie denného tábora v letných
mesiacoch v štyroch turnusoch - odmena pre
umelcov, historických - šermiarskych skupín

1 000 €

príprava podkladov pre krajinný plán,
spolupráca na realizácii náučného chodníka a
budovania archeoparku "kláštorisko" - nákup
technického vybavenia (projektor) a výdavky
spojené s prácami, vzdelávacími aktivitami,
prenájom priestorov, režijné náklady lektorov

1 000 €

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 9 Vypracovanie zmien a doplnkov k Územnému plánu obce Slovenská Ľupča
Žiadosti o schválenie zmeny územného plánu obce Slovenská Ľupča s obstaraním ,,Zmeny
a doplnky č. 7 k Územnému plánu obce Slovenská Ľupča.“
Predseda komisie výstavby a územného rozvoja Ľuboš Bakaljar informoval, že komisia prerokovala
tri žiadosti o zmenu UPN, dôvodom bol zámer na výstavbu RD alebo podnikateľský zámer – zámer
pre služby. Spoločnosť a.l.k. export import s.r.o je vlastníkom pozemkov parcelné číslo 2437/23 a
2437/46, jej zámerom je rozšíriť areál. Nakoľko sa vyznačená časť nenachádza v ÚPN obce, žiadajú
o súhlasné stanovisko k spracovaniu zmien a doplnkov k ÚPN obce na vlastné náklady.
Žiadateľ Jaroslav Kuracina kúpil na výstavbu rodinného domu parcely, ktoré nie sú zahrnuté v UPN
obce. Jedná sa o parc .č. C-KN 2530/20, 2530/19, 2530/18. Spracovanie zmien a doplnkov k ÚPN
obce žiada na vlastné náklady. Obec kúpila pozemky na ktorých bude zriadený zberný dvor za ČOV.
Jedná sa parcely, ktoré neboli zahrnuté v UPN obce, preto je potrebné riešiť obstaranie Zmien a
doplnkov k ÚPN obce Slovenská Ľupča a zaradiť do UPN pozemky parc. č. C-KN 525/11,
525/12, 525/10, 525/9, 525/8, 525/7, 525/6. Účelom obstarania zmien a doplnkov je plánovaná
výstavba zberného dvora s novým cestným napojením v zmysle platného ÚPN. Ďalej členovia
komisie výstavby a územného rozvoja navrhujú uvedené pozemky odkúpiť do vlastníctva obce pre
potreby rozvoja služieb obyvateľom.
Diskusia:
K žiadosti firmy a.l.k. export import s.r.o sa poslanec Mgr. Daniel Baláž opýtal na parcely, ktoré sú
predmetom schvaľovania, či sa tým rozšíri aj priemyselná časť. Doporučuje, urobiť koncepciu
rozvoja obce a riešiť nový UPN obce. Hlasovania sa zdrží, lebo nerešpektujeme schválený UPN
obce.
Hlasovanie za vzatie na vedomie žiadosť a.l.k. export-imoprt spol.s r.o. Banská Bystrica - zaradenie
pozemkov spoločnosti a.l.k. do územného plánu, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce
Slovenská Ľupča, žiadosť Jaroslava Kuracinu o obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce
Slovenská Ľupča zaradenie pozemkov pre účely výstavby rodinných domov a zámer Obce
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Slovenská Ľupča - zriadenie Zberného dvora a kompostárne a návrh Obce Slovenská Ľupča odkúpenie predmetných pozemkov potrebných pre realizáciu zámeru v bode 3
Uznesenie č. 8/A/2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
1. a.l.k. export-imoprt spol.s r.o. Banská Bystrica - zaradenie pozemkov spoločnosti a.l.k. do
územného plánu, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce Slovenská Ľupča.
2. Jaroslav Kuracina – žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce Slovenská Ľupča
zaradenie pozemkov pre účely výstavby rodinných domov.
3. Zámer Obce Slovenská Ľupča - zriadenie Zberného dvora a kompostárne.
4. Návrh Obce Slovenská Ľupča - odkúpenie predmetných pozemkov potrebných pre realizáciu
zámeru v bode 3
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Hlaváč, Solárik, Baláž,
8
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar
Keďže sa hlasuje pre tri rôzne žiadosti a lokality, navrhli poslanci samostatné hlasovanie za každú
predloženú žiadosť. Hlavná kontrolórka obce Slovenská Ľupča PhDr. Tatiana Jancurová navrhla
vziať na vedomie samostatne každú žiadosť a následne hlasovať za jej schválenie. Na návrh
poslancov a kontrolórky obce navrhol starosta hlasovať za zrušenie Uznesenia č. 8/A2022.

obecné zastupiteľstvo

ruší

Uznesenie č. 8/A2022.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Hlasovanie za vzatie na vedomie Žiadosť a. l. k. export-import spol .s r.o. Slovenská Ľupča 1057,
976 13 Slovenská Ľupča - zaradenie pozemkov spoločnosti a. l. k. export – import spol. s.r.o.
Slovenská Ľupča do územného plánu, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce
Slovenská Ľupča a schválenie obstarania „Zmien a doplnkov č.7“ – platnej územnoplánovacej
dokumentácie obce Slovenská Ľupča
urbanistického bloku B3.1, platnej územnoplánovacej
dokumentácie obce Slovenská Ľupča, úpravu vylučujúcich kritérií pre uvedenú oblasť priemyslu výstavba haly, parkoviska, prístupovej cesty na pozemkoch parc. č. C KN 2437/23, 2437/46 v k.ú.
Slovenská Ľupča.
Uznesenie č.: 8/A//2022 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Žiadosť a. l. k. export-import spol .s r.o. Slovenská Ľupča 1057, 976 13 Slovenská Ľupča zaradenie pozemkov spoločnosti a. l. k. export – import spol. s.r.o. Slovenská Ľupča do územného
plánu, žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce Slovenská Ľupča.
Uznesenie č.: 8/B//2022 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Obstaranie „Zmien a doplnkov č.7“ – platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Slovenská
Ľupča
urbanistického bloku B3.1, platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Slovenská
Ľupča, úpravu vylučujúcich kritérií pre uvedenú oblasť priemyslu - výstavba haly, parkoviska,
10 | S t r a n a
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
_____________________________________________________________________
prístupovej cesty na pozemkoch parc. č. C KN 2437/23, 2437/46 v k.ú. Slovenská Ľupča.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Hlasovanie za vzatie na vedomie žiadosť Jaroslava Kuracinu, Spojová 1, 974 04 Banská Bystrica , o
obstaranie Zmien a doplnkov k ÚPN obce Slovenská Ľupča zaradenie pozemkov pre účely výstavby
rodinných domov a schválenie obstarania „Zmien a doplnkov č.7“ – platnej územnoplánovacej
dokumentácie obce Slovenská Ľupča v lokalite Peniažky-výstavba rodinných domov na pozemkoch
parc. č. C KN 2530/20, 2530/19, 2530/18 v k. ú. Slovenská Ľupča.
Uznesenie č.: 9/A/2022

obecné zastupiteľstvo

berie na vedomie

Žiadosť Jaroslava Kuracinu , Spojová 1, 974 04 Banská Bystrica , o obstaranie Zmien a doplnkov
k ÚPN obce Slovenská Ľupča zaradenie pozemkov pre účely výstavby rodinných domov.
Uznesenie č.: 9/B/2022 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Obstaranie „Zmien a doplnkov č.7“ – platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Slovenská
Ľupča v lokalite Peniažky-výstavba rodinných domov na pozemkoch parc. č. C KN 2530/20,
2530/19, 2530/18 v k. ú. Slovenská Ľupča.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
7
Hlaváč, Solárik,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
1
Baláž

Zdržal sa
0

Hlasovanie za vzatie na vedomie zámer Obce Slovenská Ľupča na zriadenie Zberného dvora
a kompostárne a návrh Obce Slovenská Ľupča na odkúpenie predmetných pozemkov potrebných
pre realizáciu zámeru a schválenie obstarania „Zmien a doplnkov č.7“ na výstavbu zberného dvora,
kompostárne s novým cestným napojením na pozemkoch parc. č. C KN 525/12, 525/11, 525/10,
525/9, 525/8, 525/7, 525/6 v k. ú. Slovenská Ľupča.
Uznesenie č.: 10/A/2022 obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Zámer Obce Slovenská Ľupča na zriadenie Zberného dvora a kompostárne a návrh Obce
Slovenská Ľupča na odkúpenie predmetných pozemkov potrebných pre realizáciu zámeru.
Uznesenie č.: 10/B/2022 obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Obstaranie „Zmien a doplnkov č.7“ na výstavbu zberného dvora, kompostárne s novým cestným
napojením na pozemkoch parc.č. C KN 525/12, 525/11, 525/10, 525/9, 525/8, 525/7, 525/6 v k. ú.
Slovenská Ľupča.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0
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o 18.20 hod opustil rokovaciu miestnosť Ľuboš Bakaljar
Kontrolórka obce Slovenská Ľupča PhDr. Tatiana Jancurová dala do pozornosti doplňujúcu
informáciu ustanovenie § 30 ods. 4 stavebného zákona, v ktorom sa uvádza, že obce a samosprávy
sú povinné pravidelne najmenej 1 x 4 roky preskúmať UPN obce či nie je potrebná obnova prípadne
jeho doplnky.

Bod č. 10 Hospodárenie a nakladanie s majetkom obce Slovenská Ľupča
Návrh na zmena uznesenia č. 98/2021 zo dňa 7.12.2021 (Igor Moravčík, Lichardova 190/29,
976 13 Slovenská Ľupča - žiadosť o odkúpenie vlastníckeho podielu obce z rodinného domu
a záhrady súpisné č.8, parcely 44 a 45, Námestie SNP č.27, v Slovenskej Ľupči
Referentka oddelenia výstavby a životného prostredia Obecného úradu Slovenská Ľupča Miroslava
Oravcová informovala o zrušení uznesenia č. 98/2022 zo dňa 7.12.2022, kedy bol schválený prevod
pozemkov, žiadosť na prevod podali spoluvlastníci. Vzhľadom k tomu že došlo k zmene
spoluvlastníckych podielov a to tak, že Igor Moravčík bytom Lichardova 190/29, Slovenská Ľupča.
odkúpil podiely, pripravili sme zmenu uznesenia, v ktorom sa mení vlastník nehnuteľnosti.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za zmenu Uznesenie č. 98/2021 zo dňa 7.12.2021 a schválenie v súlade s ust. § 9a ods. 8
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod nehnuteľného majetku Obce Slovenská
Ľupča, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, a to žiadateľovi Igorovi Moravčíkovi, bytom
Lichardova 190/29, Slovenská Ľupča.
Uznesenie č.: 11/2022

obecné zastupiteľstvo

mení

Uznesenie č. 98/2021 zo dňa 7.12.2021

obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod nehnuteľného
majetku Obce Slovenská Ľupča, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo, a to žiadateľovi :
Igor Moravčík, bytom Lichardova 190/29, Slovenská Ľupča.
Predmet prevodu :
Spoluvlastnícky podiel vedený pod B12/ vo veľkosti 2/20 k celku k nehnuteľnostiam vedeným na
Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísaným na LV č. 625, k.ú. Slovenská
Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako :
- parcela registra „C“ č. KN 44 o výmere 658 m2 – zast. plochy a nádvoria,
- parcela registra „C“ č. KN 45 o výmere 679 m2 – záhrada,
- rodinný dom č. súpisné 8 postavený na parcele registra „C“ č. KN 44, k.ú. Slovenská Ľupča.
Ide o spoluvlastnícky podiel k rodinnému domu situovanému v úzkom centre Obce Slovenská
Ľupča na rovinatom pozemku, s prístupom priamo z verejnej komunikácie, postavený v uličnej
zástavbe rodinných domov spojených podbráním, má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie,
postáva z troch bytových jednotiek, spolu s prípojkami : prípojkou NN, prípojkou kanalizácie,
prípojkou plynu, vody, vodomernou šachtou, zámkovou dlažbou, vedľajšími stavbami v rozsahu :
skladu, ako aj spolu so zastavaným pozemkom a priľahlou záhradou.
Kúpna cena :
Kúpna cena je schválená vo výške 10.000,- Euro (slovom desaťtisíc euro) za celý predmet zmluvy,
čo presahuje všeobecnú hodnotu nehnuteľností stanovenú Znaleckým posudkom znalkyne Ing.
Aleny Pacerovej č. ZP : 108/2021 zo dňa 17.5.2021, ktorá stanovila hodnotu prevádzaného
spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam vo výške 8.880,- Euro (slovom
osemtisícosemstoosemdesiat euro).
Splatnosť kúpnej ceny je stanovená do 5 pracovaných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy
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bankovým prevodom na bankový účet Obce Slovenská Ľupča.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
7

Za
7
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 11 Zapojenie sa do projektov a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a.) Projekt eurá z eura
b.) Projekt rekonštrukcie chodníkov Hronská ulica
c.) Projekt Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
Projekt eurá z eura.
Starosta informoval o projekte, ktorého cieľom je z prostriedkov za postup na EURO 2020 finančne
podporiť vybrané projekty z celého Slovenska a tým zlepšiť úroveň infraštruktúry v amatérskych
kluboch formou refundácie už vynaložených výdavkov a formou úhrady ešte neuhradených faktúr
priamo dodávateľovi. Účelom použitia finančného príspevku a oprávnenými výdavkami, môžu byť
najmä výdavky/náklady vynaložené na rekonštrukciu a výstavbu tréningových ihrísk a plôch s
prírodnou alebo umelou trávou, hlavných hracích plôch futbalových ihrísk a štadiónov, tribún
štadiónov, športového zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk
a štadiónov. Spolufinancovanie obce je minimálne 25% z celkovej sumy projektu.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za schválenie podania žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu ,“EURÁ z
EURA“ na rekonštrukciu elektrických rozvodov v objekte Obecného futbalového klubu Slovenská
Ľupča, spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 25% čo predstavujem výšku minimálne
3.489,60 eur na predkladaný projekt a financovanie prípadných neoprávnených nákladov projektu.
Uznesenie č.: 12/2022
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A.) Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu ,“EURÁ z EURA“ na
rekonštrukciu elektrických rozvodov v objekte Obecného futbalového klubu Slovenská Ľupča
B.) Spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 25% čo predstavujem výšku minimálne
3.489,60 eur na predkladaný projekt
C.) Financovanie prípadných neoprávnených nákladov projektu.
Hlasovanie:
Za
Proti
počet
7
0
prítomných poslancov:
Hlaváč, Solárik, Baláž,
7
Sýkorová, Lamperová,
Bobák, Stanko

Zdržal sa
0

Projekt rekonštrukcie chodníkov Hronská ulica.
Starosta obce predložil projekt, ktorý rieši výmenu povrchov cesty, chodníkov a príjazdov k domom
na Hronskej ulici s nadväznosťou architektonicky na pripravovaný projekt rekonštrukcie Námestia
SNP, Lichardovej a Dolnej ulice v rozsahu dostupnom v rámci výzvy. Navrhované riešenie daného
územia vychádza z hlavného cieľa predmetu výzvy, ktorým je zlepšenie prístupu obyvateľov z
osídiel mimo obce k službám v obci (škola, obecný úrad, kostol, dom kultúry).
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
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Hlasovanie za schválenie
podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6SC611-2021-2, na rekonštrukciu Hronskej ulice v Slovenskej Ľupči, na zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% z celkových neoprávnených
výdavkov, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Uznesenie č.: 13/2022
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A.) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na podporu
dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2, na
rekonštrukciu Hronskej ulice v Slovenskej Ľupči
B.) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
5% z celkových neoprávnených výdavkov
C.) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
7
0
0
prítomných poslancov:
Hlaváč, Solárik, Baláž,
7
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko,
Projekt Triedený zber odpadov v obci Slovenská Ľupča
Starosta obce predložil projekt, ktorého cieľom je „Triedený zber komunálnych odpadov v obci
Slovenská Ľupča“ je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom
nákupu techniky, určenej na zber, zvoz a manipuláciu s vybranými druhmi komunálnych odpadov v
zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, realizované obstaraním strojného a technologického vybavenia určeného na zber a zvoz
vybraných druhov odpadov a manipuláciu s nimi. Projekt je zameraný na zber a triedenie BRO,
drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.
o 18.20 hod. prišiel do rokovacej miestnosti Ľuboš Bakaljar
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Triedený zber odpadov
v obci Slovenská Ľupča", realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 14.000,00 EUR, t.j. minimálne 5%
z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa,
z rozpočtu obce.
Uznesenie č.: 14/2022
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
A.) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Triedený zber odpadov v obci Slovenská
Ľupča", realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72
B.) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 14.000,00 EUR,
t.j. minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov
C.) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu obce.
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Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 12 Rôzne
a.) Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva
b.) Voľby riaditeľa/ky Materskej školy v Slovenskej Ľupči
c.) Zmena Zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 21.12.1999 v znení jej dodatkov
(nájomca Obecný podnik lesov spol. s r.o. Slovenská Ľupča)
Správa o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce informoval o zrealizovaných a prebiehajúcich aktivitách za uplynulé obdobie.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za vzatie na vedomie informácie o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 15/2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Proti
0

Zdržal sa
0

Voľba riaditeľa/ky Materskej školy v Slovenskej Ľupči
Starosta obce informoval o uskutočnenej voľbe na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka Materskej
školy, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča. Tajnou voľbou bola zvolená Mgr. Anna Sojaková, Námestie
SNP 65 Slovenská Ľupča.
o 18.40 h. opustil rokovaciu miestnosť Mgr. Martin Bobák
Výberového konania sa ako člen výberovej komisie zúčastnil aj poslanec Jozef Stanko, ktorý doplnil,
že uchádzačka splnila všetky požadované podmienky.
V diskusii neboli žiadne príspevky poslancov OZ.
Hlasovanie za vzatie na vedomie informáciu starostu obce o uskutočnenej voľbe riaditeľky
Materskej školy, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča, ktorou bola tajnou voľbou zvolená Mgr. Anna
Sojaková, Námestie SNP 65 Slovenská Ľupča.
Uznesenie č. 16/2022
obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o uskutočnenej voľbe riaditeľky Materskej školy, Oslobodenia 2,
Slovenská Ľupča, ktorou bola tajnou voľbou zvolená Mgr. Anna Sojaková, Námestie SNP 65
Slovenská Ľupča.
Hlasovanie:
počet

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0
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prítomných poslancov:
7

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

Zmena Zmluvy o nájme lesných pozemkov zo dňa 21.12.1999 v znení jej dodatkov
(nájomca Obecný podnik lesov spol. s r.o. Slovenská Ľupča)
Na základe dohody s konateľom OPl spol. s.r.o Ing. Miloslavom Urbanom a prerokovaní návrhu
Dodatku č. 6 na finančnej komisii
sa nájomca zaväzuje, s platnosťou od 1.1.2022, platiť
prenajímateľovi nájomné za celý rozsah prenajatých lesných pozemkov vo výške 17 % zo skutočne
realizovaných tržieb lesných produktov za príslušný štvrťrok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
o 18.43 h. prišiel do rokovacej miestnosti Mgr. Martin Bobák
Ostatné články zmluvy zostávajú bez zmeny.
Hlasovanie za schválenie uzatvorenia Dodatku č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 21.12.1999, v znení jej
Dodatku č. 1 zo dňa 15.3.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 28.1.2009 Dodatku č. 3 zo dňa 17.6.2009,
Dodatku č. 4 zo dňa 21.12.2009 a Dodatku č. 5 zo dňa 19.6.2014 uzatvorenej s nájomcom : Obecný
podnik lesov, s.r.o., ktorým sa mení čl. Výška nájmu“ Zmluvy o nájme zo dňa 21.12.1999, v znení
jej Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, a to tak, že sa ruší jeho pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným
textom :
Na základe dohody zmluvných strán sa nájomca zaväzuje, s platnosťou od 1.1.2022, platiť
prenajímateľovi nájomné za celý rozsah prenajatých lesných pozemkov vo výške 17 % zo skutočne
realizovaných tržieb lesných produktov za príslušný štvrťrok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Ostatné články zmluvy zostávajú bezo zmeny.
Uznesenie č. 17/2022
obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uzatvorenie Dodatku č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 21.12.1999, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa
15.3.2008, Dodatku č. 2 zo dňa 28.1.2009 Dodatku č. 3 zo dňa 17.6.2009, Dodatku č. 4 zo dňa
21.12.2009 a Dodatku č. 5 zo dňa 19.6.2014 uzatvorenej s nájomcom : Obecný podnik lesov, s.r.o.,
ktorým sa mení čl. Výška nájmu“ Zmluvy o nájme zo dňa 21.12.1999, v znení jej Dodatkov č. 1, 2,
3, 4, 5, a to tak, že sa ruší jeho pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným textom :
Na základe dohody zmluvných strán sa nájomca zaväzuje, s platnosťou od 1.1.2022, platiť
prenajímateľovi nájomné za celý rozsah prenajatých lesných pozemkov vo výške 17 % zo skutočne
realizovaných tržieb lesných produktov za príslušný štvrťrok, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak. Ostatné články zmluvy zostávajú bezo zmeny.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržal sa
počet
8
0
0
prítomných poslancov:
Hlaváč, Solárik, Baláž,
8
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

Bod č. 13 Interpelácie poslancov
Poslankyňa Erika Lamperová navrhla, aby sa skontrolovali v obci CO kryty, ak existujú a našiel sa
spôsob, aby boli opätovne sfunkčnené. V rámci CO obec nemá vo vlastníctve kryty, starosta uviedol,
že obec má na to určené objekty a pivničné priestory rodinných domov. Zasadne krízový štáb obce,
na ktorom sa budeme civilnou ochranou obyvateľstva zaoberať. Teraz je podstatné, aby štát
stanovil podmienky organizovania zbierky pre utečencov a tak by sme poskytovali pomoc cielene.
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Poslanec Mgr. Daniel Baláž sa opýtal na výrub stromov na Námestí SNP, konkrétne na výrub brezy
v parku. Územie je súčasťou projektu revitalizácie Námestia SNP, uviedol starosta a s výrubom
brezy sa plánuje. Navrhnuté sú nové parkové prvky, také ktoré sú vhodné do parku a navrhnutá je
náhradná výsadba drevín. Výrub brezy sa môže opätovne prehodnotiť. Poslanec Mgr. Daniel Baláž
sa opýtal na organizovanie jarmoku. Tento rok plánujeme jarmok organizovať 28. mája. 2022,
podaná je žiadosť o dotáciu na VUC BB. Navrhuje malý formát remeselného jarmoku s predajom
občerstvenia a hudbou. Poslankyňa Erika Lamperová uviedla, že v kultúrnej komisii bola navrhnutá
alternatíva, uskutočniť jarmok na ulici 1. mája a na celom tom území, ale neskôr im vyšlo ako
najvhodnejšie usporiadať jarmok v parku a to po dohode s realizačnou firmou k projektu Námestia.
Poslanec Mgr. Daniel Baláž sa zaujímal, ako bude riešené upratovanie obce po zime. Starosta
odpovedal, že upratovanie obce bude cca v polovici mesiaca marca.
Poslankyňa Ing. Katarína Sýkorová PhD. sa opýtala na opravu výtlkov počas zimy. Hneď ako to
bude možné sa to zrealizuje uviedol starosta.
Poslanec Jozef Stanko sa opýtal, ako majú postupovať občania, keď chcú požiadať o výrub drevín.
Starosta vysvetlil postup podávania žiadosti o výrub drevín, ku ktorému je potrebný súhlas vlastníka
pozemku. V obci sú označené viaceré dreviny na výrub, v MŠ a na Mierovom námestí. Poslankyňa
Ing. Katarína Sýkorová PhD. upozornila, že v uličke na Ľupčianskej ulici sú dva veľké smreky na
pozemku Povodia Hrona pri ktorých je el. vedenie. Keby smreky spadli, tak celá ulica zostane bez
elektrickej energie. Oslovili Povodie Hrona a požiadali o výrub resp. opílenie stromov. Zamestnanci
Povodia Hrona sa vyjadrili, že to môžu vypíliť iba pracovníci Stredoslovenskej distribučnej a.s.. Na
opílenie stromov odporučil starosta získať súhlas majiteľa pozemku na ktorom sú smreky.
Poslanec Jozef Stanko sa opýtal ako sa bude uplatňovať Vyhláška o zákaze parkovania na
chodníkoch, ktorá platí od 1. marca 2022. Poslanec Ľuboš Bakaljar povedal, že parkovať na
chodníku sa môže vtedy, keď obec označí miesto vyhradené na parkovanie.
Hlasovanie za vzatie na vedomie interpelácie poslancov.
Uznesenie č. 18/2022
obecné zastupiteľstvo
Interpelácie poslancov.
Hlasovanie:
počet
prítomných poslancov:
8

Za
8
Hlaváč, Solárik, Baláž,
Sýkorová, Lamperová,
Bobák,Stanko, Bakaljar

berie na vedomie

Proti
0

Zdržal sa
0

Bod č. 14 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva
ukončil.
Mgr. Roland Lamper
starosta obce

Mgr. art. Radoslav Solárik
overovateľ I

Erika Lamperová
overovateľ II
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