Zápisnica
z 41. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 21. mája 2018 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci)
Za občanov:
Ing. Pavel Zajac: Dobrý večer, dovoľte, aby som vás privítal na 41. zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hneď na úvod je tento program:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. VZN obce Ľubietová, predchádzanie povodniam
6. Majetok obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Ing. Pavel Zajac: Má niekto niečo na doplnenie? Áno, nech sa ľúbi.
Ivan Kováč: Doplnenie sobášiaceho.
Ing. Pavel Zajac: Aha. Dobre, do ôsmeho hej?
Ivan Kováč: No už, nedáme to skôr už, veď to snáď by nemalo dlho trvať, keby sme to dali hneď po
kontrole uznesení? Nech to vybavíme a máme to.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre. Čiže.
Ing. Peter Sedláček: Ja ešte by som sa chcel opýtať, v rôznom prišlo nám dáky pozdrav, ideme v rôznom?
Pavol Šimun: To by som chcel teda.
Ing. Pavel Zajac: Aký? Mne neprišlo nič
Ivan Kováč: Ja som to tiež čítal, aj mne to prišlo. Múr.
Bc. Jana Majerová: Oprava múrov.
Ing. Pavel Zajac: No to viem, ale však ja som sa s ním aj dohodol, že to mal už dávno naceniť, ale do
dneska sa nám neozval.
Bc. Jana Majerová: Ale žiadosť bola podaná aj zaevidovaná.
Ing. Peter Sedláček: Stačí v rôznom hej?
Ing. Pavel Zajac: Stačí v rôznom.
Ivan Kováč: By bolo dobré, keby sme mali cenu, no ale dobre.
Ing. Pavel Zajac: Čiže sobášiaceho dáme za plnenie, kontrolu plnenia uznesení, hej. Čiže to bude bod 5,
hej. Dobre, má ešte niekto niečo?
Pavol Šimun: A ja jednu vec, Bioenergia.
Ing. Pavel Zajac: Ako?
Pavol Šimun: Bioenergia.
Ing. Pavel Zajac: Môžeme to do rôzneho dať?
Pavol Šimun: No tak, ono by to bolo dobré rozobrať a prijať uznesenie, že stadiaľ vystupujeme alebo
nevystupujeme, alebo čo ideme robiť keď.
Ivan Kováč: Potom pod majetok aspoň.
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Ing. Pavel Zajac: Ešte určite, ešte budeme mať v júni budeme mať určite zastupiteľstvo obce. Ale rozobrať
si to môžeme dneska.
Pavol Šimun: No nie, ak by sme prijali uznesenie, aby si ty mal čas a priestor k 30. 6. ukončiť.
Ing. Pavel Zajac: Ja vám presne poviem, ja som sa dneska o tom s Jožom Rosenbergerom rozprával,
dneska ráno, takže ako, povedal osobne je východiskové počasie, hej aby ste videli. Má to v rôznom,
stačí to v rôznom alebo to dáme.
Pavol Šimun: No veď dobre.
Ing. Pavel Zajac: Dobre. Má ešte niekto niečo?
Ivan Kováč: Tak začnime s tým potom.
Ing. Pavel Zajac: Tak môžeme aj s tým začať, ako ja nemám s tým problém.
Pavol Šimun: V rôznom.
Ivan Kováč: V rôznom. Tak myslím.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, má ešte niekto niečo?
Ing. Peter Sedláček: Ja by som to dal práveže do majetku obce, jedná sa o majetok obce, takže začnime
potom tým.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, majetok obce, Bioenergia, dobre. Už to mám presunuté. Dobre, ešte niekto
nejaký presun niekam? Ďakujem, kto je za, aby sme sa dneska riadili týmto programom?
Otvorenie a schválenie programu
UZNESENIE OcZ 41-1/2018 zo dňa 21. 5 .2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej, 5. bod Doplnenie sobášiaceho, do bodu 7. Majetok obce
Bioenergiu Bystricko a do bodu 8. Rôzne KNK.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem všetci. Miša Černáková je ospravedlnená, lebo jej manžel je na brigáde a malá
je chorá, aby ste vedeli. Určujeme za zapisovateľku Michaelu Nutterová, overovatelia Peťo Sedláček,
Paľo Šimun. Peťo, ak môžem ťa poprosiť už.
Ing. Peter Sedláček: Už to bude, len program som musel napísať. Raz, dva, tri, štyri, piati sú zas, za teda.
To bolo teda uznesenie číslo 1 a teraz.
Ing. Pavel Zajac: Uznesenie číslo 2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov
UZNESENIE OcZ 41-2/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
určuje
a) Michaelu Nutterovú za zapisovateľku zápisnice
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b) Ing. Petra Sedláčka a Pavla Šimuna za overovateľov zápisnice
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Áno, ďakujem kto je za? Ďakujem, všetci. Dobre, návrhová komisia bude Ing. Peter
Sedláček predseda, Paľo Šimun, Ivan Kováč členovia. Hlásiš sa dobrovoľne do komisie?
Ing. Peter Sedláček: Šimun, Kováč tam bol?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ing. Peter Sedláček: Môžem to prečítať?
Voľba návrhovej komisie
UZNESENIE OcZ 41-3/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Peter Sedláček
predseda
Pavol Šimun
člen
Ivan Kováč
člen
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Čítam uznesenia, bez tých prvých, hej po návrhovú
komisiu. VZN obce Ľubietová o zavedení poskytovaní elektronických služieb, bezpečnú politiku
v prevádzke IOMO. To všetko zavádzame to praxe, teraz ešte máme spraviť GDPR, či čo to máme,
nejaká ochrana osobných údajov, by mala byť do konca mája, hej.
Pavol Šimun: Do pondelka budúceho.
Ing. Pavel Zajac: No, však to viem a má, má nám to robiť oný Vlado Salaj, ktorý nám robil vlastne ten
bezpečnostný projekt. Takže to je ďalšia vec. Je tu správa o vykonanej kontrole v zmysle plánu hlavnej
kontrolórky na druhý polrok 2017. Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, návrh plánu
kontrolnej činnosti, plán kontrolnej činnosti, úprava rozpočtu, rozpočtu v zmysle rozpočtového opatrenia
číslo 1 o vypustenie položky knižná publikácia obce, z dôvodu prekonzultovania nákladov autorov. Bol
som s, s pánom Hrončekom, bol tu jedného doobeda tu bol ohľadom životného prostredia a tým, že on
robí v TU v Košiciach, tak on je celý týždeň v Košiciach, musím to dohodnúť na niektorý víkend, keď bude
doma. Ale povedal, že vlastne bude s tým asi trochu problém, lebo, že akurát začali robiť publikáciu
Medzibrodu, tak neviem, že či by toľko autorov dokázali, tak asi.
Pavol Šimun: K tomu môžem toľko povedať, máme spolužiaka, ktorý takéto veci robí, môžeme ho osloviť,
ja som sa s ním spytoval, ja som sa ho spytoval, povedal, že neni problém, treba ho zavolať, treba si
povedať čo, on si povie ako, začo.
Ing. Pavel Zajac: No dobre, ja ešte jednu vec ešte doplním, vlastne tým, že tu bola tá agentúra životného
prostredia, majú tu nejakú konkrétnu ...., boli tu aj pracovníčky z ministerstva kultúry, ktorý nám
odporúčajú nasledovný postup, že najprv požiadať peniaze o archívny výskum, to znamená, že aby sa
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niekto mohol posadiť do archívu, vytiahnuť ešte listiny, ktoré potrebujeme a takéto veci, druhá, že sa dá
na to vytiahnuť 5 až 6 tisíc euro, hej, na ten archívny výskum, s tým, že to zafinancuje ministerstvo kultúry
a následne požiadať o, o vlastne o publikáciu, čiže vlastne do toho archívneho výskumu povedať, že to
bude použité na publikáciu o obci a následne potom požiadať Ministerstvo kultúry o príspevok na
publikáciu.
Pavol Šimun: No, presne toto mi hovoril aj on a povedal, že to treba, že to sa treba, že to nie je len knihu
spraviť, že to jednoducho sa zísť, treba si zámer povedať, čo ako.
Ing. Pavel Zajac: No veď jasné.
Pavol Šimun: On povedal, že kľudne aj ten pán Hronček, Hronček bol, že on kľudne je ochotný
spolupracovať, aj bol na diskusiách, on má, on nejaké publikácie robil, takže.
Ing. Pavel Zajac: No ako Paľo Hronček robil všetky okolité obce, čiže keď robil Lučatín, Brusno a ďalšia
vec je tá, že vlastne posledné roky vyhral vždycky publikácia obci, tá jeho vyhrala tú celoslovenskú súťaž
o publikácia obcí. Takže ako, už je to, už je to, hovorím ako, ale skôr si myslím, že najprv ja požiadam
o ten archívny výskum, ale aj tam potrebujem nájsť človeka, ktorý dokáže do toho archívu ísť a sa tam
hrabať.
Pavol Šimun: Vieš čo, tento kamarát robí takéto veci, možno, že on by to vedel spraviť aj so študentami.
Ing. Pavel Zajac: No ako, potom sa môžeme sa o tom porozprávať, nie je problém.
Pavol Šimun: Bolo by dobre, vieš ako, predtým sa ešte zísť, aby sme sa dohodli, vieš ako, aby si oni
povedali, teda ak sa nato dajú, že vlastne, aby si povedali kroky, aj na základe toho čo si ty povedal a že
by sa to nejakým spôsobom urobilo.
Ing. Pavel Zajac: Lebo mne zase tá baba z toho Ministerstva odporučila nejakú babu, hej, stretnime sa
k tomu a povieme si, čo všetko sa tam dá robiť, hej. Vypracovanie projektovej dokumentácie na osadenie
bleskozvodu, zadal som to Števovi Kropulovi, len ešte mi neodovzdal projekt, lebo bohvie kde je, mal
nejaké zdravotné problémy. Zapojenie sa do projektu podpora rozvoja športovej aktivity v obci Ľubietová
v celkových nákladoch 47 tisíc. Boli sme úspešní, dostali sme 35 tisíc, hej, 35 tisíc sme dostali z Úradu
vlády, teraz sa musím zúčastniť nejakého školenia 29. a potom bude vlastne firma Maro, bude riešiť
obstarávanie, samozrejme v spolupráci s nami, no je to tak v uznesení hej. Potom je tu rušenie uznesenia
obce 33-4, rozšírenie prevádzky predajných priestorov Bar Bowling, Na Kolese 3 o gastronomickú časť,
prevádzku pizzerie, tam ja som dal vlastne vyjadrenie, že nepotrebuje to stavebné úpravy, plus som dal
súhlas na navýšenie kapacity elektriky, viem, že dneska tam boli to spätne plombovať, takže ako malo by
to byť, ako my sme spravili všetky kroky, ktoré sme mali urobiť, hej. Zverejnenie Anka Rovná zámena
pozemkov a odkúpenie, hej, nemusím to celé čítať, lebo to je dlhé. Ruší uznesenie 18-26/2016 zo 26.
februára, 30 OcZ 30-12/2017 zo dňa 17. marca. Dodatok k zmluve na vývoz komunálneho odpadu so
spoločnosti Waspe transport, tam viete, že som vám povedal, ako sa zdvihli ceny, čiže tam sme ten
dodatok podpísali. Zase zrušené uznesenie 20, uznesenie to sú vlastne na základe kontrolórky. A to je
všetko. Otázky. Nikto nič? Poprosím uznesenie.
Kontrola plnenia uznesení
UZNESENIE OcZ 41-4/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení prednesenú starostom obce
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
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Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Keď sa na to pozerám, že kde mám to, ideme na
sobášiaceho hej. Čiže pokiaľ viem, tak bolo navrhnuté, že Ing. Peter Sedláček, že má byť sobášiaci.
Ivan Kováč: K tomu sa asi vyjadrí nie? No asi áno.
Pavol Šimun: Toto VZN.
Ing. Peter Sedláček: Ktoré?
Ing. Pavel Zajac: Už viselo asi pred polrokom toto VZN.
Ing. Peter Sedláček: Ktoré myslíš.
Pavol Šimun: Toto čo chceme teraz odsúhlasiť.
Ing. Peter Sedláček: Ešte neodsúhlasujeme, ideme sobášiaceho odsúhlasiť.
Ing. Pavel Zajac: Čiže má niekto nejaký problém, že Ing. Peter Sedláček bude sobášiaci? Nie, tak
poprosím uznesenie, len musíš pripísať, vzadu si zober čisté, úplne jednoduché schvaľuje Ing. Petra
Sedláčeka za sobášiaceho. Hotovo. Vyriešené.
Ing. Peter Sedláček: Čiže to bude päťka však?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ing. Peter Sedláček: Môžem čítať?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Určenie sobášiaceho
UZNESENIE OcZ 41-5/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
Ing. Petra Sedláčeka za sobášiaceho
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Ďakujem všetci, vyriešené. Všeobecné záväzné nariadenie obce
Ľubietová na určenie preventívnych opatrení na obmedzenie následkov živelných pohrôm – povodní,
spôsobujúcich stav núdze obyvateľov obce, v zmysle predložených pozmeňovacích návrhov. K tomu sa
dostávame, v piatok komisia životného prostredia, spolu s autorom tohto VZN Ivanom Chládekom, sedela
a skrátka prešla si detailne VZN na komplet, poprosím Peťa Sedláčeka.
Ing. Peter Sedláček: Takže toto VZN, vlastne bolo pripravené už vlani, myslím si, že v júni 2017, kde sme
sa potom k nemu nedostali, pretože mali sme.
Pavol Šimun: Výhrady.
Ing. Peter Sedláček: Nejaké výhrady, to znamená, že presne to isté s drobnými úpravami sa dostáva na
schválenie teraz tohto roku, ako povedal starosta, sedeli sme v piatok aj za účasti autora, to znamená
Mgr. Chládeka, aj vlastne terajší členovia komisie, vrátane starostu, kde sme si v podstate prešli celé
navrhované VZN, tých prvých ja neviem štyri, päť bodov, to sú v podstate, vysvetlili sme si všetky pojmy,
pretože nie sme všetci odborníci, takže Ivan nám to všetko vysvetlil, čo sa zo zákona týka, všetky tie
definície a všetky tie pomenovania sme sa popýtali, všetko nám to vysvetlil, ak bude záujem, čo sa chcete
spýtať, ak si pamätám, tak odpoviem. Dôležité je pre nás, ako pre poslancov, potom k článku 6, režim
správania sa v inundačnom území. Ak neviete, čo je inundačné územie, je to vlastne územie, ktoré
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potencionálne môže byť pri povodni zaplavené, zaplavené. Čiže nie je to len bezprostredné,
bezprostredná plocha okolo tých potokov, ale vlastne aj určité územie okolo toku, ktoré by teda
potenciálne mohlo byť v prípade povodní zaplavené. No a tu je vlastne, čo sa tam môže a čo sa nemôže,
respektíve, čo je tam zakázané. Vlani som sa už vyjadroval, poviem aj teraz, že nás najviac škrie v
podstate, po, po dedine, čo sa týka intravilánu, skládky dreva, ktoré sú hlavne teda po druhej strane, sú
umiestnené popri potoku a ktoré pri každej príležitosti spomeniem, že máme prijaté VZN o prenájme
priestorov, obecných priestorov, ktoré v podstate sa nedodržiava, pretože, keby obecnému úradu
záležalo na tom, tak už cez toto VZN dávno mohli všetky šichtúny dreva, to znamená, to znamená
potenciálna hrozba zapchatia tých benešov, tých korýtok by mohla byť eliminovaná. Tu v podstate, ja som
nad tým ešte rozmýšľal, v tom bode A by som ešte okrem iného doplnil, čítam, týka sa to predovšetkým
drevnej, drevnej hmoty po ťažbe, navrhujem doplniť tam v extraviláne alebo inej manipulácii s drevom aj
v intraviláne. Bolo to bez extravilánu, bez intravilánu, pretože tento bod A bol napísaný v podstate
všeobecne tak, že v podstate hlavne teda z Vôdky nám voda donesie bordel po ťažbe dreva, rôzne konáre
a, a nečistoty, ktoré zostanú vlastne po ťažbe. Čiže navrhujem, navrhujem teda, aby sme tam doplnili
ešte tieto dve slová. Bude to znieť takto. Písmeno A: Umiestňovať materiál a predmety, ktoré môžu
zhoršiť odtok povrchových vôd, pod ľadom alebo kvality vody, alebo, ktoré by mohla voda počas povodne
odplaviť. Týka sa to predovšetkým drevnej hmoty po ťažbe v extraviláne alebo inej manipulácii s drevom
aj v intraviláne. To by bola ten článok 6 bod A. Neviem, ako budeme riešiť, napríklad detské ihrisko,
pretože, dole v Hute, pretože to je v inundačnom území a sama obec v podstate povolila postaviť detské
ihrisko na tom pozemku, ktoré môže byť tak isto.
Ing. Pavel Zajac: Skúsime s tým niečo urobiť. Premiestniť. Čo s tým budeme robiť.
Ing. Peter Sedláček: To je len na okraj. No a vlastne posledný bod článku teda 7. Doplnili sme do
posledného odstavca vrátane odpratania drevnej hmoty po ťažbe. Ináč znel po povodne. V prípade
porušenia VZN, bude osoba, ktorá sa porušenia dopustila, vyzvaná k vykonaniu nápravy v termíne
do siedmich dní. Ak k náprave nedôjde, nápravu vykoná obec, na náklady osoby, ktorá sa dopustila
priestupku. Vyťažená drevná hmota bude odvezená a odložená na mieste určenom obcou na dobu troch
mesiacov. V tomto období si môže majiteľ vziať do svojej držby za cenu nákladov, ktoré boli na túto
činnosť vynaložené, vrátane odpratania drevenej hmoty po ťažbe. Takto to bude znieť. Inak, čo sa týka
VZN, to je zo strany mňa a zo strany komisie životného prostredia všetko. Ivan Chládek, okrem
spracovania VZN, navrhol aj nejaké uznesenia, aby sme prijali, ktoré niekde mám, musím ho nájsť.
Ing. Pavel Zajac: Ak ja, pokým nájdeš, ja ťa doplním jednu vec, prišiel, akože pomerne, sme rozdiskutovali
aj ten problém vlastne prechodu z katastra do katastra.
Ing. Peter Sedláček: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Lebo viete, že tam vlastne nad Vôdkou hospodári hlavne urbár a vlastne väčšina tých
papekov, ktoré nám doplavilo, bolo z urbárskeho. Teraz 26., sa mi zdá, mája je schôdza urbáru, tak sme
sa dohodli, že ja skúsim sa nahlásiť na ten urbár a pôjdem tam. To je prvá vec. A za druhé, že skrátka
skúsim sa dohodnúť s pani starostkou na Strelníkoch, aby niečo podobné prijali aj oni. Priznám sa, že
neviem, aký to bude mať úspech, lebo hovorím, Strelníky tento problém nemajú, ale hovorím, my sme sa
snažili naozaj a teraz v spolupráci s hasičskými, dobrovoľnými hasičskými zbormi minimálne, aby si to tí
hasiči zobrali za svoje a minimálne, aj keď je povedzme trošku prívalový dážď, nejaká prietrž mračien,
aby minimálne niekto zodvihol telefón a povedal prosím vás, silno tu prší, zdvíha sa Vôdka, a, a aby
povedal, že teda pripravte sa príde k vám nejaká prívalová vlna alebo niečo také. A za ďalšie,
samozrejme, no tak ten poriadok, čo sa týka urbára je s tými papekmi tam. Uvidíme, aký to bude mať
efekt. A ešte jednu vec vlastne sme sa dohodli, že ono je toto síce pekná vec, ale my by sme, tak ako aj
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Ivan povedal tuto Debnár, naozaj by bolo dobré riešiť tú povodňovú vlnu vlastne celoplošne, čiže v území,
každá tá dolina pridáva nejakú vodu. Viete, že máme najväčšie problémy povedzme Šajbian dolina, tá
dolina je úplne zničená, keďže tam sú vymyté jarky štvormetrové, ja beriem, že je to na súkromných
pozemkoch a že tieto problémy tam sú, tam nám to ponúklo vlastne nejakú pomoc aj povodie Hrona, že
teda oni by sa nato nejakými asi prácami alebo niečím podieľali, len druhá vec je tá, že teda musíme sa
dohodnúť, že čo s tým, že či teda nejakou kamennou naházkou alebo či nejaké drevené palisády alebo
čo s tým, akože urobiť, aby sa to aspoň minimálne začalo späť zanášať a za ďalšie, aby ten sa urobilo
presne to, že tam by bola rovinka, radšej spád, rovinka, spád, no čiže, aby to nenabralo rýchlosť, lebo
viete, že tam pri každom prívalovom daždi minimálne povodiu Hrona urobí škodu, tým, že im to naženie
dolu všetko. No, takže, ono je to také zložité. Ale hovorím, že toto sú, je problém vlastne všetkých tých
dolín. Ak, ak si spomínate, čo vlastne bolo, ja neviem asi pred piatimi rokmi, keď pršalo tuto na úpätí
Vysokej, tak vlastne tu pred úradom bolo 20 cm vody. Takže hovorím, dneska tie prívalové dažde sú čím,
čím ďalšej častejšie, čím ďalej silnejšie a osobne si, ak ste sledovali teraz správy, tak zdá sa, že prídu
tornáda aj takéto veci, takže máme sa načo tešiť. Nech sa ľúbi môžeš.
Bc. Jana majerová: Máš to?
Ing. Peter Sedláček: Ja som chcel toto všetko povedať napríklad, dobre, dobre si to povedal, je mi úplne
jedno, kto to povie, ja som len chcel začať teda tým, že vlastne Ivan, ako autor, ako som povedal toho
VZN, navrhol aj aké uznesenie odporúča obecnému zastupiteľstvu poslancom, aby prijali nejaké
uznesenia, nakoniec sme sa dohodli, len na takom uznesení, že v podstate prijmeme VZN ako také, tie
ostatné veci, ktoré povedal, zrealizovať odstránenie hospodárskej stavby postavenej na prekrytej časti
vodného toku Hutná pod zosuvom dolnej časti obce a zrealizovať stavbu oporného múra po pravej strane
smerom od toku Hutná na jeho prekrytej časti po zosuvoch. To sú v podstate technické veci, ktoré budú
predmetom ďalšieho jednania starostu s dotknutými osobami.
Ing. Pavel Zajac: Ja som už jednal s Dankou Kolíčkou, lebo skrátka ich sa to týka akože bytostne a svojím
spôsobom povedala, že oni nemajú problém aj s odstránením tej stavby. Druhá vec je tá, že čo s tým
múrom, ja, ja si myslím, že tam by sme sa mali stretnúť, nejaká širšia, širšia skupina ľudí, aby sa povedalo,
že čo s tým.
Bc. Jana Majerová: To sa tvrdí niekoľko rokov ale majiteľ to má.
Ing. Pavel Zajac: Má niekto nejakú otázku.
Pavol Šimun: Ale ja by som ešte k tomu mal jednu vec, napríklad minulý rok to bolo jednoznačne z Vôdky,
ale určite to nebolo to, čo bolo po dedine nanosené, ale to čo malo vo Vôdke a tie hrable vtedy tam strašne
pomohli, ktoré sú tam zrealizované. Lenže oni sú teraz, keď je tak málo vody, ja som tam bol včera pozrieť,
sú strašne hlavne na tejto časti pod cestou poškodené a myslím si, že keby ešte raz prišiel takýto nával
ako minulý rok, tak tá strana nevydrží. Je to naše, či by tam bolo dobré dačo s tým.
Ing. Pavol Zajac: Je to Povodia Hrona, tie hrable sú Povodia Hrona.
Pavol Šimun: Povodia Hrona? Bolo by dobre keby to nejako.
Ing. Pavel Zajac: Oni tam aj tú chvíľu boli, ale neurobili s tým dokopy nič.
Pavol Šimun: No nič nie, lebo túto stranu tam otvorí a pôjde to všetko naozaj dole nižšie.
Ing. Pavel Zajac: Môžem sa stretnúť so Žiakom, že nech s tým niečo urobia, to je prvá vec, ale za ďalšie
vlastne, tiež aj na komisii odznelo, že či by sme obdobné hrable, osobne si myslím, že nebolo by to tak
veľmi finančne náročné, neposunuli ešte vyššie, že by sme urobili sériu tých hrablí. Nad cvičiskom by sa
spravili ďalšie také hrable a ešte povedzme o 500 metrov vyššie ďalšie také hrable. Lebo osobne si
myslím, že to nie je taká veľká investícia a a určite by nám to pomohlo.
Pavol Šimun: No, ale aby sa to malo kde rozliať, tá voda mala kde, aby nepreletela popri tých hrabliach.
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Ing. Pavel Zajac: A ak teraz zase si spomeniem na tú minuloročnú povodeň, tak viete, že tie konáre na
tých hrabliach spravili vlastne ten suchý kolobeh, že tam sa tá voda zachytila a zdvihla.
Pavol Šimun: No, áno, to bolo jedno šťastie, lebo keby to bolo zletelo dole a ďalšia vec je, že keby to tam
vypadlo, tak tam teraz, kde sa tá cesta opravovala a ona sa podala, tam sa to koryto a ten prietok zužuje,
tam, ak by tie konáre naleteli, tak tam sa môže stať, že nám to zahasí. A to je otázka, že či napríklad do
budúcna, ak by prišla taká prívalová voda, že či to po jednej, po dvoch nepodmyje a necapne to celé
a neurobí nám tam priehradu. Lebo to tam vyslovene stojí na jednej skale, to celé sa podáva tam.
Ing. Pavol Zajac: Ale kde?
Pavol Šimun: No to, čo sa opravovalo pred Vôdkou, čo sa to podalo dole skoro o meter.
Ing. Pavel Zajac: Aha, áno.
Pavol Šimun: Pred posledným domov.
Ing. Pavel Zajac: No tam, ja už hovorím, ja som to ako nahlásil ten havarijný stav na štátne lesy a hovorím
ja už som to rozprával na tej komisii, že mal sem prísť zástupca riaditeľa pozrieť ten stav, ale skrátka ja
to budem tlačiť, aby to, aby to skrátka urobili čím skôr aby to urobili, lebo tam to musia spraviť oni, lebo
to musia spraviť opatrenia na to. Lebo tam vlastne to vždycky odnesie a celé to klesne, zase odnesie,
klesne. A to môžeme tam dávať čo chceme, stále sa to rozťahuje po potoku.
Pavol Šimun: No a ešte čo by som mal, ďalšiu vec, tak za tým korýtkom, tam, kde sú tie mreže aj minulý
rok vidíte, bol problém dostať sa tam s mechanizáciou. Ak si pamätáte, tam je cesta, tam voľakedy bola
ulica a je cesta dole spravená, vedľa vašej záhrady bývalej, no a keby sa tá cesta upravila, pripravila aj
ten priestor dole tam, lebo napríklad tam neviem, či Kolíkovci alebo kto, je tam, záhradka spravená. Čiže
v tom momente napríklad určite do tej záhradky sa boli vtrepali. Ale tam by bolo možné, keby tú záhradku
tam nemali a spravila sa tam nejaká spevnená plocha, tak by tam mohol kľudne prísť mechanizmus
a mohol by to hneď vyhadzovať.
Ing. Pavel Zajac: Paľo ja som bol tam pozrieť s Petrom Černákom, ako škoda, že som Jána vtedy
nezavolal Majera, ale hovorím, ja priznám sa, ja som tam bol prvý raz. A ako tá, ten reliéf terénu, ktorý
tam je, ja som myslel, že tam cesta bude podstatne jednoduchšia, lenže tam je cesta a potom je tam takto
kopec a teraz je otázka, čo s tým kopcom. Odbagrovať? Čo sa s tým urobí, čiže ono to nie je také
jednoduché.
Pavol Šimun: Áno viem, tam je ešte aj kanalizácia, ak sa nemýlim.
Ing. Pavel Zajac: Áno je, ale hovorím, svojím spôsobom my sme skončili na tom kopci, lebo ja som chcel,
aby sa tá cesta tam vybudovala, my sme dokonca mali stretnutie ako vlastníci pozemkov, že teda ani tí
vlastníci pozemkov s tým nemajú problém, lenže hovorím, jak sme prišli vlastne pod Janovu chatku, tak
potom odrazu je tam obrovský taký kopec, kde prichádzame na to, že by sme to museli odbagrovať štyri
metre od hore a teraz čo to tam spraví. No. Čiže potom na tomto to skončilo. A to isté som ja zase preberal
s Danou Količkou, ona povedala, že oni nemajú problém, že oni majú vlastne cez svoje pozemky nejakú
cestu, neviem akú, zase hovorím, sme sa dohodli, že pôjdeme to tam pozrieť, že keď oni budú všetci
doma, Martin, ona, takže pôjdeme to tam pozrieť, aby, aby sme skrátka vedeli, že čo, kade sa tam dá
prísť. A tá záhradka je Kolíkovie.
Pavol Šimun: No je to. Lebo je tam tá záhradka, je ten dom.
Ing. Pavel Zajac: No vieš, nebude sa nikto pýtať, no tak mali tam záhradku.
Pavol Šimun: Bolo by dobré ich upozorniť, ak sa nájde spôsob nejaký, aby si, si potom nezavinil, vieš to
nikto nebude čakať, že príde a potom zbytočná robota a ten cárach budeš musieť niekde na, povykladať.
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Ing. Pavel Zajac: Toto všetko, toto všetko, hovorím máme prejednať na nejakom osobnom stretnutí
priamo tam na záhrade, nech sa páči, kto sa chcete toho zúčastniť, ja nemám s tým vôbec žiadny
problém, kľudne môžete prísť, ktokoľvek budete chcieť, pošlem vám sms-ku, hej, dobre.
Pavol Šimun: A ďalšia vec čo je, ja som sa rozprával s jedným kamarátom, ktorý robil projekty na tých
vodných elektrárňach na Hronoch čo sú. A tam používali, to isté čo aj na priehradách, také, také hrable.
Keď príde im takýto príval, sa im to nazbiera, dajú hrable. Ale on mi rovno povedal, že to by bola taká
investícia, že to musí mať takú pätu, lebo tá priehrada má pätu, je to nosný základ a že v takomto prípade
ako tuna to býva, tak jednoducho, že to by neposlúžilo, že to by poslúžilo potom následne na vypratávanie,
že my to, čo potrebujeme, okrem toho, aby nám voda otiekla a neroztekala sa nám inde, že na to by
neposlúžilo, lebo to by jednoducho nemalo šancu zodvihnúť a že keby sme to chceli také spraviť, že to
by stálo také peniaze, že to, kto by to zaplatil.
Ing. Pavel Zajac: No, mne ešte tiež jeden dal, akože vnukol myšlienku, len je otázka, že či by to bola
akože dobrá myšlienka, hlavne to musí niekto posúdiť, kto ten vodný stavby dokáže akože riešiť, že
vlastne, tým že sa zíde tá voda, tak do boku spraviť vlastne prepadovú hranu, do boku a vlastne napojíš
to späť na tie beneše, lebo vlastne tie beneše sú prázdne, keď je záplava, hej. Čiže vlastne urobiť nejaký
akože kvázi bazén, vedľa, vedľa potoka a napojenie povedzme osemstovkou rúrou späť na beneš, že
možno, že by to pomohlo, ale či by to pomohlo, to ja neviem.
Pavol Šimun: Práveže to by bola dobrá vec, či by mal niekto na to gule to spraviť. Lebo ten betón, tie
betónové tie sudy, vieš, to kvôli tomu spravili, teraz, keby si to ty odkopal, vieš a sa to hýbe. No.
Ing. Pavel Zajac: No ja som bol, ešte, aby aj to ste vedeli, ja som to rozprával aj na komisii, ja som bol za
Jánovou, čo je vlastne šéfka sekcii na Ministerstve geológie a oni majú vlastne na tieto prieskumné práce
nejaké akože financie, s tým, že teda Ľubietová tam má asi 50 tisíc, ale nie na prieskumné práce za túto
sumu ale zo súm. Čiže 50 tisíc na prieskumné práce plus základné sanačné práce z toho zosuvu, ktorý
je nad ihriskom, lebo momentálne si myslím, že ten je vážnejší, ako, ako je veľký. Lebo hovorím, ja som
dal už spraviť dve správy také asi v 14-tom roku, robila to Medveďová, to čo býva na Hrnčiarskej,
respektíve má tam chatu a teraz to robil nejaký chlap, zase prišiel druhý geológ a povedal mi celkom
zaujímavú vec, ktorú som si ani ja nevšimol, že skúste si to aj vy všimnúť, keď pôjdete hore, povedal
jednu vec, že prestala z toho zosuvu tiecť voda, cez Lojka, viete vždycky chytil.
Pavol Šimun: Áno, áno, áno.
Ing. Pavol Zajac: Vždy a teraz tam tá voda netečie.
Pavol Šimun: To isté, to isté máš, to je jedna strana, druhá je potom tam na bandurke, na bandurke
diviaky, tam voda netečie, neviem, kam ide, ale netečie, tade cez Jahodov, popri Daliborovi Michalidesovi
dole
Ing. Pavel Zajac: Áno viem a ďalšia vec je tá, že teda hovorím hore vznikáva nad ihriskom tá prepadlina,
hej čiže tam sa to stráca celá tá zem a tuto dole hovorím, ja som bol u Mrnčov v záhrade, čiže tam je
takýto svah, hovorím povedzme šesť metrov nad domami a hore bol vrt a tam bola voda 30 cm pod
povrchom, čiže celé je to na vode. Ako niečo ešte odteká cez Igora Lichnera a tade, tade to celkom ešte
tečie, ale hovorím je tá situácia podľa mňa vážna a hovorím ja už som sa o tom rozprával aj s okresným
úradom akože s odborom krízového riadenia, že čo s tým, len zase nechcem tam pustiť niekoho, kto sa
do toho nevyzná, aby sme celé to nezhoršili, čiže musí to podľa mňa v prvom rade niekto údajne, že tá
sekcia geológie majú spraviť do konca roka obstarávanie a kde tých 50 tisíc by sa malo tu preinvestovať.
Oni skrátka vyberú nejakú firmu, ktorá byt to mala tu urobiť, že dali nejaké také podmienky, aby to
.............. neboli, čiže väčšinou to budú také nejaké práce, ktorých sa týka alebo nejaké envigeo alebo
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niečo tam ešte je, netuším. Čiže to je vlastne celý, celá tá problematika aj tých zosuvov aj tohto aj tých
mimoriadnych situácií, no to je zložité, žijeme v zložitom území, no, ale si nenavyberáme.
Ing. Peter Sedláček: No to si ešte zabudol povedať, že v podstate sme už dali do nejakého stupňa
nebezpečia, čo sa povodni týka a ja ešte za seba jednu poznámku len chcem povedať, že máme, čo sa
týka povodní, máme spravený povodňový plán, myslím si, že super, tak ako som to aj vlani
pripomienkoval, predtým, ako sme išli schvaľovať toto VZN alebo, ako sme chceli, napriek tomu ešte
hovorím, že ešte je potrebné vydať štatút krízového štábu obce, to čo ti hovoril v piatok, že sú členovia,
sú telefónne čísla, všetko, lenže nie sú úlohy a nie je zodpovednosť. A to je, teda tých členov, akejkoľvek
povodňovej komisie, akéhokoľvek krízového štábu, to, to musí byť v samostatnom dokumente a to teda
odporúčam čo najrýchlejšie spraviť.
Ing. Pavel Zajac: No, to je jedna vec a ďalšia vec, teda Ivan Chládek odporučil, aby sme navýšili počet
členov povodňovej komisie, ja s tým nemám problém, ak mi poviete, kto chce ísť do povodňovej komisie,
nie je problém zdvihnúť ruky, dať ich tohto, tohto, tohto.
Ing. Peter Sedláček: To je, ale vieš, ako sme sa vtedy rozprávali, to nie je len nabrať ľudí do povodňovej
komisie, tí ľudia musia byť znalí veci, tí ľudia sa musia zúčastniť nejakého školenia a tak ďalej, pretože
už keď príde k tomu najhoršiemu, tak každý člen tej komisie musí vedieť, že tam mám materiál, oslovím
týchto ľudí alebo títo prídu tam, tam tuto sú kľúče, keď bude potrebné, lopaty, tam mám krompáč, a tak
ďalej, tam mám techniku, a tak ďalej a tak ďalej. Toto, toto nám tí členovia povodňovej komisie musia
vedieť a tým to musí niekto povedať.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, no vráťme sa k VZN.
Ing. Peter Sedláček: No ja som vlastne. Jaj posledná, to si povedal, komplexne od Šajby postupne riešiť,
no dobre.
Ing. Pavel Zajac: To nie len zo Šajby, to isté nás čaká celé územie. Hovorím, tak ako, keď si zoberieme
Hutná, neviem koľko má tých prítokov, ale má ich nie málo, ale v každom tom prítoku, viete hovorím, však
keď bola v 2002 povodeň, tak vlastne z Hutky z Hladkej tiekol potok, fakt tiekol potok. No, čiže celé to
vyšlo cez dolinu a vlastne možno v tej doline, keby sa spravila aj prehrádzka, možno sa tá vlna povodňová
sploští, no ale tak ako, to je o tom, že musíme nájsť miesto, aby bolo ideálne, musíme vyriešiť vlastnícke
vzťahy a takéto veci a tak ďalej. To je na obsiahlu, väčšiu diskusiu. Ale hovorím, že máme prisľúbené, že
teda od júna 2018 budeme už v tej mape tých povodňových rizík, lebo doteraz sme tam neboli. Ako boli
sme na mape zachytený, ale v textovej správe sme vôbec neboli. Takže povedalo povodie Hrona, že teda
áno, že Ľubietovú tam dajú. Skontrolujeme na konci júna. Má ešte niekto niečo k VZN? Nech sa páči.
Daniel Kenický: Počúvam podrobne vašu správu o tom vyselníku a som veľmi rád, že prišiel priateľ Milan
Hiadlovský, presne ako keby som si predstavil pred 42 rokmi plénum MNV v Ľubietovej v zasadačke, kde
teraz má Katka.......... Vtedy sa tiež mudrovalo o vyselníku, čo ideme robiť, ako ideme robiť, prečo ideme
robiť a nakoniec, keď nám o dva roky, poslednú februárovú sobotu 77 vyselník hrkotal, tak sa všetci
chytali za hlavu. Viete, čo ľudia mohli robiť, vyselník je časovaná bomba. My sme vtedy sedeli, polroka
sme tu mali manévre, môže Milan potvrdiť, hasiči, vojsko, ženy, všetko možné, škola nechodila, do školy,
poľná kuchyňa v promenáde, poľná kuchyňa v parku, nikto nesmel ísť do roboty, od 18 rokov do 60 rokov
bola pracovná povinnosť nariadená na vyselníku. Ja som tam vtedy dostal zápal pľúc pri mašine tej
hasičskej. No, keď sme skončili celú túto akciu v roku 77 v novembri, tak prišiel sem jeden západný
Nemec, ktorý robil merania, že ako sa vyselník poddáva a s ním prišiel jeden Brňák, Čech, ten robil aj
tlmočníka a ten nám toľko povedal: „Pánové co sme teďkom udelali, to je na maximálne päť a dvadset,
maximálne osum a dvadsať let. Už teďkom sa zaoberajte otázkou, čo budete delat o päť a dvadsat let,
ako budete rešiť oselník, či vyselník, lebo sa vám to zase zrúti na hlavu. Tie odvodňovacie drenážky, čo
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sme udelali, teraz tam dali, to je na 25 rokov, maximálne na 28 rokov, potom, keď sa to pohne, budete
mať vyselník zase na chrbte.“ Čiže teraz mi to pripadá ako pred 42 rokmi. Vtedy nebohý Hino Kolík, čo
ste starší Ľubietovci, tak si na neho pamätáte, býval v tom dome, kde teraz býva Maroš Kolík, jeho vnuk.
A Hino Kolík povedal, tak ja na toto nebudem čakať, kým mi to zletí na hlavu. Predal dom družstvu
invalidov, nasťahoval sa tam starý Medvec, ako šéf VDI a Hino Kolík išiel k Helcky na Močilie do drevenici
bývať. A čo sa stal neskôr o dva roky? Vyselník nám letel na hlavu a mali sme tu manévre na polroka. Ak
sa s týmto budeme teraz len dohadovať aká komisia, ktorá komisia, kto čo spraví, kto čo nespraví, tak
rátajte s tým, že o rok, o dva nám vyselník pôjde na hlavu. Vtedy, starí Ľubietovci poznáte Jána Kacaru.
Hej, Jano Kacara vždy hovoril, vo vyselníku drieme veľká sila, to sa raz pohne. Lenže Jana Kacaru mal
každý za mešuge. Hej, ale keď sa vyselník pohol, tak každý kričal, veď toto Jana Kacara už pred troma
rokmi predpovedal, pamätáte a toto sa nám zopakuje ľudkovia, ak do troch rokov nenaklusáme nad
vyselník, bodaj by som sa mýlil, bodaj by som nemal pravdu, tak vyselník nám zase pôjde na hlavu.
Ing. Pavel Zajac: No, ja k tomu môžem dodať iba to, že teda hovorím, ja som toto všetko pani sekčnej
šéfke povedal, že z ôsmich horizontálnych vrtov, ktoré tam sú, sú funkčné už iba dva, akože oni to všetko
vedia, oni to monitorujú, samé GUĽŠ, geologický ústav Ľudovíta Štúra, monitoruje ten zosuv, viete, že to
monitorovala aj UMB, aj to stále monitorujú. Monitorujú ho cez satelit, zameriavajú, skrátka monitorujú ho
asi tri tímy. Ale druhá vec je tá, že ako všetko, ako všetko na Slovensku, skrátka peniaze sa nato nájdu
až keď je zle, bohužiaľ je to tak.
Daniel Kenický: A ešte bola najžhavejšia záležitosť, keď tam v 78 Baláž povolil výstavbu. Postavili sa tam,
v 76 postavili sa tam štyri domy a všetky šli prepytujem, nechcem povedať kde. Teraz sa tam zase
špekuluje niečo s výstavbou, no boh bude chrániť toho, kto si tam postaví, ľutujem ho už teraz.
Ing. Pavel Zajac: Na tom zosuve ťažko.
Daniel Kenický: Takže robte si, čo chcete. Ja som tu na rok, na dva, ale ľutujem tých, čo tu budú.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, vráťme sa k VZN. Áno nech sa páči.
Občan: Tam je, tam je problém, neviem komu to treba, niekomu, niekomu povedať. Voľakedy, keď to
robilo ešte ako Agrostav, hej, tak robili tam tie rigoly, no tie rigoly samozrejme za tie roky čo sú, tak tie sú
už zatlačené, tá voda, tá sa tratí, tá sa tratí, tak ako sa tratila vtedy, keď družstevníci tam spravili
rekultiváciu, ja som sa vtedy rozprával s predsedom Sýkora, zo Šajby. Tŕnik. Vravím ujčok a vy čo tu
navrhujete tú kružinu tam chytiť a tam habete.
Daniel Kenický: ale rekultivácia bola ešte za Sýkoru v 73.
Občan: Za Tŕnika to bolo, za Tŕnika to bolo, s Tŕnikom som bol. On sa pomýlil a zase zostalo to tak, keď
je veľká voda, tečie tými jarkami, ale akonáhle je suchšie, tak ona sa vráti do zeme. A ten cigánsky.....
a ten íl a ten íl je v zemi.
Bc. Jana Majerová: Ja nechcela som sa tejto témy nejako dotýkať, lebo všetci máte pravdu, ale ja som
niekoľko rokov dozadu to pripomínala, aby sme nezabudli na ten zosuv, že by sme ho mali nejakým
spôsobom opravovať, lebo tie jarky sú naozaj zdevastované, je to.
Občan: To nie je vec obci, to neni vec obci. Obec musí tlačiť na niekoho.
Bc. Jana Majerová: Ja viem, ale, ale, ale treba to pripomínať, určite, lebo aj pre mňa je to časovaná
bomba, lebo vidím ako to tam vyzerá, ale treba si to všímať, ako to je a upozorniť niekoho, kto s tým má
dočinenia, ale s tým niečo robiť, lebo naozaj my nevieme kedy, čo, sa ako sa urobí a budeme potom
z toho zase prekvapení, príde to z hodiny na hodinu ako to prišlo aj, aj, aj vtedy.
Ing. Pavel Zajac: Janka, ja ešte urobím jednu vec, ja ešte urobím jednu vec, lebo vlastne teraz príde,
prídu z Ministerstva presne z tejto sekcie geológie 21. a 22. sem prídu do Ľubietovej, takže ja budem
chcieť, aby skrátka minimálne Mesarček si prešiel ten zosuv, aby videl čo sa tam deje, hej.
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Ivan Kováč: Ja už, ja tiež len takú poznámku poviem, ja, keď som, keď sa môj brat dozvedel, že idem
v Ľubietovej kupovať dom, tak som ráno, keď som šiel do roboty našiel, hovorím 20 metrový fax, kde
v podstate celú správu na geodežu vtedy, že preboha Ivan nekupuj, on si pomýlil strany hej, on si myslel,
že na tejto strane, takže a to je pred 20 rokmi, oni o tom vedia, geodež o tom vie.
Ing. Pavel Zajac: Tak určite.
Bc. Jana Majerová: A nahováraš si, že je to všetko v poriadku, to sa nehýbe, to by som si nenahovárala.
Pavol Šimun: Hýbe sa všetko, aj tam kde nemá.
Zora Garajová: Môžem? A predsa na tej strane povoľuje sa výstavba, výstavba povoľujú sa domy.
A chatky na Rôšte.
Daniel Kenický: Ešte pre mňa je veľkou záhadou, že teraz ministerstvo životného prostredia robí rôzne
environmentálne projekty na odstránenie environmentálnych záťaží a kade tade. V Ľubietovej sme mali
pred tromi rokmi environmentálnu záťaž v Zelenej vode na Podlipe. Čo to tam komu vadilo. Tisíc rokov tá
voda tam tečie, medilkou nasiaknutá, len sme upravili halnu, aby vyzerala krajšia, voda tečie furt zelená,
tam ide, môžete sa prísť pozrieť, furt ten jarok je zelený. Keď tá pani inžinierka tam vtedy bola a spýtam
sa jej, pani inžinierka a prečo vy to vlastne tu robíte, jój viete pane vy tu máte takú environmentálnu záťaž,
že keby niekto túto vodu polroka pil, tak koncom, tak koniec roka neprežije. A ja hovorím, pani inžinierka,
ale ja by som už musel byť už 30 rokov mŕtvy. Lebo ja som túto vodu pil 27 rokov. Ako? No my sme tu do
roku 78 nemali vodu a celá Podlipa žila na tejto vode. Paľo Macík sa dožil 94 rokov na tej vode. Tá bola
z toho paf. Takže na takéto blbosti sa dávajú peniaze z ministerstva z enviromentu, ja neviem, či ten
minister požral pochabé huby, či čo sa mu stalo a tuto vyselník, čo nám o dva, o tri roky môže zletieť na
hlavu, nemáme finančné prostriedky, veď to je choré, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale táto republika
je ozaj celá hore nohami, ako povedal prezident Kiska, mafiánska republika, rozkrádajú developeri,
oligarchovia a nemenovaná strana.
Ivan Kováč: Dano máš v tomto pravdu, ale toto nevyriešime dneska.
Daniel Kenický: No veď ale treba nejako búchať.
Ivan Kováč: Veď dobre.
Daniel Kenický: Lebo, keď vyselník Ivan pôjde zase na hlavu, potom sa budeme všetci chytať za hlavy
a budeme tu mať zase polročné manévre. Vieš, čo tu bolo v 77, nech ti Milan povie. Aby to nebolo, že ja
robím paniku.
Ivan Kováč. Nie, veď ti vravím, že aj ja som dostal.
Daniel Kenický: Aj Zorka si to pamätá, aj Elenka si to pamätá, aj Evka si to pamätá.
Bc. Jana Majerová: Aj ja si to pamätám.
Daniel Kenický: Takže nemusím vám o tom nič hovoriť. Potom už, keď bolo zle, tak tu behali súdruhovia
z okresu výboru strany, z krajského výboru strany, z ústredného výboru strany, všetci. Rúry sa vozili nato
chytro z Podbrezovej veľkoprietokové, aby nezatislo za Kolíkov a za Kolíkov tie priepusty, ja neviem
o čom sa bavíte. Ja som už dal návrh pred ôsmymi rokmi. Tie priepusty vytrhnúť, z pravej strany spraviť
zdvihnutý breh, aby nevylievala sa voda a nech ide potok spánombohom a nech sa tam nezastaví, žiadne
stromy, ktoré budú tiecť alebo drevo, ktoré sa tam zachytí. Lenže zase je to v záujme niektorých
jednotlivcov, že sa to nemôže, že sa to nedá. No, tak nech vytopí dedinu, tak ako Nemec vyrátal v 77, po
evanjelickú faru, by zatopilo dedinu. Tak nech vytopí zase dedinu a potom sa to možno bude dať. No,
neprajem, neprivolávam to.
Ing. Pavel Zajac: Má ešte niekto niečo k VZN. Ak nie tak poprosím uznesenie.
VZN obce
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UZNESENIE OcZ 41-6/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
VZN obce Ľubietová na určenie preventívnych opatrení na obmedzenie následkov živelných pohrôm –
povodní, spôsobujúcich stav núdze obyvateľov obce, v zmysle predložených pozmeňovacích návrhov
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: To je ten tvoj návrh, čo si tam doplnil, hej.
Ing. Peter Sedláček: Áno.
Ing. Pavol Zajac: A poprosím ťa, daj to Ivanovi, nech mi to zase prepošle, alebo ty mi to prepošli, dobre,
doplň mi to tam, dobre. Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Ideme do majetku obce, čiže začneme
Bioenergiou, hej, tak sme sa dohodli. Dobre, stav Bioenergie, viete, že sme sa tu stretli ohľadom
obstarania traktora, toho, toho štiepkovača a teda tej bunky čo sa týka cez envirofond alebo cez nejaký
teda program európskej únie, ten chlap, ktorého vlastne odporučil Jano Kútny povedal, že skrátka nie do
prvého kola, ale do druhého kola, to prvé kolo vlastne prebehlo, a že, že v druhom kole by mali byť väčšie
projekty, ako, ako, lebo tam v prvom kole neviem, či neboli veci iba do 200 tisíc, tam si treba uvedomiť
len 131 tisíc je len traktor. 131 tisíc je len traktor, lebo potrebujeme skrátka výkon, na to nejaký väčší plus
vlastne hovorím štiepkovač, čiže hovorím tá suma by presiahla tých 200 tisíc, tak odporučil, že bude treba
ísť do druhého kola. Stále som s ním v komunikácií, ale to nič nemení na tom, že určite tento rok a podľa
mňa minimálne do polky budúceho roku ten traktor a štiepkovač nebude. Ja som bol dneska s Jožom
a rozprávali sme sa tiež, teda o tom, že teda čo teraz ďalej, jediný momentálny problém je ten, asi takýto.
Máme nachystanú hmotu, viete, že máme nachystanú hmotu, treba, treba ju poštiepkovať, ja som povedal
aj Jožovi, aby sa poštiepkovala, lebo ja potrebujem vyskúšať ten veľký štiepkovač, aby to robilo dobrú
frakciu. Lebo naposledy, prečo, prečo to chceme takto poriešiť. Naposledy nám doniesli nejakú fúru
z Poník, to už na záver vykurovacej sezóny a jeden chlap musel stáť pri tom páse a vyťahovať stade
papečky, lebo tie papečky nám v tom šnekovi dopravnom dokážu urobia strašnú skazu. Akonáhle,
akonáhle sa zasekne, tak automaticky je porucha vyhlásená na kotle, prestáva sa kúriť a už to zase ide
jedno za druhým. Ja som toto poprosil Joža, že ak teda idú zháňať štiepkovač, tak minimálne by mal mať
sito to je prvá vec a za druhé nech nenaháňa výkon, radšej im trochu viac zaplaťme, aby skrátka tú hmotu
poriadne pomlel, aby ju poriadne pomlel. Čiže toto sú také dve podmienky. Ale druhá vec je tá, Bioenergia
chce silou mocou, chce akože zásobovať Šajbu a neviem koho a školu našu, som povedal neexistuje.
Šajbu som predsa zohnal ja, takže ako Šajba odíde spolu s nami, ďalšia vec, teraz vlastne chcú
Podkonice chcú, aby sme im vozili štiepku, no a už, aby našej škole vozila štiepku Bioenergia, to je tiež
nezmysel. Jediný problém je ten a to vás poprosím, ak teda máte teda možnosti, alebo viete, aké sú
možnosti v okolí, potrebovali by sme možno, že ani nejaké väčšie auto hlavne objemovo, väčšie auto,
ktoré by dokázalo prevážať vlastne tú štiepku, hlavne možno ani nie po Ľubietovej, ale smer Šajba a tie
Podkonice. Aspoň raz za čas, keby sme objednali normálne veľký kontajner a previezli to. Skúšam, ja
skúsim osloviť Mariusa Pedersena, lebo oni takéto veľké kontajnery majú, neviem, či Confal a takýto
majú, že či by nám dokázali na takéto jednorazové povedzme veci, to auto s tým kontajnerom požičať,
aby sme vlastne vykryli, túto nastávajúcu sezónu. A čo sa týka, a čo sa týka zásobovania nášho, tak ako,
buď zavolám Jana Kútneho s tou agrotatrou alebo skrátka zavolám Kanďára s tatrou obyčajnou, že
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skrátka to tam naložia, aby sme to predsa nakladač nám ostane, čiže naložia to a dovezú to sem. Takže
to je podľa mňa taký akože plán. Druhá vec je tá, že teda treba rozhodnúť, ako sme sa dohodli, že teda
do konca júna, teda čo s Bioenergiou. Takže otváram diskusie. Toto, toto sme sa dneska vlastne bavili
s Jožom, hej asi o tomto. Nech sa páči, diskusia. Nech sa páči.
Pavol Šimun: Takže, len jedna vec, akože ja osobne som zato, aby sme stadiaľ vystúpili, lebo určite to
bude podľa pavúka, čo Jožo povedal, lebo tu stojí, tak to bude určite pre nás výhodnejšie, to je jedna vec
a druhá potom by bolo treba aj zabezpečiť aj nejaký organizačný poriadok, kto sa bude tam kuričovať,
všetko tam, kto bude zato zodpovedný. Či sa to spraví ako čistička, samostatná jednotka, ktorá sa bude
potom vyhodnocovať alebo ako sa to spraví.
Ing. Pavel Zajac: Nie podľa mňa, však my teraz kuričov máme, teraz je kurič je Dušan.
Pavol Šimun: Ale platíš ich ty z obecných prostriedkov?
Ing. Pavel Zajac: Momentálne to riešime tak, že Bioenergia ich neplatí, my sme ich platili zo svojho, no
však ja, keď som ich platil cez Bioenergiu, tak či tak to musím zaplatiť Bioenergii, tak je to zbytočné, aby
som to platil cez Bioenergiu, načo by som to robil.
Pavol Šimun: Potom.
Ing. Pavel Zajac: Ako my máme kuričov, my máme kuričov vyriešených, my s kuričmi nemáme problém.
Pavol Šimun: Aha.
Ing. Pavel Zajac: My nemáme problém, lebo ja keby som povedal, Peter plať ich cez Bioenergiu, tak ako
mne to je jedno, len sa mi zdvihne ten podiel, že budem zase tie platy im dať. Veď on to nemá z čoho
platiť.
Pavol Šimun: No, ak je to tak, tak potom sme naozaj veľa platili tej Bioenergii za energiu, no dobre, no
dobre, ale v každom prípade bude treba nejakého zodpovedného na určité, aby potom dohliadal napríklad
na tie revízie, tieto veci, čo všetko, lebo tam určite bude treba nejaké.
Ing. Pavel Zajac: Ako tam sú, podstatná je, každé dva mesiace musí prísť kominár, hej každé dva
mesiace, to sú akože povinné veci a revízie kotlov zatiaľ stále zabezpečuje ten dodávateľ, čiže oni
skrátka, keď sa objedná, tak oni prídu.
Ivan Kováč: Ale, kto to sleduje.
Ing. Pavel Zajac: Ako, nahadzujú kuriči veci, keď je napríklad prasknutý tanier, no tak ako však kuriči
povedia je prasknutý tanier, my zavoláme firmu a firma povie, či ho zavaria alebo či ho vymenia, ako to,
veď to musí niekto, kto ten kotol rozumie. Takže to podľa mňa ani naši chlapi nebudú a určite sme nerobili
to, že teda momentálne, že by sa niekto v tom kotly hrabal, lebo sa tomu nerozumie, to nikto nie.
Pavol Šimun: Veď tak to nie to, len, aby to všetko bolo tak, aby nevznikli, vieš príde náhodou
z inšpektorátu práce alebo z technickej inšpekcii niekto na kontrolu.
Ing. Pavel Zajac: Nie, majú všetko platné preukazy, všetko majú.
Pavol Šimun: Ale aj ten prevádzkový poriadok, všetko, vieš teraz to má Bioenergia, ale potom, aby sme
to aj my mali.
Ing. Pavel Zajac: To automaticky prejde na nás, všetko prejde na nás. S tým, že akurát tam bude jedna
vec, keď nebudeme musieť riešiť URSO, lebo kúrime len sami sebe, lebo Bioenergia doteraz riešila
URSO. Čiže nebudeme riešiť nejakú cenu tepla alebo niečo také, lebo skrátka kúrime len svoje budovy,
nič viac. Aj keď kúrime síce Jednotu, ale hovorím to kvázi povieme, že je naša budova, hej, aby sme to
nemuseli skrátka riešiť. Tam pokiaľ viem, tak oni majú teplú vodu do nájmu, hej.
Pavol Šimun: Hej. Určite, určite je to v nájme, lebo oni nemohli robiť poriadok s tým. Dobre.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, čiže takýto je asi stav Bioenergie.
Pavol Šimun: Uznesenie predpokladám, že nemáme pripravené.
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Ing. Pavel Zajac: Nie.
Pavol Šimun: Čo ideme na to?
Ing. Peter Sedláček: Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje a ďalej už musíme vymyslieť.
Pavol Šimun: Vystúpenie obce Ľubietová zo Združenia.
Ing. Pavel Zajac: Tak, ako vystúpenie, tak či tak, my máme teraz 29. máme schôdzu. Ak skrátka toto
uznesenie tam bude, tak ja ho tam predložím a do konca vystúpime k 31, k 30. júnu 2018.
Pavol Šimun: No, tak ste sa v podstate s Lakomčíkom aj dohodli v decembri.
Ing. Pavel Zajac: Ale, teda ja budem požadovať, Peter nech si zbalí svoju štiepku, ktorú má v našej hale,
nech ide všetko s tým preč.
Pavol Šimun: Zase vieš to všetko treba protokolárne odovzdať.
Ing. Pavel Zajac: Áno jasné, jasné.
Ivan Kováč: To aj v uznesení by malo byť nejak správne formulované.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa ja by som navrhol, viete čo, ak môžem navrhnúť, rozhodnime, rozhodnime,
že vystupujeme k 30. júnu 2018, s tým, že my máme 29. asi mája máme schôdzu, ja to tam skrátka
prednesiem a dohodnime sa, že do 15. júna sa pripraví nejaká vystupujúca zmluva, lebo už sa to tam
spraví. Hej, čiže niečo obdobné sa spraví s Ľubietovou, s tým, že ja vám to pošlem na mail a môžeme to
vlastne odsúhlasiť tú zmluvu na júnovom zastupiteľstve.
Pavol Šimun: No tak, tak to spravíme.
Ing. Pavel Zajac: Hej.
Pavol Šimun: Aspoň ja som si to tak predstavoval, aby sme to mali do konca júna hotové, aby sa potom
mohlo od 1. júla potom pripravovať všetko, tak ako má.
Ing. Pavel Zajac: Rátajte s tým, že teda hovorím, taká je dohoda, taká je dohoda, skrátka tak bolo to
nepriestrelné, neprejde to cez väčšinu, dostaneme zhruba 2 tisíc euro ako odstupné, hej. S tým, s tým,
že teda ostáva nám ešte raz hovorím nakladač, hala, všetky vykurovacie veci, traktor, štiepkovač,
nákladiak ide preč, viete, že vlek sme už predali, čiže z toho podiel 4 tisíc euro aj z kontajnerov sme
dostali na účet, hej, čiže ostáva nám naozaj traktor, štiepkovač a auto nákladné.
Ivan Kováč: Veď to sme sa už.
Pavol Šimun: To je vlastne to čo bolo v decembri. No a vystupujeme z koho čo? Aký to má presný názov?
Ing. Pavel Zajac: Bioenergia Bystricko.
Pavol Šimun: S. r. o. sú oni či čo?
Ing. Peter Sedláček: Nie to má celý názov. Ja som to napísal, že schvaľuje vystúpenie obce Ľubietová zo
združenia Bioenergia k 30. 06.
Ing. Pavel Zajac: Bioenergia Bystricko k 30., k 30. júnu 2018.
Pavol Šimun: Nieže nám potom povedia, že dáky fiškál tam nájdu a potrestajú.
Ing. Pavel Zajac: Nie, nie, nie, ako pozrite sa, my sme, my sme skrátka už vtedy sa robili, tak sa upravili
stanovy, aby to vystúpenie bolo možné, hej, lebo predtým nebolo. A prvý odchádzal Hiadeľ, takže ako
tieto veci sú dohodnuté a nemal by s tým byť absolútne žiadny problém.
Pavol Šimun: No, predpokladám potom, že keď toto prijmeme, tak treba oboznámiť aj riaditeľku v škole,
aby už na ďalší polrok si alebo nasledujúcu zimu aby si.
Ing. Pavel Zajac: No tu je stále otázka, vlastne, viete, že vlastne riaditeľka požadovala, aby sme ich
prepojili s našou kotolňou. Je otázka, či sa ideme tým ešte zaoberať alebo nie. Lebo oni povedali, že je
to, však ty si zohnal na tie pece nejakú firmu, ktorá im to urobí.
Pavol Šimun: Výrobca.
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Ing. Pavel Zajac: No, ale druhá vec je tá, že teda vždycky sa uvažovalo s tým, že po skončení projektov
sa tie veci prepoja.
Pavol Šimun: Lebo podľa mňa tam na to, po poslednej debate, keď sme to už otvorili, tak poviem, ja som
bol dvakrát v kotolni za Ďurom, hej teda, že v čom je teda problém, lebo škôlkari sa stále sťažujú, že majú
chladno. A Ďuro sám povedal, Paľo, keď mám na konci týždňa, keď kúrim 19 stupňov v škôlke je fajn,
čiže to je dosť divné, zaujímavé, že nikto to doteraz nikdy nepovedal, pani riaditeľka mi povedala toľko,
že áno vieme o tom, no tak, no ale problém je v tom, že ten samotný rozvod, register, ktorý tam je, všetko
je spravené údajne nie dobre. Ďuro tvrdí, že má dákeho kamaráta špecialistu, ktorý je na takéto systémy
a ja som sa s ním dohodol, že by som s ním za ním skočil niekedy, že by to prišiel pozrieť a že by nám
povedal, že čo s tým, lebo on údajne už tu bol, lebo Ďuro volal, keď mal na začiatku problémy s kúrením
a nešlo to, že kde má chybu. No a on povedal, ty chybu nerobíš, lebo napríklad aj vtedy, keď som ja bol
v tej kotolni, tak obidva kotle, jeden bol úplne odstavený, lebo bol na 85 alebo na 87, na nejakej hraničnej
teplote a druhý kotol mal 70, čiže problém v kotloch nie je. Problém je vo výmenných registroch,
v čerpadlách a v spätných klapkách. No a on už tam bol pozrieť a povedal, že toto je určite nie dobre
spravené, že to treba spraviť ináč, je to na tie stupačke rozvody, ktoré sú spravené, neni dobre. No, čiže
ja by som bol za to, že aby sa prišiel niekto pozrieť aj spraviť nejakú kalkuláciu, že čo by to stálo
prerobenie, že by sa to cez leto spravilo. Záleží od peňazí.
Ing. Pavel Zajac: Tu ide, tu ide otázka, tu ide otázka, že či to radšej neprepojiť už na túto kotolňu.
Pavol Šimun: Ale on povedal, že to nepomôže, on povedal, že to nepomôže, lebo neni problém v kotolni.
Ing. Pavel Zajac: Pozor, ale my akonáhle, akonáhle, akonáhle by sme to prepájali, ja neviem, ja sa tomu
tak nerozumiem, ale podľa mňa, ak by sme to prepájali na túto kotolňu, tak my budeme musieť tie všetky
čerpadlá, čo sú v škole odstaviť, lebo to ťahá jedno čerpadlo, ktoré je tu a to má výkon, akože ono ide na
štvrť plynu, hej.
Pavol Šimun: Veď dobre, ale to čerpadlo pôjde, ale ten register dole, ten je zle spravený, ten je malý, lebo
to je asi 15 alebo 20 register.
Ing. Pavel Zajac: Paľo osobne si myslím, ak niekto, ak nie, podľa mňa treba prijať rozhodnutie, že čo
s tým. Že, či teda prepájať alebo neprepájať a ak hociktorá tá alternatíva, tak či tak niekto sem musí prísť,
nejaký kurenár, ktorý je skrátka nato odborník a povedať takto, hej.
Pavol Šimun: Veď to ti vravím, to ti vravím, ja by som, a ja som ti navrhol, aby sme zavolali dvoch
nezávislých, vieš, nech sa, vieš ako, budeš mať z dvoch rôznych nezávislých názory a nech povedia že
čo.
Ing. Pavel Zajac: Ešte ja, ja jediné čo môžem povedať, vlastne, keď to robili, tak oni to robili na teplotný
spád od 55-45. Len hovorím, ja som tam za kúrenia Kompóta a Ďura nevidel viac ako 35 na tom kotly, na
tom výstupe , ako fakt nie, hovorím, ja som tam raz mesiac kúril, tak som to dostal na 45 a on ten systém
sa začal úplne ináč správať, ale dobre, hovorím ako ja súhlasím, že teda, ak ideme to iba zohrievať, tak
asi treba prerobiť iba na zohrievanie.
Pavol Šimun: No, lebo ja, keď som tam bol, tak napríklad zo škôlky išla 30 stupňová voda na spiatočke.
No a to bolo uprostred týždňa. Ďuro povedal, keď je napríklad veľké zimy, tak, aby nezamrzli, tak chodí
normálne zatvárať, lebo, že mu to nepretlačí a že raz púšťa do jednej a raz do druhej strany. Dobre, ja
len toľko som ti chcel povedať, že ten kúrenár povedal, že prepojenie nefunguje, to by aj ten systém sa
zaznamenať.
Ivan Kováč: Mne toto aj Kompót povedal a nie Kompót ako taký, ja nechcem hodnotiť ako Kompót kúril
alebo nie, ale keď chodia tam tí technici, že toto presne, čo si ty vravel, že to je zle spravené, to sú ako
keby dve veci.
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Ing. Pavel Zajac: Hovorím, tak či tak, musíme sem zavolať nejakého odborníka, súhlasím zavolajme
odborníkov, aby skrátka povedali čo s tým. Ale osobne ja by som bol skôr za tú variantu prepojiť to na
našu kotolňu.
Zora Garajová: Koľko rokov je to?
Ivan Kováč: Prosím?
Zora Garajová: Koľko rokov je ako sa robila tá škola.
Ing. Pavel Zajac: Asi sedem.
Zora Garajová: A to neni ešte v záruke?
Ing. Pavel Zajac: Tam je skončený projekt pred piatimi rokmi.
Ivan Kováč: To nemyslím, to nemôže byť po záruke. Ale toto je druhá vec, to je ako sa spraví to riadenie
vlastne tej teplej vody.
Pavol Šimun: Dobre, my to teraz nevyriešime.
Ivan Kováč: Nie, nie, musíme zavolať tých kúrenárov.
Ing. Pavel Zajac: Ale hovorím ja, ako teda hovorím, že ak, ak by sa s tým uvažovalo, ja by som bol skôr
zato, aby sa to prepojilo s našou kotolňou a kotolňa školská sa odstaví. Z dôvodu ideálne ako naše kotle
zožerú podstatne inú štiepku, ako kúri štiepka v škole hej. Lebo osobne si myslím, že tie kotle sú skôr
peletkové ako štiepkové, takže hovorím, ideálne by podľa mňa bolo hovorím prepojiť.
Pavol Šimun: Pozri sa, môžeme spraviť to, že keď tí dvaja dojdu, tak ich môžeme zobrať aj do centrálnej
kotolni
Ivan Kováč: Jasné.
Ing. Pavel Zajac: Tak lebo, Paľo máš uznesenie?
Ing. Peter Sedláček: Ja som chcel čítať.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, nech sa ľúbi.
Pavol Šimun: Lebo, vrav čo si chcel povedať, s tým prepojením.
Ing. Pavel Zajac: No s tým prepojením ako treba vymyslieť trasu, lebo sú dve možnosti, ktoré vlastne
vychádzajú, hej, že či povedzme ísť tadeto krížom asi od pošty smerom hore, vlastne tu je vývod, za
kríkmi je vývod z tých rúr, jedna možnosť je tá, čo sme chceli robiť popri tom kanále, hej. Druhá možnosť
je tá, že teda napojiť to cez školský dvor, hej aj to by bolo riešenie. A zase niekto musí povedať, dobre
tak táto varianta by stála toľko, táto varianta by stála toľko.
Pavol Šimun: Otázka čo to spraví aj v rámci systému celého, lebo potom určite celý systém by sa musel
prestaviť.
Ing. Pavel Zajac: Ešte raz hovorím, že tam tuto ten výkon je dostatočný, hovorím my ideme stále na jeden
kotol, v najväčších mrazoch ideme na jeden kotol, my máme minimálne jeden kotol rezervný. Takže a tie
dokonca tie čerpadlá sme museli ubrať, lebo hovorím, keď my sme ich nechali akože silnejšie, tak nám
drnčali radiátory na dvojke.
Ing. Peter Sedláček: Ja by som chcel len technickú vec povedať, že rozprávajme po jednom, jasne
a hlasne, pretože, keď overujeme zápisnice, Paľo si to takisto všimol, z tých záznamov, zvukových
záznamov, jednoducho sa to nedá poznať, pretože jeden mrmle takým tónom, druhý mrmle takým tónom,
rozprávame všetci piate cez deviate, takže rozprávajme, pekne vás prosím, keď tak sa prihlásme,
rozprávajme po jednom a zrozumiteľne a hlasno. Aby sme to potom my overovatelia z tých záznamov, či
už jedného či druhého.
Pavol Šimun: Aj zapisovateľka.
Ing. Peter Sedláček: Aj zapisovateľka, lebo ona nevie potom napísať, no.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, poprosím uznesenie.
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Majetok obce
UZNESENIE OcZ 41-7/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
vystúpenie obce Ľubietová zo Združenia Bioenergia Bystricko k 30. 06. 2018
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci piati, ďakujem. Tým to máme vyriešené. V majetku obci sme.
Máme tu zase pár žiadostí na podkrovný byt, to pani Ľubicu Debnárovú a pána, pána Petra
Štefanovského. Viete, že som vám posledne dal vlastne návrh nájomnej zmluvy, ktorú som robil pre
Zuzanu Korduličovú, hej, vyšla tam, vyšla tam zhruba suma 172,41 aj s dodávkou tepla, mesačný nájom
okolo 142,41. Ak si pamätáte, odvodil som to z ceny bytu. Išiel som podľa niektorého mesta, čiže tam
celá tá obstarávacia cena bytu, tá prvotná bola 34178,89 a z toho 5% je vlastne tým, že vlastne za 20
rokov by sa nám ten byt mal zaplatiť, za 20 rokov, hej. Čiže tam vyšlo to 5% z nájmu, aby sa to za 20
rokov zaplatilo okolo 1708,94, deleno 12 hej, 142,41 je nájom a 360 euro som dal zhruba za teplo, hej,
čiže tam to vychádza 30 euro na, čiže 172,41, to len, aby ste vedeli k tej cene. Ešte to vám poviem, že
volal som s Mišou Černákovou, že či teda riešili teda nejakú sociálnu situáciu alebo tak, viete, že pani
Ľubica Debnárová má nejaký sociálny problém s tým bratom, ktorého ona má na vozíku a ten s tým má
nejaký problém, čiže preto potrebuje sa osamostatniť, ale odporúčala aj Miša, že aby sa ten podkrovný
dal radšej Peťovi Štefanovskému s tým, že teda, ak neviem, či má ešte Zuzana Korduličová záujem o ten
byt po Majerovcoch, keď odídu v júni, takže vlastne Ľubici Debnárovej dal ten menší byt aby stíhala to
platiť. Dobre, to je všetko, čo som ja k tomuto chcel povedať, nech sa páči, otváram diskusiu.
Bc. Jana Majerová: Ja sa len opýtam, že neviem či to bolo na poslednom zastupiteľstve alebo predtým,
som dala návrh, že aby sa ten podkrovný byt poopravoval tak, aby bol obývateľný, aby sme to mohli takto
urobiť. Ja sa pýtam, urobilo sa tam niečo?
Ing. Pavol Zajac: Nie.
Bc. Jana Majerová: Takže ja nejdem hlasovať o nikom, bohužiaľ.
Pavol Šimun: Lebo tam je ten problém s tou kanalizáciou.
Ing. Pavel Zajac: Ako ja práve preto navrhujem, aby sme to dali Petrovi Štefanovskému, ten si to vyrieši.
Bc. Jana Majerová: Nie, ani za takú cenu, nie. Nie, ja proste nebudem hlasovať, lebo by som išla sama
proti sebe.
Pavol Šimun: Ja, ja osobne poviem, ak môžem teda, toľko, lebo ja som bol aj za Marekom sa rozprávať
o tom teda a Marek povedal, že niekedy raz za dva týždne, niekedy aj raz do týždňa musel zobrať presne
tie otvory čo sú pri kanalizácii spravené, musel zobrať krta a musel pekne krtkom si prevŕtať kanalizáciu,
lebo jednoducho mu to neodtekalo.
Ing. Pavel Zajac: Ale z čoho to bolo ako kanál z umývadla, či z čoho je to kanál?
Pavol Šimun: Tam je áno, z kuchynskej linky a z kúpeľni.
Ing. Pavel Zajac: Lebo viem, že ten otvor je v kúpeľni.
Pavol Šimun: A to je napojené potom aj na záchod, že aj so záchodom bol problém. A možno samozrejme
to môže byť tým, že sú guličky prázdne, keď sme my s Petrom boli, tam bol pach po tej kanalizácii.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa aj to súvisí.
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Pavol Šimun: Sú tam vyschnuté guličky a nie je tam vetračka hore, čiže to nemusí byť v tom, ale teraz si
vezmite, keď to dáme napríklad týmto ľuďom takto nespravené, tak čo teraz, oni potom nás budú
otravovať, že to chcú opraviť. Že či by nebolo dobré naozaj to dať pozrieť, veď sme sa rozprávali, že to
dáme.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, no tak ako komu, vodárovi nejakému? Dneska je najväčší problém zohnať
nejakého.
Ivan Kováč: Ale ja si myslím, že to nie je argument, že on si to vie opraviť, ale zase nech je tá štartovacia
rovina rovnaká. Ako neviem, myslím si že.
Ing. Peter Sedláček: Ja tiež poviem svoj názor, presne tak, ako povedala Janka Majerová, dohodli sme
sa v podstate, že ak budeme niečo prenajímať, tak odovzdáme to tomu nájomníkovi alebo nájomcovi
v takom stave, aby to bolo obývateľné. To znamená, že odstránime všetky závady, pomaľované, proste
v takom stave, aby sa tam dalo bývať. To isté, ak sa vysťahujú, mali by sa vysťahovať Majerovci však do
konca.
Ing. Pavel Zajac: Ľubko už je dakde na Závadke, či kde to je, dakde v čertoch.
Ing. Peter Sedláček: Do konca júna, to znamená, že ja to poviem za seba, obidva tieto byty dať do takého
stavu, aby sa mohli prenajímať a potom sa dať prípadným nájomníkom.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre vyriešené.
Ing. Peter Sedláček: Znamená to, čo, že toto stiahneme z rokovania, alebo ideme hlasovať alebo.
Ing. Pavel Zajac: Ako ja nemám problém stiahnuť to z rokovania.
Zora Garajová: Peter, hovoríš obidva byty prenajímať, veď sa predsa schválilo, že ten jeden jednoizbový,
kde sú Majerovci, bude rezerva, ak sa niečo stane a keď odídu Majerovci, tak
Ing. Peter Sedláček: Dobre, ale rezerva, nech to bude obývané, nech to bude rezerva, nech to bude
čokoľvek, ale musí byť pripravené na obývanie.
Zora Garajová: Pripravený jasné, ale nie obývateľný.
Ing. Peter Sedláček: Ale to je, to je doba, po vtedy sa budeme baviť, keď to bude opravené.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, čiže stiahneme z rokovania? Dávam, dávam hlasovať, kto je za, aby sme to
stiahli z rokovania?
Ivan Kováč: No, ale s tým, že sme sa dohodli, že sa to opraví.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre, ďakujem, všetci bola za, aby sme to stiahli. Dobre, no šestka, sedmička.
Toto je tak zložité uznesenie, že by som povedal, keď ho prečítame, tak, ale najprv žiadosť. Pani Veronika
Filadelfiová, rodená Filadelfiová, Ľubietová, Huta 102 žiada nás o odpredaj parcely 486 o výmere 605 m2.
Chcem vás touto, v tejto žiadosti poprosiť o ústretovosť o vyhovenie mojej žiadosti, nakoľko som
obyvateľkou tejto obce a rada by som v nej zotrvala bývať a verím, pri schvaľovaní mojej žiadosti o daný
pozemok budete brať do úvahy aj to, že tento obecný pozemok by som chcela kúpiť za prijateľnú sumu,
pretože ako mladý človek nemám až taký finančný základ a samozrejme budem musieť použiť prostriedky
poskytnuté z hypotekárneho úveru, ktorého splátky ma zaťažia na desiatky rokov. Napriek tejto
skutočnosti chcem a budem nesmierne rada, ak mojej žiadosť o kúpu predmetného pozemku a prijateľnej
cene vyhoviete. Aby ste vedeli, o ktorý pozemok sa jedná, jedná sa o pozemok pod Zuzanou Kútnou, čo
je záhradka Baškovie a je tam k nim 605 metrov za tým je záhradka, ktorá je obecná, ja som to ešte, keď
pani Bašková žila, a keď aj potom zomrela, ponúkal pánovi Baškovi, aby si minimálne pod budovou
vyriešil pozemok, hej, aby si pod budovou vyriešil pozemok, s tým, že pán Baška, pokiaľ viem, tak vtedy
absolútne neprejavil záujem, lebo povedal, že on ešte nevie čo s tým, to je prvá vec a za ďalšie, a za
ďalšie, pokiaľ viem, ak teraz, ak mám dobré informácie, tak teraz chcú nehnuteľnosť predávať, ak je to
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pravda, hej, že vraj údajne tam bola nejaká realitka, ale to viem len tak, jedna babka povedala. Takže
nech sa páči, otváram k tomu diskusiu. Paľo, nech sa páči.
Pavol Šimun: Ja sa spýtam jednu vec, bol verejný záujem predať tento pozemok?
Ing. Pavel Zajac: No, tak to sme teraz práve len pri tom, to je len vlastne prvý, ako prvý nástrel.
Pavol Šimun: No, podľa mňa v prvom rade treba zverejniť a otázka, či to chceme predať.
Ing. Pavel Zajac: No, však to je, to je dneska otázka na vás. Druhá vec ja, ja som navrhoval, aby sa to
predávalo onou súťažou, nie akože takto, lebo to sú hodne, skrátka veľké pozemky na tej Podlipe, dosť
akože veľké. Takže hovorím, ako osobne si myslím, že keď to zverejníme, tak, tak či tak sa tí záujemcovia,
podľa mňa.
Pavol Šimun: A to je teda druhá vec, to čo si vravel, to s tým domom, ja som pozeral, tam je tiež
nevysporiadaný pozemok, to je tiež naše.
Ing. Pavel Zajac: Však to je tiež naše.
Pavol Šimun: Čiže tam.
Ing. Pavel Zajac: Ale sú tie záhradky dosť veľké.
Pavol Šimun: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Pod domom je jedna záhrada a druhá je vedľa toho domu.
Pavol Šimun: Lebo, ak to chce realitná kancelária, ak to chcú aj oni predávať, tak to musí byť najprv
vysporiadaný pozemok, či?
Ing. Pavel Zajac: Ja som to hovorím, Baškovi ponúkal, Baška povedal, že nemá záujem, on tam mal vtedy
nasťahovaného chlapa a neviem, či sa nejako nedohodli alebo ja tieto vzťahy, ja naozaj netuším.
Ing. Peter Sedláček: Paľo a prečo to neponúkli nám. Však, ak má stavbu na našom pozemku, tak má ju
a hotovo.
Ing. Pavel Zajac: Druhá vec je tá.
Ing. Peter Sedláček: Tiež som za to, aby sme komplexne obidva pozemky, ja nemám nič proti predaju
tohto pozemku, super, ak tam jediný domček, úplne super, ja s tým súhlasím, ale za B dodávam, že aj
ten pozemok, kde je už postavené tá nehnuteľnosť toho, neviem ako sa volá, treba vyriešiť zároveň
s týmto pozemkom.
Ing. Pavel Zajac: Ako ho donútim, ako ho donútim, aby si on tam kúpil pozemok. Hovorím, ja už som, ja
už som mu to povedal. A svojím spôsobom, ja keby som vtedy nebol Baškovej pomohol, tak oni sú aj bez
domu, aj bez všetkého. Oni nemali na liste vlastníctva vôbec nič.
Pavol Šimun: Jednoducho ich donútiš, predsa vysadiť nájom a zrazu budú mať záujem aj o tú kúpu. Lebo
oni, ten dom bude nepredajný, keď sa zistí, že ten pozemok je nie ich.
Ing. Pavel Zajac: No, osobne si myslím, ja sa čudujem, že to vôbec realitka zobrala. Ak to zobrala.
Pavol Šimun: No realitka, no, čo si budeme rozprávať.
Ing. Pavel Zajac: Ktoré? Nech sa páči.
Ivan Kováč: Ja, ja viem to, že ja si myslím, že toto je štandardný postup, postup ako robíme, že v podstate
na dvakrát sa to schvaľuje
Ing. Pavel Zajac: Však áno.
Ivan Kováč: Takže, ako nič nové pod slnkom a to, že ako Paľo vraví, že možno by sa mali zverejňovať
obecné pozemky na predaj, dobre to sa môžeme na tom nejak dohodnúť na tých pravidlách, ale teraz tu
platí tento stav, tak v tom nevidím problém.
Pavol Šimun: Ivan na tom nemáme čo sa dohadovať, zákon 138 o obecnom majetku.
Ivan Kováč: Dobre, ale v dnešnom
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Ing. Pavel Zajac: Ale, Ivan, my toto praktizujeme, toto už predsa praktizujeme minimálne tri roky, ak nie
aj viacej.
Ivan Kováč: No, veď to vravím, no veď vravím, že je to štandardný postup, že sme to robili.
Zora Garajová: Môžem aj ja, či ste už skončili?
Ivan Kováč: No v podstate áno.
Ing. Pavel Zajac: Pán Kenický nech sa páči.
Daniel Kenický: Chcel by som sa opýtať pána starostu, kedy ste sa naposledy rozprávali s Jožom
Baškom.
Ing. Pavel Zajac: Ja som sa asi pred dvoma rokmi.
Daniel Kenický: No, tak to je veľmo zle. Lebo ja som sa s ním rozprával vlani pred Vianocami, keď bol na
Podlipe a hodili sme reč na túto tému, však lebo to je sused, 100 metrov odo mňa. A on mi povedal.
Ing. Pavel Zajac: No.
Daniel Kenický: Moja mama to začala, začala konať ešte za života všetko, lebo tá parcela bola odkúpená
ešte za života Márii Baškovej, rodenej Poliakovej. Jožo má na to podklad.
Ing. Pavel Zajac: Nie.
Daniel Kenický: Len to nezaviedli do grundbuchu. Spravili chybu, nestihli to zaviesť do grundbuchu, lebo
Mariena pred dvomi rokmi v decembri zomrela. Tam to všetko padlo, kým sa Jožo k tomu dopátral,
prebehla doba, samozrejme, vieme ako to chodí teraz na grundbuchu, na úradoch a kade tade, tam
polroka, tam polroka, hento, tento, tak to ostalo tak. Lenže Jožo mi povedal toľko, ja mám záujem to dať
do poriadku. Bol som za starostom a starosta mi povedal, pán Baška to je obecné, ja nemám s vami
o čom debatovať. Doporučujem, aby na najbližšie zastupiteľstvo bol Jozef Baška pozvaný písomne, aby
sa on vyjadril.
Ing. Pavel Zajac: No, áno, dobre.
Daniel Kenický: Lebo toto je ako z druhej ruky. Niečo môže byť pravda a niečo nemusí byť pravda.
Ing. Pavel Zajac: Ja som za.
Daniel Kenický: Hej, lebo ja s Jožom Baškom som na Podlipe cez prázdniny vždycky vyrastal, on je o dva
roky len mladší odo mňa. On bol vždy na Podlipe, celé prázdniny. Takže máme celé detstvo.
Ing. Pavel Zajac: Pán Kenický ja s týmto nemám absolútne žiadny problém.
Daniel Kenický: Takže by som poprosil, keby na najbližšie zastupiteľstvo bol pozvaný Jozef Baška, býva
v Prievidzi, určite obecný úrad má jeho adresu, kvôli plateniu daní a tak ďalej.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Daniel Kenický: Neni to problém, a keď tu prehlási, že nemá o to záujem, tak robte s tým, čo chcete, ale
ja viem toľko, že Jožo má o to záujem.
Ing. Pavel Zajac: Aby som to dal na pravú mieru, ja som to s pani Baškovou hovorím, prešiel všetky tie
papiere, ja už si to nepamätám, lebo sú to roky, hej, to sú roky, akože neviem koľko je pani Bašková
mŕtva, ale skrátka hovorím, ona síce nejaké papiere mala, ale mala na vieš čo, na nejakú šmýček poza
ten dom, hovorím, veď ja som to celé prešiel do mapy, ako.
Daniel Kenický: A ono tá záhrada, keby ste sa tam prišli ľudia pozrieť zajtra.
Ivan Kováč: Dano bol som tam.
Daniel Kenický: Ten cvík, takto, tam nepostaví ani psiu búdu, keby to niekto aj chcel prešpekulovať na
stavebný pozemok. Ani psiu búdu.
Ivan Kováč: Dano. Dano.
Daniel Kenický: Ivan nahaj tak.

Strana 21 z 63

Ivan Kováč: Dneska si mi hodinu rozprával, nechcem, nerád by som to citoval, čo si mi dneska povedal,
nechaj ma dohovoriť, Dano.
Daniel Kenický: Tu je, ja nestrpím, aby nebohú Máriu Poliakovú, Baškovú niekto chcel otravovať, oblbať,
lebo tá žena sa tam zodrala a mrzí ma, viete, čo ma mrzí najviac ľudia na tom všetkom, že je to po,
nehnuteľnosť po nebohom Mirovi Poliakovi. Viete, kto bol Miro Poliak?
Bc. Jana Majerová: No vieme.
Daniel Kenický: To bol echt katolík, ktorý tejto obci, na katolícku cirkev daroval tisíce na opravu kaplnky,
tisíce na opravu elektriky v kostole katolíckom, len aby sa dobre zapísal a teraz Mirove Poliakove tisíce
majú vyjsť na prašár. Nesúhlasím.
Ivan Kováč: Dobre, ale.
Daniel Kenický: A čudujem sa starostovi, lebo keď Miro Poliak tieto peniaze dával na obec, na cirkev,
Kolaj bol starosta, on bol prednosta obecného úradu. Marišu Poliakovie Baškovú zaviezli na obecnom
aute do banky do Bystrici, Maja tam vytiahla peniaze, dala im tisíce do ruky bez podpisu a potom jej
povedali, pani Bašková, ale my ešte musíme ísť po Bystrici dačo vybavovať, domov musíte ísť
autobusom. Hanba, hanba, na toto nemám slov, tak bolo pán starosta?
Ing. Pavel Zajac: No, netuším o čom rozprávate.
Daniel Kenický: Nie, tak keď príde Jožo, tak ti to povie.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, teším sa.
Daniel Kenický: Pozvi ho, pozvi ho.
Ing. Pavel Zajac: Pozvem. Nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: Ja by som navrhoval tak, že prejdime sa k tomuto pozemku, ktorý, na ktorý je
žiadosť, to B sme povedali, ja neviem, aký je tam právny stav, jednoznačne to, čo som aj ja videl na
mapke, tak je to obecný pozemok pod tou stavbou, o ktorej nám hovorí a.
Ing. Pavel Zajac: Pozor táto záhrada čo je v žiadosti nie je pod stavbou.
Ing. Peter Sedláček: Áno, presne o to mi ide.
Ivan Kováč: Tu ide len o pozemok
Ing. Peter Sedláček: Že, aby sme sa venovali len tomuto, o ktoré žiada Veronika Filadelfiová, 600 neviem
koľko 605 m2, pretože to, čo som ja povedal to B, nech sa spolu s týmto vyrieši aj ten dom, vlastne ten
druhý pozemok. Ja neviem, aký je tam právny stav.
Ivan Kováč: Ja som si to tiež overoval.
Ing. Peter Sedláček: Na mapke je to naozaj obec Ľubietová pozemok, teda budova stojí, dom stojí na
pozemku obce Ľubietová.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
Daniel Kenický: Viete dobre, že dneska sa dávajú eurofondy aj na pristávaciu plochu a na futbalové
ihrisko a takto isto sa robí v katastri aj s pozemkami, keď je niekto niekde nie schopný si dať rýchlo veci
do poriadku.
Ivan Kováč: Počkajte, ja som sa hlásil ako prvý. Dano, Dano ja som ti to dneska poobede vravel, si mi
zavolal asi po polroku, možno sme sa rozprávali a nerád by som zopakoval ten rozhovor, čo si mi dneska
povedal.
Daniel Kenický: Kľudne hovor všetko.
Ivan Kováč: Nie, ja nie som typ našťastie, ja som si to overoval. Máme list vlastníctva, na ktorom tento
pozemok je ako obecný. Ja som ti to vysvetlil, myslím si, že aj starosta mi dá za pravdu, že som sa snažil
vždy postupovať podľa zákona, ja som ti citoval nálezy ústavného súdu, najvyššieho súdu rozhodnutia,
myslím si, že si pamätáš veľmi dobre.
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Daniel Kenický: Áno, áno, áno.
Ivan Kováč: A pokladám tento prípad za v tomto zmysle rovnaký, čo som si mohol overiť, čo je dostupné
informácie list vlastníctva. Ja nemám dôvod, ty keď hovoríš tuto o Matečnej, odvodoch a nejakých, toto
je na liste vlastníctva napísané, na katastri je to tiež zapísané ako obecný pozemok. Ja nevidím najmenší
dôvod, aby sme dneska nepostupovali štandardným spôsobom a zaujali stanovisko k Fifinmu, keď ti tak
môžem hovoriť, Veronikinmu pozemku, teda žiadosti. A to, že Baška niečo povedal alebo nepovedal, či
má relevantné doklady, ani ty nevieš Dano, videl si to?
Daniel Kenický: Videl som.
Ivan Kováč: Videl si tie doklady, ty si posúdil ako znalec práva, že sú právne.
Daniel Kenický: Nie ja som neposúdil.
Ivan Kováč: Nechaj ma dohovoriť, dobre.
Daniel Kenický: No hovor.
Ing. Pavel Zajac: Poprosím teraz pani Garajová.
Zora Garajová: No, ďakujem za slovo. Chodím často však na tieto zasadania a už som hovorila, neviem
na ktorom, že zastupiteľstvo čo zastupiteľstvo, iné sa nerobí len sa rozpredávajú obecné pozemky. A keby
už za cenu ale za facku, príbuzným, známym a kde komu. Bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia,
naši predkovia, oni s ním manipulovali s tými pozemkami do kelu, nechali nám to a teraz sa za facku, kde
komu ide predávať? Nie vždy budú eurofondy, nie vždy budú eurofondy a je, pýtam sa, je naša obec na
tom tak zle, že musí rozpredávať pozemky do kelu? Je pán starosta na tom tak zle?
Ing. Pavel Zajac: Je, je na tom zle.
Zora Garajová: Kde a potom.
Ivan Kováč: Dobre, ja sa môžem k tomu vyjadriť.
Zora Garajová: Počkaj, a potom koľko tých pozemkov sa rozpredávalo, kde sa investovali, do čoho tieto
peniaze, zaujíma ma to.
Ivan Kováč: To je, to je zas druhá vec. Ale ak vám môžem povedať, toto sú pozemky, ktoré.
Zora Garajová: Ja ako občianka som proti tomu, aby sa rozpredávali pozemky a za, za facku lacno, ten
mi je známy, ten mi je príbuzný, ten mi je to, ten mi je hento, nevážime si dedičstvo, ktoré nám tu zanechali
naši predkovia, naši predkovia, ktorí naozaj si ich musíme vážiť vysoko, už ma to rozčuľuje.
Ivan Kováč: Ale, ak môžem povedať, ale toto je pozemok, obecný pozemok, na ktorý neberieme ani
nájom. To nie je jediný v tejto obci.
Zora Garajová: Nejde o to.
Ivan Kováč: No, nie ide o to.
Zora Garajová: Neberiete nájom, dobre, ale je obecný, je to majetok obce.
Ivan Kováč: V poriadku.
Zora Garajová: Pôda tá má hodnotu a ešte len bude mať, preto sa kradne, preto sa s pozemkami kšeftí
do kelu.
Ivan Kováč: Máme, máme pozemok, ktorý má 1860 štvorcov, kde majiteľ, no majiteľ, nie majiteľ, obec
alebo starosta.
Zora Garajová: Veď sa už spamätajme, nechajme si poradiť.
Ivan kováč: Človek, ktorý, ktorý používa ten pozemok, pred, pred tromi rokmi napísal list, že 10 rokov
užívam pozemok, čo som nevedel, obecný. Doteraz sme ho, ani nájom sme.
Zora Garajová: Ja hovorím všeobecne.
Ivan Kováč: Ja vám hovorím toto je prípad z Podlipy.
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Zora Garajová: Ale zas sa len predávajú pozemky a zastupiteľstvo čo zastupiteľstvo sa len predávajú
pozemky. Ja sa čudujem odkiaľ sa pozemky ešte berú. Vážme si tých našich predkov.
Ing. Pavel Zajac: Poprosím.
Veronika Filadelfiová: Môžem ja?
Ing. Pavel Zajac: Áno, nech sa páči.
Veronika Filadelfiová: Ja sa chcem len spýtať pani Garajovej, čo pokladáte, že za facku sa predávajú?
Zora Garajová: Napríklad za 2 eurá, napríklad za 3 eurá.
Veronika Filadelfiová: A máte to potvrdené, že sa predávajú za 3 eurá?
Zora Garajová: Áno, áno, no tak chcú kúpiť za 2 eurá.
Ing. Pavel Zajac: Kto?
Ivan Kováč: Ale kto?
Zora Garajová: Za 5 euro.
Veronika Filadelfiová: Ale kto? Ale kto chce kúpiť za 2 eurá.
Zora Garajová: Obec, obec.
Veronika Filadelfiová: Obec?
Zora Garajová: Ale predáva za 12.
Ivan Kováč: Jáj no to je iná vec.
Ing. Pavel Zajac: Prosím vás, ako bolo povedané po jednom, Peter.
Zora Garajová: Vy chodíte na zastupiteľstvo, len keď niečo chcete, ale nechodíš, tak si nie v obraze.
Ing. Pavel Zajac: Prosím, Peter.
Ing. Peter Sedláček: Môžem ja hovoriť? Ďakujem.
Ing. Pavel Zajac: Prosím vás kľud, má slovo poslanec.
Ing. Peter Sedláček: Som za nepredávanie pozemkov takých, z ktorých, na ktoré obec ja neviem, za ktoré
berie nájom alebo, ktoré sú využiteľné, inak využiteľné a tak ďalej, a tak ďalej. Konkrétne tento pozemok,
ja neviem od koľkých rokov, obec z neho nemá ani halier, ani cent, je to 605 štvorcových metrov, moment,
teraz, teraz, teraz keďže je obecný, obec musí podľa zákona zveľaďovať majetok. Zveľadí majetok,
myslím si, že v tomto prípade tak, že ten pozemok konečne bude mať majiteľa, nie obec, ktorá z toho
doteraz nemala nič a na tých 605 štvorcoch, keď si postaví záchod, prepytujem, tak bude platiť a bude to
jej vlastníctvo a tejto obci bude platiť dane či za stavbu, či za pozemok a ten pozemok bude využitý
a vtedy, keď ho predáme, tento konkrétne maličký 605 štvorcový, vtedy bude mať obec z toho nejaký
zisk, teraz z toho nemá absolútne nič, roky, leží to tam ladom, nevieme čo s tým a zo 605 metrov
štvorcových, to zarastá, možno to nikto nekosí, ja neviem, ale nemáme z toho ako Ľubietová, obec
Ľubietová nič. 605 štvorcov, ak teraz predáme, bude tam stáť možno stavba, možno za rok, možno za
dva, možno za tri, možno za päť, ja neviem, aké sú finančné možnosti, ako to rýchlo chce spraviť dotyčný,
dotyčná, ale budeme mať ako obec Ľubietová, budeme mať daň zo stavieb a daň z pozemku plus
obyvateľa, ktorý.
Ivan Kováč: Tu zakotví.
Zora Garajová: Ale nie za facku zase, už som to hovorila minule.
Ing. Peter Sedláček: Tu sa o cene nepíše, o cene sa nepíše nič.
Ivan Kováč: O cene sa nehovorí.
Ing. Peter Sedláček: Ale ja neviem, za seba hovorím, za seba chcem povedať, poslanci chcú dať
v podstate tento pozemok predať tak, aby z toho niečo obec mala, ale nepovedali sme, že to bude ona.
Zora Garajová: Veď ja nehovorím, nech je to kdekoľvek, stavebný pozemok inžinierske siete, už som
minule povedala, už stoja domy, na pozemkoch, ktoré meter štvorcový predali za 30 euro a druhý dom
Strana 24 z 63

stojí na 40 eurovom za meter štvorcový v Ľubietovej, takéto ceny idú. Keď už predať, tak už riadne predať
a nie za 5 euro.
Ing. Peter Sedláček: Posledne, v poslednú dobu vždy vieme, vždy predávame tak, tak podľa, podľa
znaleckého posudku.
Ing. Pavel Zajac: Pán Kenický nech sa páči.
Daniel Kenický: Ja by som len chcel poprosiť pánov poslancov, teraz mi dal Peter brouka do hlavy, aby
boli pri všetkých veciach taký dôsledný.
Ing. Pavel Zajac: Nefrflite prosím vás.
Daniel Kenický: Lebo máme tu, máme tu v dedine občanov, ktorý bez akéhokoľvek prenájmu, aby platili
za to nájom alebo odkúpili, dokonca oplotili obecný pozemok, užívajú ho roky, poslanci sa s ním roky
handrkujú, že čo s tým idú robiť a zatiaľ nič. Máme tu ďalší dvojhektárový pozemok u jedného
agropodnikateľa, ktorý užíva, dva roky, tri roky sa o tom handrkuje, koľko má platiť, či má platiť, či má
odkúpiť a nič. Takže jeden musí, druhý nemusí. Čiže, čo je dovolené Bohom, neni dovolené ľuďom, či
ako sa to vraví. Viete o čom asi hovorím.
Ivan Kováč: Áno vieme.
Daniel Kenický: No tak sa zamyslite páni poslanci, aj dáma, ak chcete robiť cenu, tak robte všade, ale
poriadne, ale nie len na takýchto jedných veciach a na človeku, ktorý tejto dedine nahal tisíce.
Ivan Kováč: Povedal si cirkvi, povedal si cirkvi.
Daniel Kenický: Nebudem súhlasiť, v živote, s takýmto postupom a trvám na tom, aby pán starosta na
najbližšie zastupiteľstvo pozval Joža Bašku z Prievidze.
Ing. Peter Sedláček: A načo ho má pozývať na zastupiteľstvo.
Daniel Kenický: Aby sa on vyjadril, či chce či nechce.
Ivan Kováč: Ale ide o to, či má vlastnícke práva k tomu pozemku.
Ing. Peter Sedláček: Veď, ale o tom rozprávame.
Ivan Kováč: On má, Ivan, on má podľa zákona predkupné právo, lebo tam 80 rokov jeho predchodcovia
bývajú, užívajú a všetko robia. Mám ti to vysvetľovať, čo je predkupné právo? Nemusím, no tak.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
Veronika Filadelfiová: Môžem ešte k tomu niečo povedať? Pán Kenický, moja právna zástupkyňa, ktorá
tu sedí vedľa mňa, telefonovala s pánom Baškom, ktorý, ktorý povedal, že nemá záujem o pozemok,
ktorý, ktorý stojí pod tým jeho domom.
Daniel Kenický: Škoda, že ten telefón to nepočul.
Veronika Filadelfiová: Môžeme vám to prehrať, hej, on povedal, že by predal aj ten dom, len sa musí
dohodnúť so svojimi deťmi, ale o pozemok nemá záujem.
Daniel Kenický: Jeho dcéra je v Amerike či v Austrálii.
Veronika Filadelfiová: To je jedno kde je.
Daniel Kenický: Syn je vo Francii.
Veronika Filadelfiová: To je jedno kde je, povedal, vyjadril sa takto, vyjadril sa takto proste.
Daniel Kenický: On má peniaze, jeho to nesúri, jemu ide o poriadok, jemu ide o poriadok.
Právna zástupkyňa: Nemyslím si, pán Kenický, že mu ide o poriadok, on to mal v prenájme, potom mu
ten prenájom za to nepokračuje, doteraz ho nikto neoslovil. My sme ho oslovili, že nejaká realitka ho
oslovila, on sa vyjadril, že sa porozpráva so svojimi deťmi a pokiaľ deti prejavia záujem o ten dom, tak on
bude pokračovať v tom, že deti ho budú užívať. A či deti zvolia stanovisko, že okej, ideme si odkúpiť
pozemok, na ktorý máme predkupné právo, ktoré nám vyplýva, keby náhodou pán Baška zomrel,
z dedičského konania, pretože všetko sa dedí, vy aj to viete, aj práva aj povinnosti, ale on už svoje
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predkupné právo raz nevyužil, obec mu to ponúkala, ja som sa ho na tieto potrebné veci pýtala. Čiže, keď
poviete A, vy vravíte čo je Bohom dané, tak povedzte aj B, viete vy môžete byť sused, ale keď niekto
s ním volá, ten rozhovor som si presne kvôli tomu nahrávala, lebo moja klientka mala takéto obavy, tak
ja vám vravím, že pán Baška sa vyjadril, áno chcem dom predať. A o kúpe pozemku nejavil záujem vôbec.
Ak jeho deti, povedal, že mi dá vedieť, to je v mailovej komunikácii, ak bude treba, už hádam nebudeme
tu falšovať mailovú komunikáciu, tak ju predložím. Ale nemyslím si, že pán Baška má záujem, vzhľadom
k svojmu veku pokračovať k nejakému pobytu v tejto obci.
Daniel Kenický: Beriem na vedomie vaše tvrdenie, ale mne v decembri povedal pravý opak.
Veronika Filadelfiová: Ale my sme s ním telefonovali pred mesiacom.
Daniel Kenický: Ale to je v poriadku.
Ing. Pavel Zajac: Prosím vás, ako je vôbec zbytočné dneska ideme riešiť pána Bašku alebo nie, hovorím,
pani Bašková by nemala ani len stavbu, keby som ja nebol jej pridelil súpisné číslo, nemala by ani stavbu.
Hovorím, ja som pani Baškovej naozaj chcel ten pozemok vybaviť, len ona tie papiere, čo mi doniesla,
naozaj nezodpovedali tomu, čo ona o tom tvrdila. Ona mi tiež tvrdila presne to, čo tvrdila tebe, že my sme
to odkúpili od toho a od toho. Lenže hovorím, ja keď som si stotožnil ten pozemok, ktorý je, tak, ak si
dobre pamätám, lebo neviem, či si pamätám, to sú roky, tak to bol taký nejaký šmýčok poza tú drevenicu,
ktorá išla smerom akože smerom k Zuze Kútnej, hej, ako fakt to teraz myslím smrteľne vážne. No, ale to
je hovorím, je to nepodstatné. Ja hovorím, vtedy sme mali záujem a ešte s pani Baškovou naozaj sme
riešili na to, hovorím, keby som jej ja, ja nebol podpísal pridelenie súpisného čísla, tak nemali by na liste
vlastníctva ani ten dom.
Daniel Kenický: No robte, čo chcete, mne je to jedno, to neni moje, ani ma to nejak neinteresuje, ja
vychádzam len z toho, čo mi povedal Jožo a nebohá Mariena Poliaková a mrzí ma to, že sa jedná
o majetok Mira Poliaka, ktorý pre túto obec, s prepáčením za výraz, dogrcal milióny. To mi je najhoršie
na tom všetkom. Lebo to bol jeden čestný, tuhý, echt katolík, ja som ateista, čiže mne to nevadí, ale tebe
ako pobožnému katolíkovi by to malo záležať.
Ing. Pavel Zajac: Ja som pre pani Baškovú urobil všetko, čo som urobiť mohol ako starosta.
Daniel Kenický: Povedala mi niečo iné.
Ing. Pavel Zajac: No tak povedala, jedna babka povedala. Poďme ďalej, nech sa páči. Kto ešte sa chce
k tomuto vyjadriť.
Daniel Kenický: Škoda toho majetku.
Ing. Pavel Zajac: Ja som, ja som, aby bolo jasné, ja som pri, pri, po konzultácii s pani hlavnou
kontrolórkou, vlastne máme prijať také pravidlá, tak ja som spravil ako na verejnú obchodnú súťaž
uznesenie, takže si to rozmyslite, čo chcete robiť. Lebo tam, viete tam nie je podmienka tým priamym
predajom, lebo tam skrátka žiadna takáto podmienka nespĺňa, takže, takže som to dal ako verejnú súťaž,
aby ste vedeli. Preto aj to uznesenie je také dlhé, aké je, lebo sú tam vlastne urobené celé tie podmienky
tej, tej súťaže, ale hovorím, no nech sa páči.
Ivan Kováč: Toto nie je ten prípad nie?
Ing. Pavel Zajac: Prosím?
Ivan Kováč: Toto nie je prípad, že neboli tam verejná súťaž, či áno.
Ing. Pavel Zajac: No neviem.
Ivan kováč: Podľa mňa nie. Prečo?
Ing. Pavol Zajac: Ja sa spýtam.
PhDr. Tatiana Jancurová: No v podstate ja som to navrhla na tú, na súťaž.
Ivan Kováč: Prosím?
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PhDr. Tatiana Jancurová: Nech sa zverejní, lebo ja si myslím, že viacerí by mali záujem o ten pozemok,
lebo je to v lukratívnej časti, neni, neni to nejako špecificky zadané.
Ivan Kováč: Tak ja len, že sa to štandardne nerobí, ja len preto hovorím. Tak to potom na všetko musíte
vyhlásiť súťaž.
Ing. Pavel Zajac: Pozor Ivan ja iba poviem tak, že ak vieš, väčšinou tu predávame veci, že teda máš dom
a povedzme k tomu máš nejaký švík alebo niečo.
Ivan Kováč: No väčšinou.
Ing. Pavel Zajac: Väčšinou hej.
Ivan Kováč: Neni to tak.
Ing. Pavel Zajac: No, dobre, ale ktoré sme napríklad predali tak, že akože bez verejnej súťaže. To isté
keď si zoberieš, keď zoberiem Podlipu, tak Patrik Šimkovič mal svoj pozemok, hej, ktorý od niekoho kúpil
a dokupoval od obce zase nejaké pozemky.
Ivan kováč: Tak teraz neviem.
Ing. Pavel Zajac: To isté, keď si zoberieme, keď si zoberieme oproti plavárni, to je vlastne ten druhý
pozemok, ktorý má pani Novotná žiadosť, hej, tam tiež sme vlastne oslovili všetkých a tam, kto dal skrátka
tú ponuku, tak ten ho kúpil. Veď kúpil ho prvý Pepich, teraz ho kúpil Mochnáč, čo sme predali a hovorím,
ako to sú ľudia, ktorí ako chceli to kúpiť a kúpili to. No, ako ja nemám čo iné k tomu povedať.
Veronika Filadelfiová: Tam si tiež môžete kúpiť.
Zora Garajová: No ja mám dosť, ja nepotrebujem.
Ing. Pavel Zajac: No, Ivan, ak teda, ak si myslíš, že ideme to predávať priamym predajom, tak povedz mi
akože nejaký ako, ako to ideme spraviť, lebo hovorím, nemáme nato, nemáme nato nejaký relevantný
dôvod, hej.
Ivan Kováč: Dobre, však preto to vravím.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: Ja chcem len povedať, viem, že v minulosti boli také uznesenia, že predávalo sa
priamym predajom, to viem určite.
Ing. Pavel Zajac: Ale tak áno.
Ing. Peter Sedláček: Ale, dobre a beriem to, že raz od tej pani kontrolórky nám to bolo vytknuté a myslím
si, že správne vytknuté, pretože na každý obecný majetok, jednoducho, ponuka musí byť, to je na tom.
Takže ja, ak teda máme prijať uznesenie, ktoré budem čítať možno do jedenástej, druhé do dvanástej,
tak myslím si, že k tomuto bolo spravené nejaké, nejaký znalecký.
Veronika Filadelfiová: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ing. Peter Sedláček: Ja by som tam poprosil teda tú cenu, nakoľko si to nepamätám, ak teda.
Ing. Pavel Zajac: Tá cena je 11,92 euro za meter štvorcový podľa tohto znaleckého posudku.
Ing. Peter Sedláček: No a lehota na predkladanie cenových ponúk končí dňa, spýtam sa pani kontrolórky,
koľko to musí byť, ako dlho to musí byť vyvesené, respektíve, ako dlho to musí byť zverejnené.
PhDr. Tatiana Jancurová: 15 dní minimálne.
Ing. Peter Sedláček: Koľko?
PhDr. Tatiana Jancurová: 15 dní.
Ing. Peter Sedláček: 15 dní. To znamená, dneska ak je 21 plus 15 je 36.
Ing. Pavel Zajac: To nestihneme takto, to musí byť aspoň 20 dní, aby sme do piatich dní dokázali
uznesenia zverejniť, hej, daj tam nejakú rezervu, aspoň 20, hej, do, do piatich dní určite to zverejníme,
hej.
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Ing. Peter Sedláček: Takže do 15. 6.?
Ing. Pavel Zajac: Bez problémov.
Ing. Peter Sedláček: Dosť to bude?
Ing. Pavel Zajac: Bez problémov.
Ing. Peter Sedláček: O 12tej hodine, hej?
Ing. Pavel Zajac: Pozriem do kalendára, že ktorý je to dátum?
Ing. Peter Sedláček: No vidíš, to je ešte dobrý nápad.
Ing. Pavel Zajac: 8. je piatok a 15. je piatok.
Ing. Peter Sedláček: Výborne, takže to bude 15 dní a teraz dneska je koľkého? 21. čiže ešte 9 dní je do,
nie 10 dní je do konca. Takže dobre takto?
Ing. Pavel Zajac: Je to úplne super.
Ing. Peter Sedláček: Súhlasíte všetci?
Ing. Pavel Zajac: Dobre, má ešte niekto niečo k tomu? Tak, Peter, tak odhodlaj sa a čítaj, je to dlhé.

Majetok obce
UZNESENIE OcZ 41-8/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obec Ľubietová
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu pozemku vo
vlastníctve Obce Ľubietová
1) Predmet súťaže
odpredaj pozemku parc. KN-C č. 486, o výmere 605 m2 na ulici Podlipa, k.ú. Ľubietová, okres Banská
Bystrica. Zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bol schválený Uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Ľubietová č. OcZ 41-8/2018 zo dňa 21. 5. 2018
2) Cena pozemku
Súťažiaci ponúkne a uvedie kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 11,92 Eur/m2.
3) Podmienky súťaže
Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Ľubietová
www.lubietova.sk.
Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke na adresu Obecný úrad v Ľubietovej, Nám. V.
Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová, na ktorej uvedie:
 Meno, priezvisko a adresu záujemcu
 Označenie „Súťaž – pozemok na Podlipe – neotvárať“.
V obálke záujemca predloží:
a) Identifikačné údaje záujemcu
Fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa a miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. (Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno,
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priezvisko, titul, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela).
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym
orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal, číslo zápisu, telefónne číslo.
b) Záväzný návrh cenovej ponuky
c) Účel využitia.
Lehota na predkladanie cenových ponúk končí dňa 15. 06. 2018 o 12.00 hodine. Ponuka predložená
po stanovenom termíne resp. ponuka, v ktorej nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok
súťaže, nebude do súťaže zaradená.
Rozhodujúci je návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou za predmet súťaže. V prípade rovnakej
ponúkanej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky ponuky, obchodnú verejnú
súťaž zrušiť a prípadne vyhlásiť súťaž novú. Taktiež si vyhradzuje právo, že v prípade, ak bude cenová
ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo schváli výsledok obchodnej verejnej
súťaže, úspešný uchádzač bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vrátane ceny znaleckého
posudku.
Ponuky doručené v stanovenom termíne do obchodnej verejnej súťaže budú následne vyhodnotené
najneskôr do 22. 06. 2018. S úspešným záujemcom bude po splnení všetkých povinných náležitostí pre
predaj uzavretá kúpna zmluva.
Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva obce Ľubietová.
O výsledku súťaže budú záujemci bezodkladne informovaní v zmysle § 288 Obchodného zákonníka.
V čase podania žiadosti záujemca nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči obci Ľubietová
a organizáciám zriadených obcou, štátom, daňovému úradu a poisťovniam.
Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
V prípade záujmu bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné získať na ten. č. 0903555451
a na e-mailovej adrese: starosta@lubietova.sk alebo osobne na Obecnom úrade v Ľubietovej.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Radoslav Sedlák
Proti : Pavol Šimun
Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté
Ing. Pavol Zajac: Ďakujem, kto je za? Kto je za ešte raz? Ivan, štyria. Kto je, kto je proti? Paľo Šimun je
proti. Zdržal sa? Nikto. Ďakujem.
Pavol Šimun: A ja by som ešte na margo toho potom chcel upozorniť, za prvé pozemok nie je zaradený
do stavebných pozemkov. Za druhé nie je normálne Podlipa ako, pokadiaľ by sa mali stavať rodinné
domy. Zase prídeme do problému, ak sa tam začne stavať, ak sa niekto ozve, s tým čo máme tam. Zase
bude mať problém obec.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, máme tu ďalšiu žiadosť, pani Jozefína Novotná žiada o odkúpenie obecného
pozemku. Touto cestou vás žiadam o odkúpenie pozemku vo vašom vlastníctve, ktorý je vedení na LV
793 v katastri obci Ľubietová, okres Banská Bystrica, parcela registra C, číslo parcely 575/4 o výmere, ja
som tú výmeru tam nedal, dáme teraz 2126 m2, lebo cesta sa pod tým oddelila, dôvodom záujmu kúpy
pozemku vo vašej obci je krásna príroda, okolie. Nakoľko sme s manželom už starší pár rozhodli sme sa
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na jeseň nášho života prežiť vo vašej obci. Budeme veľmi spokojní, ak našej žiadosti vyhoviete. Pani
Novotná nech sa páči, ak chcete niečo k tomu dodať.
Dcéra p. Novotnej: Ja len chcem povedať, že je to moja mamina s ocinom a nakoľko ja žijem v Bystrici
a oni žijú dole v Topoľčanoch a mne sa tu teda páči, ja by som chcela, aby si tam postavili niečo podobné
ako tam stojí, možno o trošku menšie, lebo myslím si, že toľko financií mať nebudú, no a v podstate len
kvôli tomu, že sem nemohli prísť, som prišla ja.
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, nech sa páči.
Zora Garajová: To je ktorý pozemok.
Ing. Pavel Zajac: To je oproti plavárni. Tam je vlastne Pepich, je Mochnáč a toto je predtým.
Nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: Ja sa chcem opýtať, či aj pri tomto pozemku máme nejakú kúpnu cenu stanovú teda
znaleckým posudkom.
Ing. Pavel Zajac: Doteraz boli tam obidva znalecké posudky 8,02 sa mi zdá.
Ing. Peter Sedláček: 8,02?
Ing. Pavel Zajac: No, veď na tie vedľajšie pozemky, čiže podľa Mochnáča by mala byť minimálna.
dcéra p. Novotnej: Ja som si nedávala ešte robiť znalecký posudok, lebo som teda najprv čakala, že či
vôbec.
Ing. Peter Sedláček: My sme dávali, pretože keď sme pánovi Mochnáčovi predávali, dávali sme
v podstate robiť znalecký posudok. A ako starosta tvrdí, ja som si nepamätal, 8,02 bolo?
Ing. Pavel Zajac: Sa mi zdá že 8, tak môžem presne pozrieť.
Ing. Peter Sedláček: No tak bolo by dobré, lebo aby sme to napísali.
Ing. Pavel Zajac: Zatiaľ diskutujte prosím vás.
Ing. Peter Sedláček: Kedy sme to predávali, uznesenie treba.
Ing. Pavel Zajac: Máme znalecký posudok číslo 200 z roku 2012 a je to dokonca priamo na 575/4 a je tu
hodnota, je tu hodnota 9,88.
Viera Beniačová: Ale pardon, tá pani stále rozprávam. Čiže ako stavebný pozemok sa to predáva?
Ing. Pavel Zajac: Áno. Pani Garajová videli ste ten pozemok? Lebo to je jak strecha, to je ako strecha.
Ale to vám treba, akože preto je tá cena taká ako je.
Zora Garajová: To vám Rafaj robil?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Zora Garajová: No jasné.
Dcéra p. Novotnej: Môžete mi navrhnúť znalca, ktorý by mi pomohol, ja si nechám rada poradiť.
Ing. Pavel Zajac: Prosím vás po jednom, lebo. Peťo nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: Nie, ja chcem vedieť, že za koľko sme predávali Mochnáčovi.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa ako zhruba takto, ako podľa mňa, za inú cenu určite nie. Tak, ako čo mám
ísť pozrieť zmluvu, zmluvu?
Ing. Peter Sedláček: No.
Ing. Pavel Zajac: Mám ísť pozrieť zmluvu?
Ing. Peter Sedláček: Máš?
Ing. Pavel Zajac: Mal by som mať.
Ing. Peter Sedláček: Tak nájdi. Kým to, kým to naštartuje.
Zora Garajová: Môžem sa vás opýtať páni poslanci? Vy idete ďalej veselo predávať tie pozemky? Už som
to minule hovorila, že len sa predávajú.
Veronika Filadelfiová: Komu sa predávajú, veď sa predávajú občanom.
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Zora Garajová: Nevadí, ale prečo, prečo nemôže byť pôda, ktorá má hodnotu, ešte bude mať hodnotu,
prečo nemôže byť pôda ako železná rezerva? Nevieš, aká doba príde, naši predkovia v ťažkých časoch
žili a nepredávali tu nič.
Veronika Filadelfiová: Ale, vy prečo nedoprajete, príklad poviem mladým ľuďom, proste, ktorí tu vyrastali,
žijú, vy im nechcete proste dopriať, aby si kúpili, proste postavili dom a tak ďalej.
Zora Garajová: Ale nie, ale nie za 10,11,12 euro.
Veronika Filadelfiová: Je tam znalecký posudok.
Zora Garajová: Áno.
Veronika Filadelfiová: Ktorý je spravený znalcom. Tak vy ho spravte.
Zora Garajová: 30, 40 euro je tu.
Veronika Filadelfiová: Spravte vy znalecký posudok.
Zora Garajová: Ja som nie znalec.
Veronika Filadelfiová: No tak, tak asi, keď to znalci, znalec uzná za toľko, tak vy nemôžte povedať za 30,
40 euro. Pán Kenický ja som si nedala robiť znalecký posudok pánom Rafajom, dala som si úplne
neznámym súdnym znalcom robiť, ktorý navýšil cenu o 50%, nech sa páči môžete si to tam prečítať.
Ivan Kováč: Bavíme sa o vás teraz aj.
Pavol Šimun: O vás sa bavíme, lebo napríklad hore, čo sa predali tie pozemky, tak ako napríklad
naposledy pánovi Mochnáčovi bolo spravené tak, no to je tak isto nezaradené v zozname stavebných
pozemkov
Dcéra p. Novotnej: Viem.
Pavol Šimun: A musel, musel si mimo územného plánu a povedal, že si dá vypracovať dodatok
k územnému plánu na svoje náklady a že to spraví a potom tam bude stavať.
Dcéra p. Novotnej: Ja to chápem.
Pavol Šimun: Ste si vedomá toho, že potom?
Dcéra p. Novotnej: Jasné.
Ivan Kováč: On tam robí aj takú prístupovú cestu, o ktorú sa budete deliť.
Dcéra p. Novotnej: Viem. Musieť deliť
Pavol Šimun: No nebudú sa deliť, to bude obecná.
Ivan kováč: Tak no hej.
Dcéra p. Novotnej: Ale skrátka treba ju asi najprv vybudovať a potom asi bude patriť obci.
Pavol Šimun: No tam potom, hm vidíte to je presne o tom, keď sa ide kupovať každý so všetkým súhlasí.
To je.
Ivan Kováč: Toto sa nedoriešilo.
Pavol Šimun: Nie nedoriešilo, pán Mochnáč povedal, že im to stačí, keď sa to v zime len tak, no.
Dcéra p. Novotnej: Aha, no tak tu by to asi nestačilo. Ani mojim rodičom, nakoľko.
Ivan Kováč: Tak ani jemu to nebude stačiť.
Dcéra p. Novotnej: Ocino už tak dlho dobre nechodí, tak ale ja si myslím, že keď sú ľudia normálni, tak
sa vždy dohodnú. Hlavne, keď sú relatívne vekovo si blízki.
Pavol Šimun: Ak sa, ak sa to odsúhlasí, tak to zase bude treba skoordinovať so starostom
a s Mochnáčom, aby sa to spravilo naraz, budete to mať lacnejšie.
Dcéra p. Novotnej: Ale zase ja som nebola taká, že by s maminou sme boli, že vyslovene len toto, mne
sa páčil pozemok aj na Čelienci, Čelienec dobre som povedala? Len tam mi bolo povedané, že tam je
mokro, čiže viete ja nemusím ísť do toho, že ja sa viem uspokojiť, aj keď mi poviete, že tento pozemok
nie je na predaj, skúste si vybrať z iných. Nie sme s mamčou, že tento musím mať, ja som dokonca ani
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nechcela dvetisíc metrov, viete čo tam ideme jedine ovce dať. No a využiteľných je naozaj málo z tých
metrov, nemusíme si tu klamať.
Ing. Pavel Zajac: Mám uznesenie Mochnáča, 9,88.
Ivan Kováč: Hej, už sme to zistili.
Ing. Peter Sedláček: Už sme to našli.
Ivan Kováč: Tam ide o to problém, s tou cestou, že aby to potom nezostalo nejaké spory s tými susedmi,
čo sú tam.
Ing. Pavel Zajac: Tá cesta je už vyčlenená, už je vyčlenená.
Ivan Kováč: Ale aby nezostalo, to že oni sa potom pohádajú a obec ich bude mať.
Pavol Šimun: Nie, cesta je obecná.
Ing. Peter Sedláček: Cesta je obecná, obecná.
Pavol Šimun: Len tam dobre, sme sa aj s Mochnáčom dohodli, že vypracuje si, tak ako aj Búgelovci na
svoje náklady dodatok k územnému plánu, že ak teraz, ak to kúpia, tak aby, ak, ak už má Mochnáč
niekoho, kto mu to robí, tak že by to potom mohli spracovať.
Ing. Pavel Zajac: Ako Peťo je to spracované Bugárom, je to spracované, tá lokalita je.
Ivan Debnár: No tak môžem ešte chvíľku?
Ing. Pavol Zajac: Nech sa páči.
Ivan Debnár: Všeobecne k tým pozemkom, čo sa tam predávajú oproti plavárni, hej, sú tam pozemky,
ktoré susedia s lesným pôdnym fondom. Všade máme tie pozemky aj lesný porast. Proste v podstate.
Ivan Kováč: O prístupe hovoríme.
Ivan Debnár: Keď ide o prístupe k tým lesným porastom. Keď k niečomu príde, ako rýchlo vytvoríme
prístup k tým lesným porastom.
Ing. Pavel Zajac: Vy tam máte nechané asi 25 alebo 30 metrov z lúky, ako na hornej časti.
Ivan Debnár: Dobre a čo to rieši. Máš porast, pod tým sú pozemky súkromné.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ivan Debnár: Tak musíme sprístupniť cestu, lebo sa nedostaneš autom, iba ak vrtuľníkom k vašej mame,
však ak tam nechce vytvoriť cestu, ohrozí tým všetkých majiteľov tých pozemkov, čie sa mi obmedzí
prístup k tým lesným našim pozemkom.
Ing. Pavel Zajac: Ivan ty máš možnosť ponad vilu, môžeš ísť ponad vilu, vlastne popri vysokom napätí
bez problémov môžeš ísť. Ako my sme nechali okolo, okolo tých pozemkov sme všade nechali obecný
pozemok.
Ivan Debnár: Ja ti ešte raz zopakujem, momentálne tento pozemok je v takomto zráze strmom. Ako ja
tam sa nedostanem s auto technikou a s čím, iba ak s vrtuľníkom, ti opakujem ešte raz. Ja to myslím
všeobecne, to sa netýka vás ako konkrétne ale všeobecne tých pozemkov, že je to vlastne extravilán, či
hej intravilán nie extravilán.
Ing. Peter Sedláček: Extravilán.
Ivan Debnár: Hej, no čiže v podstate tie pozemky susedia s lesným pôdnym fondom našim. Neberte teraz
momentálne na vás, všeobecne ma to minule napadlo, že sa predávajú tam pozemky a že vôbec my si
zabraňujeme prístup k našim právam majetkovým k lesnému pôdnemu fondu. To je tam takáto medza
poza Pepicha, čiže už tam, už tam sa dostanem problém s traktorom. Aj keď momentálne je to po
kalamite, čiže tak dá sa aj tade ísť, ale neviem ďalej smerom vyššie, smerom vyššie, a vznikne tam taký
problém. Ja nevravím, aby ste nepredali, len treba to komplexne riešiť už aj toto potom. By sa malo
momentálne, nie momentálne, do budúcna riešiť. Lebo hore na Kocporod je ďaleko, tam sú súkromné
pozemky, po ktorých sa nemusia dovoliť sa pohybovať.
Strana 32 z 63

Ing. Pavel Zajac: Kde sú tam súkromné pozemky?
Ivan Debnár: Na Kocporode
Ing. Pavel Zajac: Jáj navrchu.
Ivan Debnár: No tak, tam nemajú prístup, len zospodu, hej, máš zarastený svah, čiže v podstate sami
sebe robíme problémy do budúcna.
Ing. Pavel Zajac: Vieš ako toto, toto, čo sa týka tých prístupov, ja viem, aký je problém na tom Starom
Majeri, ale hovorím, vyrába to jedna pani, ktorá sama chodí cez 30 súkromných pozemkov a teraz odrazu
príde a povie, že my už sem nikoho nepustíme. A hovorím, ak sa budeme takto správať všetci, tak ani tá
pani sa nedostane na svoj starý majetok.
Ivan Debnár: Paľo, Paľo je rozdiel chodiť autom po súkromnom pozemku a je rozdiel zabraňovať cestu
a robiť tam ťažbu okolo
Ing. Pavel Zajac: Áno ja súhlasím, máš pravdu. Ale, ale tie cesty akože by sa mali riešiť takým štýlom, že
teda nemôže si niekto povedať, že viete tadeto síce išla cesta, ale už tadeto cesta nepôjde, no tak.
Ivan Debnár: Tam nebol žiadny prístup, tí ľudia chodili z poľa na pole.
Ing. Pavel Zajac: No dobre, To sú všetko veci, ktoré podľa mňa treba riešiť, určite treba riešiť, ja súhlasím.
Ivan Debnár: Lebo vlastne my v podstate tým, že tam budeme prevádzať hospodárenie, tak ohrozíme ich
súkromný majetok, tých majiteľov tých pozemkov. Tomu stromu ja nerozkážem alebo príde kalamita,
neviem, podľa lesného zákona je 50 metrov od hranici lesa sa môže stavať Palo.
Ing. Pavel Zajac: Tak, ale oni tam tú hranicu dodržujú.
Ivan Debnár: Jasné, že ale keď vravím aj ten pozemok nebude hraničiť, ale bude bližšie, no ale teraz sa
to týka stavby, ale vravím o tom prístupe, nič viac.
Ing. Pavel Zajac: Jasné. Nech sa páči. Ešte má niekto niečo k tomu?
Ivan Debnár: To som povedal na margo všetkých pozemkov.
Ing. Pavel Zajac: Jasné. Úplne mi je to jasné.
Ivan Kováč: Máš uznesenie?
Ing. Pavel Zajac: Tak, ale napríklad riešia, ako napríklad teraz, ako čo riešime aj Hutnú, ako
vysporiadúvame pozemky, že čo tam mám spraviť s tým. Tam nemám, čo s tým spraviť.
Ivan Debnár: To je už riziko podnikania a problém minulosti, že to tak fungovalo bežne, ľudia stavali dobre
že nie v hore, nie že dobre že nie, v hore stavali.
Ing. Pavel Zajac: Má ešte niekto niečo? Môžeme uznesenie. Môžeme?
Ing. Peter Sedláček: Mám to všetko prečítať také dlhé?
Ing. Pavol Zajac: Tak ako nejako to Skráť.
Ing. Peter Sedláček: Presne také isté, čo sa týka, len to čo je iné prečítam, dobre?
Majetok obce
UZNESENIE OcZ 41-9/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obec Ľubietová
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy na kúpu pozemku vo
vlastníctve Obce Ľubietová
1) Predmet súťaže
odpredaj pozemku parc. KN-C č. 575/4, o výmere 2126 m2 , oproti plavárni, k.ú. Ľubietová, okrem Banská
Bystrica. Zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže bol schválený Uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Ľubietová č. OcZ 41-9/2018 zo dňa 21. 5. 2018
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2) Cena pozemku
Súťažiaci ponúkne a uvedie kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 9,98 Eur/m2.
3) Podmienky súťaže
Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Ľubietová
www.lubietova.sk.
Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke na adresu Obecný úrad v Ľubietovej, Nám. V.
Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová, na ktorej uvedie:
 Meno, priezvisko a adresu záujemcu
 Označenie „Súťaž – pozemok oproti plavárni – neotvárať“.
V obálke záujemca predloží:
a) Identifikačné údaje záujemcu
Fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa a miesto
trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. (Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno,
priezvisko, titul, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela).
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym
orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal, číslo zápisu, telefónne číslo.
b) Záväzný návrh cennovej ponuky
c) Účel využitia.
Lehota na predkladanie cenových ponúk končí dňa 15. 06. 2018 o 12.00 hodine. Ponuka predložená
po stanovenom termíne resp. ponuka, v ktorej nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok
súťaže, nebude do súťaže zaradená.
Rozhodujúci je návrh s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou za predmet súťaže. V prípade rovnakej
ponúkanej ceny za nehnuteľnosť, rozhodne skorší termín podania návrhu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky ponuky, obchodnú verejnú
súťaž zrušiť a prípadne vyhlásiť súťaž novú. Taktiež si vyhradzuje právo, že v prípade ak bude cenová
ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo schváli výsledok obchodnej verejnej
súťaže, úspešný uchádzač bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vrátane ceny znaleckého
posudku.
Ponuky doručené v stanovenom termíne do obchodnej verejnej súťaže budú následne vyhodnotené
najneskôr do 22. 06. 2018. S úspešným záujemcom bude po splnení všetkých povinných náležitostí pre
predaj uzavretá kúpna zmluva.
Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva obce Ľubietová.
O výsledku súťaže budú záujemci bezodkladne informovaní v zmysle § 288 Obchodného zákonníka.
V čase podania žiadosti záujemca nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči obci Ľubietová
a organizáciám zriadených obcou, štátom, daňovému úradu a poisťovniam.
Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.
V prípade záujmu bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné získať na ten. č. 0903555451
a na e-mailovej adrese: starosta@lubietova.sk alebo osobne na Obecnom úrade v Ľubietovej.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
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Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Dobre ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre mám tu žiadosť pani Strniskovej?
Janka Strnisková hej. Žiadosť o kúpu obecného majetku pozemok, Janka Strnisková, jedná sa
o drevenicu oproti obecnému úradu. Debnárska ulica, to je ten malý, malý drevený domček oproti
Grančayovi na druhej strane potoka, s tým, že oni vlastne tam majú takú tú záhradku, čo sa ide potom
cez lavičku Kakatky a teda oni tam majú nejaké búdy, tam boli akože pôvodné, je to bola zastavaná
plocha a skrátka chcú aspoň do úrovne domu, tam nie je vyznačené koľko, 100 m2, ohľadom odkúpenia
tej záhradky smerom k tej, čiže oni žiadajú o účel využitia úprava a vysporiadanie prístupu k rodinnému
domu, úprava pozemku, hej. Viete všetci o čom rozprávam?
Ing. Peter Sedláček: Ja len pochybujem či je to 100 štvorcov.
Ing. Pavel Zajac: No, to je odhadovaná plocha, tak či tak, to sme iba odhadli, ja som to meral iba na tom,
čo mi ukázala, na mape, ako čo máme ten merač tej výmery a určite chcem, aby tam prišla stavebná
komisia, aby sme sa dohodli, že potadiaľ
Zora Garajová: To tam bývajú a mali?
Ing. Peter Sedláček: Áno. On má to smerom k lavičke hore, smerom ku Kakatke, k mostu.
Ku Kakatke, nie k mostu.
Bc. Jana Majerová: No veď k mostu ku Kakatke.
Ing. Pavel Zajac: Lebo tam je ešte viac do potoka a potom je spád, no a tak po ten kamenný múr vlastne
tam je ešte obecný pozemok, ktorý patrí k verejnému priestranstvu to je 1148/1. Nech sa páči diskusia.
Viera Beniačová: Mohla by som?
Ing. Pavel Zajac: Áno, nech sa páči.
Viera Beniačová: Neviem prečo tie prístupy k potokom sa predávajú.
Ing. Pavel Zajac: Ale toto sa nepredáva prístup k potoku.
Ing. Peter Sedláček: Po prístup.
Viera Beniačová: No neviem, išla som po dlhej dobe na hornom konci, ako teda Jožo má Rosenberger to
priestranstvo potom, čo bolo pri potoku také veľké a bola som prekvapená, keď som zistila, že vlastne
taká veľká skala tam už bola, tak je už v rámci záhrady Potančoka daná.
Ing. Pavol Zajac: Ale to nebolo nikdy obecné.
Viera Beniačová: To, no to bolo obecné.
Ing. Pavel Zajac: No ja osobne o tom neviem.
Viera Beniačová: My sme sa tam ako deti kúpali, na tej skale sme sa vyhrievali, to jednoducho bolo
obecné. Tade neprejdete teraz, akože keby som chcela od Joža Rosenbergera prejsť, on má to tiež tam
zapravené, čiže tade sa nedá prejsť, to sú veci ktoré.
Ing. Pavel Zajac: Ja si toto nepamätám, že by to bolo dakedy obecné.
Bc. Jana Majerová: Bol, bol.
Viera Beniačová: Obecné, no ja si to pamätám.
Daniel Kenický: Odjakživa obecné, tam bol mlynský náhon. Ja som do neho raz v decembri spadol,
zamrzol som ako cín, rovno nás bil ako koňa, keď som prišiel do školy zamrznutý, to bolo obecné.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, vráťme sa, vráťme sa k žiadosti pani Strniskovej.
Viera Beniačová: To už potom Paprčkovci asi predali.
Ing. Pavol Zajac: Ktorí Paprčkovci?
Viera Beniačová: Oproti Kolajovi.
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Ing. Pavel Zajac: To nie, to bol oný, to bol, teraz to je. Myslíte vedľa evanjelického, pána farára hej, Grexu,
hej?
Viera Beniačová: Áno.
Pavol Šimun: Lajčíkovie, Lajčíkovie to myslíte?
Viera Beniačová: No, no ale tam, to sa, to si tiež odkupovali tam smerom k potoku, čiže to sú prístupy čo
sa dodržiavali stáročia, prístup k vode, k potoku v prípade požiaru.
Bc. Jana Majerová: Tam ten prístup je k vode, je, je.
Viera Beniačová: No a toto, to som ostala prekvapená práve tieto veci, napríklad tiež ešte musím povedať,
veľmi dobrý prístup bol a požiarny hydrant pri Farkašovcoch.
Ing. Pavel Zajac: Neviem kto sú Farkašovci.
Viera Beniačová: Dobre, teda Vido Maroš.
Pavol Šimun: Škondejovci
Viera Beniačová: A to sa tiež predalo tam vlastne.
Ing. Pavel Zajac: Škondejovci?
Pavol Šimun: Áno. Škondejovci bol voľakedy žid Farkaša.
Ing. Pavel Zajac: No dobre a kde tam bol hydrant. Ale tam je hydrant pred Beličkom, čo je tá šachta veľká.
Pavol Šimun: Tam bola pumpa voľakedy, ako boli voľakedy.
Ing. Pavel Zajac: Ale tam, ale tam pokiaľ viem, tak končí vetva pred Beličkom, tam je veľká šachta, kde
končí vetva vlastne celá z Podlipy.
Viera Beniačová: Neviem.
Pavol Šimun: Tam bola taká hruška veľká.
Viera Beniačová: Áno, hydrant, tam sa deti krútili okolo neho.
Daniel Kenický: Napájať, chodili sme sa napájať. To je 60 rokov to si nemal starosta ako vedieť
Ing. Pavel Zajac: Prosím vás, vráťme sa k Strniskovej. Nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: No ja ohľadom tohto pozemku, len ak riešime tento pozemok, prístup je z druhej
strany potoka. Z tejto je dole zráz
Ing. Pavel Zajac: Tam sú iba schodíky, tam sú schodíky, tam sú iba schodíky.
Ivan Debnár: Tam je oplotené a to ide mať zjazd z tejto strany.
Ing. Pavel Zajac: Nie je zjazd, iba schodíky sú tam.
Ing. Pavel Zajac: Oni chcú, takto ideme ešte raz, je Kakatka, je mostík železný v Kakatke.
Potom je vjazd do potoka od oného, od Mila Majera, hej, je vjazd do potoka, potom je taký kamenný múr
a oni majú tú malú záhradku.
Pavol Šimun: Áno.
Ing. Pavel Zajac: No a oni chcú vysporiadať tú malinkú záhradku a plus si chcú na druhej strane prikúpiť,
ja neviem teraz tresnem asi 10 metrov alebo 9 metrov.
Pavol Šimun: Ale na druhej, ale na druhej strane smerom k ceste?
Ing. Pavel Zajac: Smerom, smerom.
Ivan Debnár: Smerom k obchodu, k Jednote
Ing. Pavel Zajac: Smerom k tomu, k tomu čo tam je ten spád.
Pavol Šimun: No, áno, ja som to pozeral na mape, hej, ja som to pozeral na mape a tých 100 štvorcov im
vyjde tak, že to budú mať tak ako teraz majú bránu na tom dome popri ceste, tak tých 100 štvorcov oni
budú mať po ten vjazd do potoka 100 štvorcov, to tam vyjde.
Ing. Pavel Zajac: No.
Pavol Šimun: No, ale oni budú mať potom hranicu na ceste.
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Ing. Pavel Zajac: No, podľa mňa je tam.
Pavol Šimun: Presne to chcú podľa mňa, lebo nič iné nemôžu tam.
Ing. Pavel Zajac: Oni, oni chcú vlastne vyrovnať ten pozemok, aby skrátka nemuseli.
Pavol Šimun: No, ale potom nebudeme mať my problém s cestou, z vody z cesty a s odhŕňaním snehu
a so všetkým?
Ing. Pavel Zajac: Tak tam máme ten problém furt.
Pavol Šimun: No, ale tak to bude na dlhšom úseku.
Ing. Pavel Zajac: Pozrite sa my, je otázne, čo tam, my tam môžeme uskočiť, ako tieto veci, hovorím,
momentálne nie je jasné, čo vlastne sa ide odkupovať. Oni sa len pýtajú, oni sa len pýtajú, či vôbec je
možné to odkúpiť niečo a druhá vec, pokiaľ oni mi tu vysvetľovali, lebo tu boli komplet celá rodina, tak
vysvetľovali, že vlastne oni čo mali tam tie nejaké staré humná, ktoré je tam ako zastavaná plocha, tak
tam chcú spraviť vstup do tej drevenice, namiesto toho vstupu čo je vlastne spredu.
Pavol Šimun: Z toho gangu.
Ing. Pavel Zajac: No z toho gangu, akože z boku, no, no tak ako ja neviem.
Ivan debnár: Ale pozemok má až po kraj cesty.
Pavol Šimun: Nemá.
Bc. Jana Majerová: Nemá.
Ing. Pavel Zajac: On má podľa mňa pozemok pod domom a potom ten celý, ten do tej záhradky, tak oni
majú pozemok, čo boli tie staré humná, iba to, čo bolo pod tými starými humnami, nič viac nemajú.
Pavol Šimun: Ale aj tá záhrada tam vyzerá, že je spolu.
Ing. Pavel Zajac: Nie je, nie je, nie je.
Pavol Šimun: Môj osobný názor, ak by chceli, a to nie raz som pozeral na tej mape, ak by chceli to, čo
majú tú záhradku, nech sa páči, s týmto problém nemám. Ale ja to ďalšie by som nepredával.
Ing. Pavel Zajac: No pozrite sa, my sa môžeme dohodnúť, že teda dobre, spravíme tam odstup, že ten
gang nerátajme, spravme to zároveň od budovy, nie od gangu
Pavol Šimun: Veď tam tá záhrada asi tak aj je, lebo na jednom je asi ukosená, takto a takto je spravená.
Ing. Pavel Zajac: Čiže hovorím, že odskočme, odskočme od toho gangu, akože ten gang nechajme akože
bude kvázi vystrčený do tej cesty, ale zarovnajme to s tým, s tou budovou, ako s tou drevenicou.
Pavol Šimun: No.
Ing. Pavel Zajac: A to isté spravme na druhej strane, ak teda chcú tam nejaké 3, 4 metre, akože, aby tam
mohli akože si opravovať a také veci no tak tam spravme.
Pavol Šimun: Druhá strana, čo rozumieš druhá strana.
Ing. Pavel Zajac: No zase z tej strany gang a z druhej strany povedzme 3, 4 metre, aby tam mali.
Pavol Šimun: A teraz sem k mestskému domu?
Ing. Pavel Zajac: K Jednote.
Ivan Kováč: Pozdĺž, pozdĺž.
Pavol Šimun: Z druhej strany potom?
Ing. Pavel Zajac: Z druhej strany áno.
Ivan Debnár: Tam sú tie schodíky dolu.
Ing. Pavel Zajac: Tam sú schodíky dolu, áno.
Bc. Jana Majerová: To nie, ja so záhradkou by som súhlasila, ale ostatné nie.
Ing. Pavel Zajac: Tak, ale čo sa určite nie po schodíky, ako skrátka oni chcú len tam, aby si mali možnosť
upravovať chodník.
Bc. Jana Majerová: To si môžu nechať.
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Ivan Kováč: Ja si myslím, že tam na mieste treba presne určiť, vymedziť, vytýčiť.
Bc. Jana Majerová: To si môžu len tak ako.
Ing. Pavel Zajac: No zatiaľ, hovorím hlavne to je predbežný súhlas a ďalšia vec je tá, že naozaj sa
dohodnime, že teda bude tam niekto zo stavebnej komisie a povie odtiaľto dovidenia.
Ivan Kováč: Teraz urobíme tie rozhodnutia.
Ing. Pavel Zajac: Lebo ja, ako zo stavebnej komisie musí presne ukázať, toto je naše, toto nie je už naše,
hej, lebo tam sú, hovorím tie, tie pôvodné humná, ktoré už polovička sú zrútených, lebo na tej polovičke
tá záhradka vlastne nie je záhradka, je zastavané plochy a nádvoria, hej, ale ona je len na tej, akože je
drevenica a podľa mňa do polky drevenici boli humná, čiže oni chcú, oni to chcú asi zarovnať s tou
drevenicou. No dobre, ešte má niekto niečo k tomuto?
Pavol Šimun: Kto sa nato z komisie pôjde pozrieť?
Ing. Pavel Zajac: No, veď ako musíme to, ako.
Pavol Šimun: Asi najlepšie by bolo, ak by sme boli aj my prítomní.
Ing. Pavel Zajac: Tak určite. Teraz je otázka, že teda či ideme tu je vlastne len ten predbežný súhlas,
berie na vedomie, konštatuje a súhlasí, hej. Tak ako, môžeme uznesenie čítať?
Pavol Šimun: A to bude také isté uznesenie ako tie predchádzajúci?
Ing. Pavel Zajac: Nie, toto je iné.
Pavol Šimun: Lebo tu.
Ing. Pavel Zajac: Toto pôjde tým priamym predajom. Toto bude jediné. Toto je vlastne to na priamy predaj.
To je to, čo robíme väčšinu, že vlastne to ako vysporiadanie vecí starostom. Chcete najprv spraviť ten
geometrák?
Ivan Kováč: No to že by bolo najlepšie to určiť.
Pavol Šimun: Najprv, najprv určiť koľko a potom čo.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre, čiže ja im zavolám a potom dám vám všetkým vedieť, že príďte vtedy
a vtedy, kto bude môcť nech príde, dobre? Môžeme tak, dakedy večerom, dobre.
Ing. Peter Sedláček: Tak čo teraz s uznesením 10?
Ing. Pavel Zajac: Nič.
Pavol Šimun: Preskakujeme.
Ing. Pavel Zajac: No tak nič, chcete najprv vedieť plochu.
Ing. Peter Sedláček: Preškrtnem, stiahnuté, hej?
Ing. Pavel Zajac: Áno. Ďalšie, ďalšie to uznesenie je ohľadom Anky Rovnej je to zase veľké uznesenie,
lebo viete, že tam meníme pozemok pod cestou, ktorý je jej za pozemok pod jej domom, ktorý je náš
a skrátka je to tam výmena a plus je tam nejaký doplatok. Neviem ešte, ako to inak povedať, podľa mňa
z toho uznesenia vyplynie o čom to je tam, to sme schvaľovali minulé zastupiteľstvo predbežný súhlas.
Takže, ak je s tým nejaký problém. Ak, ak s tým nie je nejaký problém poprosím uznesenie.
Pavol Šimun: To je už tretíkrát?
Ing. Pavel Zajac: Nie iba druhý.
Ing. Peter Sedláček: Môžem čítať?
Ing. Pavel Zajac: Môžeš.
UZNESENIE OcZ 41-10/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
A. schvaľuje
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zámenu parciel KN-C č. 1108/27 o výmere 13 m2, zastavané plochy a nádvoria a KN-C 1108/28 o výmere
96 m2, zastavané plochy a nádvoria, obidve oddelené GP 45308381-96/2017, od parcely KN-E 558,
o výmere 126 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV 296 na Annu Rovnú, Záhumnie 50/2,
Ľubietová, Danielu Hudecovú, Močilie 388/36, Ľubietová a Jána Rovného, Močilie 627/27, Ľubietová,
ktoré sú pod miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce, za parcely KN-C 190/1, o výmere 119 m2,
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 190/2, o výmere 93 m2, zastavané plochy a nádvoria a KN-C 190/5,
o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria, oddelené GP 45308381-020/2018 od parcely KN-E
7078/101, o výmere 8891 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV 1670 na obec Ľubietová,
nachádzajúce sa pod rodinným domom, súpisné číslo 50, vo vlastníctve Anny Rovnej, Záhumnie 50/2,
Ľubietová, Daniely Hudecovej, Močilie 388/36, Ľubietová a Jána Rovného, Močilie 627/27, Ľubietová.
B. schvaľuje
odpredaj rozdielu medzi výmerami v neprospech obce Ľubietová, vo výmere 111 m2, pre Annu Rovnú,
Záhumnie 50/2, Ľubietová, Danielu Hudecovú, Močilie 388/36, Ľubietová a Jána Rovného, Močilie
627/27, Ľubietová, za cenu 2,- €/m2, teda celkovú sumu 222,- €. Z dôvodu, že pozemok leží pod rodinným
domom vo vlastníctve žiadateľov a predajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívacích práv
k majetku v ich vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa a podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.
Kupujúci zaplatia poplatky spojené s prevodom vlastníctva.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Ďalej vysvetlím jednu vec, jeden geometrák na
cestu sme platili my, ona platila geomtrák pod domom, hej, aby ste vedeli. To je Rovná, potom tam máme
zase predbežný súhlas bol Jančo, ak si pamätáte, to bola tá 623, 624 a medzi tým, taký, taký ten cíp čo
tam bol, 14 m2, aby bolo jasné, dal som tam cenu takú akú sme mu predali tie zvyšné parcely, hej, 9,51
hej. Nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: Môžem uznesenie?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
UZNESENIE OcZ 41-11/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
odpredaj parcely KN-C č. 1141 o výmere 14 m2, zastavané plochy a nádvoria, oddelenú GP 44583486006/2018 od parcely KN-E 7902/1, o výmere 1 ha, 1447 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV
1670 na obec Ľubietová, pre Dušana Janča, nar. 24. 7. 1960, trvale bytom Zábava č. 432/33A, Ľubietová,
za cenu 9,51 € za m2, teda za celkovú sumu 133,14 €. Z dôvodu, že pozemok leží medzi parcelami vo
vlastníctve žiadateľa a predajom tretej osobe by došlo k obmedzeniu užívacích práv k majetku v jeho
vlastníctve čo sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa a podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. Kupujúci zaplatí poplatky spojené s prevodom
vlastníctva a cenu geometrického plánu.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
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Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre, ďalej tu máme žiadosť pána Ing. Miloša
Jahodu a to sa jedná o tých vecí, ktoré podľa mňa nás čakajú do budúcna viacero, začal sa kvázi nejaký
súboj o tie vyčistené pozemky, lebo tie nie sú v zmluvách. Čo ideme, pán Jahoda chce, konkrétne chce
ten vyčistený Klin, s tým, že vlastne by to asi pásol alebo neviem, čo s tým chce robiť. Pokiaľ viem, tak
Klin vy máte na starosti, Rado nie?
Radoslav Sedlák: Mám tam, len tam som sa dozvedel, som sa dozvedel, že je to prevedené namiesto E
je to C.
Ing. Pavol Zajac: No je to, namiesto E, je to v C, hej no.
Radoslav Sedlák: neviem, ktorá tá časť tam sa má vlastne.
Ing. Pavel Zajac: No tak hovorím.
Radoslav Sedlák: Lebo teraz, ale že neviem, ktorú tú časť, keď je to teraz zmenené, z tej E na C.
Ing. Pavel Zajac: Vieš čo, ja ti viem dať geometrák pôvodný, tam tie E vidno ešte.
Radoslav Sedlák: Hej, tam vidno.
Ing. Pavel Zajac: No, len ako dobre, to nám nerieši ten problém, že vlastne dobre máme jednu scelenú,
scelenú parcelu a teraz vlastne dobre, vy máte niečo, beriem, že akože, však vy aj tak sa dohadujete, že
kto si čo píše, tak ale dobre, čo s tým, teda tými zvyškami, že či teda nebude problém, že to dáme inému
ako vám, teda tú zvyšnú parcelu, že či by nebolo jednoduchšie, ako tú parcelu vlastne sceliť a tým, čo
tam majú tak rozšíriť, tým čo tam majú tú parcelu, ja sa pýtam.
Radoslav Sedlák: Ja som tam bol s Milošom, on mi ukazoval, čo vlastne chcel, že my máme tam, tam
vedľa. Ale ja som to, Zuzana mi to nevedela.
Ing. Pavel Zajac: No, ja ti jediné to viem odčleniť tým starým geometrákom, ničím iným to nedokážem, že
tam máš E stav a ešte tam jeden uhol máš skrátka, že tam vidíš. A vieme to prekresliť do mapy.
Radoslav Sedlák: Toto som sa asi rozprával, čo chcel, to mi ukazoval, tam je hranica, sú tam skaly také
veľké.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
Daniel Kenický: Len jednu, jednu informáciu by som chcel. Klin prešiel pod obec alebo ako to je?
Ing. Pavel Zajac: Klin je obecný. Vždycky bol.
Pavol Šimun: Je obecný.
Daniel Kenický: Ale hovno vážení.
Pavol Šimun: Celý nebol tam.
Daniel Kenický: Klin bol odjakživa Kíčovský, Vyletelovský, Messerschmidtovský, Klementisovský
a Pápežovský, takže pozor nato, aby vás niekto z týchto ľudí nenapadol.
Ing. Pavel Zajac: My máme geometrické plány a dali sme vymerať iba obecné parcely, žiadne iné.
Daniel Kenický: Pán starosta, ja som mal geometrický plán 26 rokov na odkúpenie záhrady po Emílii
Némethovej na Podlipe. A vieš veľmi dobre, čo som vlani musel ti predložiť, to posúdenie ohľadne tých
237 m2, lebo po ROEP-ke mi zrazu pani Ing. povedala, ale ako ste vy odkúpili túto záhradu v celosti? Ja
na to mám kúpnopredajnú zmluvu podpísanú od Jombíka a od Mesatorisovej. Tu je stále 237 m2 na
Emíliu Némethovú. A ja som musel behať ako blbec po všetkých dedičoch za Milou Némethovou, za
Vladom Potančokom, za Evou Potančočkou, za Zdenom Potančokom, po Janovi Potančokovi za deťmi
po Revúcej a po Rožňave a potom si ešte ty písal, že nemáš.
Ing. Pavel Zajac: Pán Kenický, ja iba ohľadom viem jednu vec, my sme dali vytýčiť iba lesné parcely, nič
viac.
Daniel Kenický: Takže pozor na tieto veci, pozor na tieto veci. Lebo vás môže niekto napadnúť.
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Ing. Pavel Zajac: Veď, dobre, ale ako ma môže napadnúť, keď list vlastníctva je na obec, ako čo mám
s tým spraviť.
Daniel Kenický: Ja som mal tiež list vlastníctva na seba, 26 rokov starosta, 26 rokov a zrazu mi jedna
pani inžinierka povedala, týchto 237 metrov nie je vaše a 26 rokov to bolo na moje meno napísané a na
ženu. Vysvetli mi to. Na tom grundbuchu je taký bordel, ako keď sa suka okotí.
Pavol Šimun: Ale Dano, toto, čo teraz vravíš, to máš pravdu, podľa mňa sú tam na tom Kline tie súkromné,
ale tie, ale tie má v prenájme Bukovina alebo Palacka, lebo presne, keď sme to riešili, tie prenájmy pôdy,
tak presne, tam je obecná parcela, veľká a potom sú tam súkromné polovicu Klinu
Daniel Kenický: Mne je to jedno, hlasujte, ako viete, len chcem vás upozorniť, dajte si pozor, aby vás
potom niekto z týchto ľudí nenapadol, lebo teraz už ani majitelia nežijú.
Pavol Šimun: Ale oni majú zmluvy podpísané so Šajbou alebo s Palackom
Daniel Kenický: Už, už vnuci vnukov sú.
Ing. Pavel Zajac: Ale, prosím vás, ako bolo, bolo to v E stave na obec, momentálne je to v C stave. C stav
je taký, je jasná hranica, je jasné všetko. Ako E stav je ešte spochybniteľný nejakým spôsobom, aj keď
po ROEP-ke už nie je, už má presnú výmeru aj E stav. Ale C stav už nepohneš, skrátka C stav máš
vytýčenú hranicu, ten je tak ako, nemáš tam čo riešiť, a keby, keby tam bol nejaký súkromný pozemok,
tak nám to skrátka ten geomtrák neprejde Dano, fakt nie.
Daniel Kenický: Lebo mne pani inžinierka povedala, mne napríklad povedala, vy máte 860 metrov
štvorcových v ...., kde to je. A ja som ju musel dostať do obrazu, kde to je. A tam už neni ani lúka, to je
už hora, ani hora, ani lúka nič, to je džungľa. Samorast.
Ing. Pavel Zajac: Ja skôr naozaj začínam myslieť, že či takto to deliť, že teda, keď doteraz sú tam na tom
na tom Kline sú, pokiaľ viem, tak boli Sedlákovci, že či to ideme deliť na toho Jahodu. Mne je to svojím
spôsobom jedno, ak vy sa dohodnete, ak sa vy dohodnete a nahlas, ináč objednali sme si vrstvu, kde
budeme presne teraz vidieť, po, po dotáciách, kto, na čo berie dotácie. Presne budeme mať vrstvu, takto
klikneme na počítač a budeme vedieť tento a tento berie dotácie.
Ivan Kováč: Taký modul budete mať ďalší?
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno. Takže hovorím, my podľa mňa, ak sa dohodnete takto a takto, Rado, ak sa
to dohodnete takto a takto, takže my budeme vidieť, dobre, tak Miloš Jahoda si napísal tento kus z Klina.
Radoslav Sedlák: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Ty si si napísal tento kus z Klina a takto vám rozdelíme nájom.
Radoslav Sedlák: No veď tak, tak to nejako, sme si hranicu, sú tam iba skaly
Ing. Pavel Zajac: Dobre, druhá vec je tá, pani hlavná kontrolórka povedala, že zase musíme len zverejniť
zámer, že to ideme prenajať. Áno, nie o prenájom, hej. Prosím vás, počúvali ste, ideme iba zverejniť
zámer prenajať tento pozemok hej, čiže ak nikto už nemá otázky, poprosím uznesenie.
UZNESENIE OcZ 41-12/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
A. berie na vedomie
žiadosť Ing. Miloša Jahodu, Močilie č. 374/14, Ľubietová, o prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 1363/1
o výmere 14 ha, 2962 m2 z dôvodu obhospodarovania.
B. súhlasí
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so zverejnením zámeru na prenájom časti pozemku parc. 1363/1 o výmere 14 ha, 2962 m2 a stanovuje
nájom vo výške 18,-€ na hektár a rok. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru obce
na prenájom pozemkov.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Podľa mňa podstatne zložitejšia je zmluva, ktorú
som vám preposlal PD Bukovina.
Bc. Jana Majerová: No. Bukovina.
Ing. Pavel Zajac: Dostali ste ju. Otváram k tomu diskusiu. Priznám sa, že dneska som sa nevedel
vysomáriť, sme spolu s hlavnou kontrolórkou hľadali tú parcelu, lebo ja som bol presvedčený, že tam
máme parcelu nad tým hnojiskom blízko 4, 5 hektárov, ale mi odrazu hodilo 4, 5 hektárov do katastra
Ľubietovej, čo je pre mňa absolútne nepredstaviteľné a musím si to ešte celé overiť. Lebo podľa mňa je
tam jasný povraznícky kataster a hovorím, ale preveroval som si to ešte aj na kataster portáli a tam je to
tak. Potom som si vytlačil list vlastníctva a tie výmery, ktoré nám dala Bukovina sedí, takže ako neviem.
Pavol Šimun: Ale ja sa chcem spýtať, to sú ďalšie pozemky, lebo oni už tam predsa nejaké majú.
Ing. Pavel Zajac: To je presne toto, čo sme sa rozprávali, my navrhujeme, aby ostala platiť pôvodná
zmluva.
Pavol Šimun: Lebo teraz vieš pôvodná zmluva? Teraz je otázka pôvodnej zmluvy, ako stojí vlastne
Šajbianske družstvo? Je to ten istý, kto bol, alebo je to iný subjekt?
Ing. Pavel Zajac: Nie, je to iný subjekt.
Pavol Šimun: Tie zmluvy sú neplatné tým pádom.
Ing. Pavel Zajac: No, to máš, to máš podľa mňa presne tak urobené, ako sa tu urobilo Agro Ľubietová, že
skrátka vstúpilo Chovagro a všetky zmluvné práva z Agra Ľubietová prešli na Chovagro, lebo tam skrátka
je v zákone nejaký, nejaká možnosť pri týchto družstvách, skrátka prebrať, vyslovene prebrať. A podľa
mňa toto isté spravili Polomčania, že Šajba mala popodpisované zmluvy a tým, že do nej vstúpili, tak
vlastne oni kvázi prebrali tie ich záväzky, aj, aj veci.
Pavol Šimun: Ale Ivan, Ivan Šišiak všetkých obišiel, lebo on vedel a dal všetkým podpísať to teda ako.
Ing. Pavel Zajac: Čítali ste tú zmluvu? Tam ako, viete, že tam ako sú veci, že vidíte oni jasne deklarujú,
že chcú odkúpiť celý kataster Strelníky, Povrazník, čiže každý to chce predať.
Pavol Šimun: Oni by aj Ľubietovú chceli kúpiť.
Ing. Pavel Zajac: No, to bez problémov.
Pavol Šimun: A určite na to majú peniaze, tí čo sú za nimi.
Ing. Pavel Zajac: No, čiže hovorím, ďalšia vec je tá, šuškajú sa kadečo o poľovných revíroch, šušká sa
kadečo, čo bude s urbárom.
Pavol Šimun: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Ako pozrite sa, tu je otázka toho, že my, my tam máme momentálne podľa sudcu riešiť
1723 metrov štvorcových. Nech sa ľúbi.
Bc. Jana Majerová: Chcem len upozorniť nato, aby sme si dali pozor na túto spoločnosť, lebo som videla
zmluvu, ktorá bola robená so súkromníkom, ktorý, od ktorého chcú prenajať pôdu a bola maximálne
nevýhodná pre nájomcu, maximálne nevýhodná.
Ing. Pavel Zajac: Táto je tak isto.
Pavol Šimun: Táto, to je presne to isté, to je presne to isté.
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Bc. Jana Majerová: A to je, to je nonsens, čo si oni vymysleli do tej zmluvy, nonsens.
Ing. Pavol Zajac: Peter?
Ing. Peter Sedláček: Ja chcem povedať, že myslím si, že nemáme sa baviť, nemáme sa prečo baviť
k akémukoľvek takémuto dodatku zmluve, pretože ja som to pozeral, nesúhlasím s tebou Paľo, že sa
jedná o 1723 metrov štvorcových, pretože oni majú zazmluvnené 1400, teda parcelu 1422/1, ktorú majú
v tej špecifikácii parciel Bukovina Strelníky 505 metrov štvorcových. Neviem ktorých, dobre ak, ak sme
dačo zabudli k tým 40 tisícom, 414 metrov štvorcových.
Ing. Pavel Zajac: To je tá pôvodná parcela, ktorú mne odrazu hádže do katastrálneho územia Ľubietová,
z čoho som ja šoknutý. Lebo tá parcela tam stále v tej mape je.
Ing. Peter Sedláček: Ale počkaj, tá E 1694, 1218 metrov, hej, tá neni na liste vlastníctva 440, ako on píše,
a ktorá je na.
Ing. Pavel Zajac: Mám to vytlačené.
Ing. Peter Sedláček: Je to na liste vlastníctva 778, má 5521 metrov štvorcových a vlastníkmi neni obec
Ľubietová, ale je nejaká Rindžáková, aj Filadelfiová aj nejaká Puškáš.
Ing. Pavel Zajac: Peter, ja som si vytlačil tú 440 a tá, akože toto je podľa mňa kópia z listu vlastníctva.
Ako podľa neviem, ako hovorím, ja som si tiež vytlačil list vlastníctva z katasterporal.
Ing. Peter Sedláček: Toto som pozeral konkrétne túto parcelu E 1694, hej, ktorá je v prílohe tej
navrhovanej zmluvy, ktorú máme schválenú.
Ing. Pavel Zajac: Idem zobrať mal by som ju mať na stole, hej, ešte som ju dneska pozeral.
Daniel Kenický: Nakoniec zistíte, že tu máte druhého ľubietovského Antonia Vadalu.
Pavol Šimun: Toho tu už máme dávno.
Daniel Kenický: Bacha pánové, aby to nebol ešte Janko Kuciak.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, Peter tuto vychádzajú z tohto lista vlastníctva. Oni si vytiahli list vlastníctva obce
Ľubietová, hej, vlastník je obec Ľubietová a tu je aj tá parcela 1694. Ale táto, celú túto vidíš, ale tá má
úplne inú výmeru, tá má 4 hektáre, ale z tohto Povrazníckeho katastra je 505 m2 , ja som bol z toho
vygúlený, bol som to dneska trikrát preverovať a to je podstatné je to v katastrálnom obci Ľubietová.
Daniel Kenický: Vraciame sa do roku 1993.
Ing. Pavel Zajac: Prosím vás, vráťme sa k zmluve s Bukovinou, vráťme sa k zmluve s Bukovinou.
Pavol Šimun: Ja by som navrhoval, stiahnime to a pozisťujme to presne ako to je
Ing. Peter Sedláček: Parcela registra E 1694 hej, vlastníci sú Loffner, Rinčáková Iveta, Filadelfiová Mária,
Puškáš Peter.
Ing. Pavel Zajac: Pozri si katastrálne územie, kde si?
Ing. Peter Sedláček: V Ľubietovej.
Ing. Pavel Zajac: No, veď, ale pozor, oni chcú po nás práve Povrazník.
Bc. Jana Majerová: Aha.
Ing. Peter Sedláček: Tak tam je chyba.
Ing. Pavel Zajac: Musíš si pozrieť, v ktorom si katastrálnom územní. Ale to nie je ten problém, my sme,
my sme družstvu Povrazník, teda Šajbe prenajali celú tú parcelu, ktorá je za tým hnojiskom. A tá parcela
má cez 4 hektáre a je podľa mapy v katastri obce Ľubietová, aj keď hovorím mne sa to stále nezdá, ale
je. Je to od, od hnojiska, jak je hnojisko, jak sa ide smerom k našim lesom a za tým je taká členitá parcela
ako čižma vyzerá a hovorím má cez 4 hektáre, ale je v katastrálnom území Ľubietová a s tým máme, na
tú máme zmluvu s PD Bukovina. Tu to je jediná parcela, ktorú sme im dali.
Pavol Šimun: To je to čo vlastne predtým chcel, ale oni potom povedali, že tam majú zase nejakú.
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Ing. Pavel Zajac: Áno, lebo tam je to v hone, tam je to celé v hone, či čo sa tam deje. To poľovníci oplocujú
stále.
Pavol Šimun: Šomral, že sme spravili a nedokončili.
Ing. Peter Sedláček: 1694 kú Povrazník, ja som v Ľubietovej a čože to má Povrazník, hovno majú.
Pavol Šimun: No vidíš a ešte aj to je naše.
Ing. Pavel Zajac: Nie, tu podľa mňa, tu je problém úplne dakde inde, tu vôbec, či ideme vôbec nejakú
zmluvu s nimi uzatvárať.
Ivan Kováč: To je tá otázka.
Ing. Pavel Zajac: Osobne si myslím, že od týchto ľudí akože ruky preč.
Bc. Jana Majerová: Ruky preč.
Ing. Pavel Zajac: Ruky preč, to je prvá vec. Druhá vec, čo s tým ideme robiť na tom Povrazníkom katastri.
Ing. Peter Sedláček: Toto je ono.
Ing. Pavel Zajac: Tak potom, podľa mňa, tak potom spravme to, čo sme urobili ako vždycky, tak fakt to
dajme nejakému Ľubietovcovi, to prenajmime a nech si to oni vymenia, kde chcú, čo chcú, ako chcú.
Lebo, aj tak si to takto vyriešia.
Pavol Šimun: Ale to je dokopy koľko 2000 štvorcov?
Ing. Pavel Zajac: Ale zrušíme aj tú zmluvu na tú 1423/1, čo je v katastri Ľubietová. Aj tú zrušme.
Pavol Šimun: Na tú veľkú hej?
Ing. Pavel Zajac: Áno na tú štvorhektárovú.
Pavol Šimun: A bude to také jednoduché?
Ing. Pavel Zajac: To neviem, to neviem.
Pavol Šimun: Toto, toto. Ja, ja by som bol za. Ja som aj vtedy vravel, že keď to chcú Ľubietovci, dajme
to Ľubietovcom.
Ing. Pavel Zajac: Len vieš, tam je to potom zase, je to problém s tými horami, oni sa tam potom vadia
ako, ako deti.
Pavol Šimun: Áno veď ja viem, ale to nie je vec platobnej agentúry
Ing. Pavel Zajac: No, ja hovorím, ja by som odporučil, ako skúsime, že by sme tú zmluvu, teda, ak teda
oni navrhujú novú zmluvu, tak skúsme povedať, že teda obec Ľubietová nemá ďalej záujem prenajímať
pôdu tomuto subjektu.
Ivan Kováč: Áno aj ja by som to takto.
Pavol Šimun: Ale oni navrhujú, navrhujú aj zrušiť zmluvu, tú ktorá je?
Ing. Pavel Zajac: Nie, nie, nie, oni nám ponúkajú z Povrazníka tie parcely, ktoré máme na liste vlastníctva.
Pavol Šimun: Toto čo si teraz 2000 štvorcov?
Ing. Pavel Zajac: Áno, ale vôbec tam neriešia tú ľubietovskú parcelu, tú neriešia.
Pavol Šimun: Tú zobrali na Povrazník.
Ing. Pavel Zajac: Tú podľa mňa zobrali na Povrazník, áno, lebo na tú zmluvu majú a podľa mňa na tieto
parcely zmluvu nemajú.
Bc. Jana Majerová: Môžeme zrušiť tú zmluvu?
Ing. Pavol Zajac: Ako?
Bc. Jana Majerová: Môžeme zrušiť tú zmluvu?
Ing. Pavel Zajac: Tak, ako všetky zmluvy sa dajú zrušiť, len je otázka, akým spôsobom. Respektíve tu by
sme mohli urobiť jednu vec, spravme to, že dáme im výpoveď, teraz už im dajme výpoveď.
Bc. Jana Majerová: To.
Pavol Šimun: To presne to hovoríme, ak nezostalo IČO.
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Ivan Kováč: To je ako presne Vyhnička z Bowlingu.
Ing. Pavel Zajac: Áno, jasné.
Pavol Šimun: Ak on mi tam vstúpi finančne a že tam vymenia konateľov alebo niečo, ale pokiaľ zostane
IČO aj toto všetko, tak vieš pokiaľ oni neporušia podmienky zmluvy, prečo im dáme výpoveď.
Ing. Pavel Zajac: Veď dobre, ale máme zmluvu uzavretú na 5 rokov, tak iba im dajme výpoveď, že prosím
vás po piatich rokoch s vami končíme. S tým už nespravíme nič podľa mňa.
Pavol Šimun: Na 5, na 10, na 10 sme dali.
Ing. Pavel Zajac: Sa mi zdá, že na 5 sme dali.
Pavol Šimun: Na 10 sme dali.
Ing. Pavel Zajac: Pozrieme to hej.
Bc. Jana Majerová: Zrušiť.
Pavol Šimun: No, to môžeme hej, ale treba to skorej, lebo zase oni majú tie agrotermíny.
Ing. Pavel Zajac: No, veď jasné, ale veď teraz my máme koľko? Druhý, tretí rok zmluvy?
Pavol Šimun: Druhý. Pred dvomi rokmi sme robili.
Ing. Pavel Zajac: Ale podľa mňa neviem, či sme na päť nedávali. Podľa mňa sme na päť dávali.
Ivan Kováč: Ale treba to pozrieť.
Ing. Pavel Zajac: No, dobre, otázka je čo s týmto.
Ivan Debnár: Len Povrazníckych hutách?
Ing. Pavel Zajac: Kde je to tá 1000.
Ivan Debnár: To je v Povrazníckych hutách.
Ing. Pavel Zajac: To je kde?
Ivan Debnár: Hore vlastne z Povrazníka na Ponickú hutu.
Ing. Peter Sedláček: Na 5 rokov sa to dávalo.
Ing. Pavel Zajac: Čiže smerom jak sa ide na Ponickú hutu, hej tade?
Daniel Kenický: No ku konici na Ponickú hutu.
Ing. Pavel Zajac: A však, veď ste ju čítali tú zmluvu, veď vidíte o čo im ide. Tam ide o úplne iné veci ako
okolo...... No dobre, čo s tým?
Bc. Jana Majerová: No rozhodnime v tejto veci.
Pavol Šimun: Tak dajme hlasovať a každý nech sa rozhodne podľa seba.
Ing. Pavel Zajac: No, určite, ja som chcel, aby sa uznesenie schvaľuje nové znenie zmluvy s PD Bukovina,
aby sme to neodsúhlasili, skrátka neodsúhlasili.
Bc. Jana Majerová: Jasné.
Ivan Kováč: O to ide.
Ing. Pavel Zajac: A tým pádom, minimálne budeme musieť ďalej jednať, hej, hej?
Pavol Šimun: Tam sme teda na päť rokov sme určite dávali.
Ing. Peter Sedláček: Ja si myslím, že na päť rokov.
Ing. Pavel Zajac: Ja si tiež myslím, že na päť rokov.
Pavol Šimun: Že kľudne sa môže na budúci rok dať výpoveď, aby sa to agrotermíny všetko.
Ing. Pavel Zajac: A teda ani tieto pozemky nemáme záujem dať PD Bukovina. No, ale tam by bolo dobre
nad čím, niekomu to dať. Tak neviem, či oné tuto, my asi s Kantorom a s takýmito nemáme zmluvu, čo?
S Kantorom nemáme.
Pavol Šimun: Nie, tak preto to Ervín chcel.
Ing. Pavel Zajac: No, tak sa pýtam, že či povedzme neoslovíme Kantora na tom Povrazníku je, no alebo
ja neviem, neviem komu, či hocikomu, to je jedno.
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Pavol Šimun: Ervín, tam Ervín chce, Ervín chce na tom Povrazníku. Tak Ervína sa spýtajme, či má
záujem.
Ing. Pavel Zajac: Tak Ervín, Ervín chce všetko. Ervína sa nemusím ani pýtať, ako keby som mu ponúkol
pol katastra, tak pol katastra zoberie.
Ing. Peter Sedláček: Tak čo, ideme hlasovať či ako?
Bc. Jana Majerová: Áno.
Pavol Šimun: Áno, hlasujme.
Ing. Pavel Zajac: Prečítaj a poprosím, pozor je tam kladné to uznesenie.
UZNESENIE OcZ 41-13/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
nové znenie zmluvy s PD Bukovina Strelníky.
Za: - ,
Proti : Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie nebolo prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Nikto. Kto je proti? Všetci, ďakujem, vyriešené. Budeme jednať,
hovorím, zistíme, ako hovorím máme v zmluve výpovedné lehoty, potom dáme výpoveď a tieto hovorím,
ako ja skúsim osloviť teda niekoho z chotára, kto by si to zobral, aby sme to mali vyriešené. Dobre, to
máme toto, čo sme tam mali ešte. Bakajsa, no skúsme Bakajsu najprv, jáj ešte nie, ešte poďme tuto, čo
mám pripravený Peter´s One. Poslal som vám, poslal som vám návrh, vlastne dodatok hej, aby ste vedeli,
čo tam je. Pri, hore pri Borisovi Repkovi je jeden oporný múr navyše, navýšený je tento oporný múr, ktorý
je vedľa tenisového ihriska, zakopaný kábel na verejné osvetlenie je tam, ale najväčšia suma, ktorá tam
je, je ten nešťastný mostík vlastne jak sa ide k Jahodovi. Oni vlastne navrhujú celý ho rozobrať, dať
tam....rúru osemstovku, celý ho zabetónovať, hej a nanovo urobiť skrátka do šírky cesty, čiže a tam bude
tá cena okolo 27 tisíc, to len, aby ste vedeli. Je to celé rozbitie, celé nanovo urobenie, skrátka toto komplet
a šírka na ceste, hej.
Bc. Jana Majerová: Ja som to videla.
Ing. Pavel Zajac: My sme tam boli s Paľom Šimunom, takže ako my sme sa dohodli ako malo by sa to
rozšíriť, lebo tam je tá, tá cesta, je taká ako je a ďalšia vec, celý ten prepust je po životnosti, ako rozpadá
sa.
Pavol Šimun: Rozšírenie to áno, ale tá suma to je dosť, to je dosť.
Ing. Pavel Zajac: Paľo dneska tie zemné práce, betóny a tieto všetko to je ako, je to tak, ako to je, je to
nacenené.
Pavol Šimun: Ja som to pozeral dneska.
Ing. Pavel Zajac: No, pozrite sa, je tu na to pokus, máme povedať čo s tým. Druhá vec, aby ste vedeli,
asfalty, asfalty vyjdú zhruba za tú istú cenu, čo boli predtým, čo je akože prekvapenie, ale ja vám poviem,
že kde je tam vlastne akože, akože ten háčik, prečo je to tak. Oni skrátka boli za nejakým dialničiarom,
kde dávajú nejaké kvalitnejšie asfalty, s tým, že podklad ide 7 a na vrch ide 5. Ale hovorím nejakého
kvalitnejšieho, ukazoval mi znalecký posudok cestného, ktorý vlastne robí na diaľnice, že takto to bude
dobré, že majú to odskúšané na Chopku hore, keď chodia tie nákladné autá a že skrátka tej ceste po
troch rokoch absolútne nič nie je, tam aj brzdia tie ťažké autá, že toto by malo bez problémov udržať, dajú
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nám to za jedno. Lebo teraz hutnili to tým 15 tonovým valcom, čiže vlastne ten podklad je dobrý a skrátka
povedali, že takto by to malo byť v pohode. A vyjde to v tej cenovej relácii, viete, že teda išla rolba hore,
čiže asfalty sú v úplne iných číslach, hej. Nech sa páči diskusia.
Pavol Šimun: Ja poviem len toľko, že ten most tam treba spraviť určite, lebo to bude, ako keby spravíme
cestu a potom ostane cez Močilie chodník deravý, no to čo bude.
Bc. Jana Majerová: No to nie.
Pavol Šimun: No, to len tá suma, ja som to pozeral, aj tie položky tam tie toho materiálu čo sú všetko. No
je to. Ďalšia vec, tá osemstovka rúra tam bude stačiť, keď príde príval?
Ing. Pavel Zajac: Teraz tam, podľa mňa, rúra osemstovka ani nie je.
Bc. Jana Majerová: Určite nie.
Ing. Pavel Zajac: Teraz tam nie je.
Pavol Šimun: Ja neviem čo tam je, ja som nepozeral.
Ing. Pavel Zajac: Teraz tam určite nie je.
Pavol Šimun: Tam je len vymurované a prehradené.
Ing. Pavel Zajac: Teraz tam nie je. Hovorím, oni to vlastne celé vykopú, tú rúru tam osadia a pretože tam
dávajú rúru, tak to musia celé obetónovať, aby to unieslo záťaže všetky železá, všetkého. Viete, že tam
musí prejsť kamión tadiaľ, musí prejsť auto s drevom tade, musí prejsť, všetko ako čo, čo dokáže tade
prejsť.
Pavol Šimun: No, a tak to pozri sa, tam je ten oný Dobrík podpísal aj na toto zmluvu, na stavebné?
Ing. Pavel Zajac: Áno, Dobrík to prešiel, povedal, že akože, no akože tam nemá nič čo riešiť, no ako.
Pavol Šimun: No, veď to on tomu má rozumieť, on nato je tam, aby sa k tomu vyjadril.
Ivan Kováč: No ako stavbyvedúci.
Ing. Pavel Zajac: Prešli si, prešli si aj tú skladbu toho asfaltu, aj to povedal, že akože áno, lebo hovorím,
ja viem, ukázal dokonca aj ten certifikát toho chlapa, ktorý vlastne rieši tie diaľnice, tak povedal, že áno
takto by to malo byť akože v pohode. Neviem, ja neviem teraz nejaký betónový asfalt, skrátka bol
vylepšený, neviem čím. Je to pre mňa španielska dedina.
Pavol Šimun: Dobre, k tej ceste akože to treba určite spraviť, lebo to potom celé stratí zmysel, to sú
potom, to je jednosmerka po keramiku. Čo ja by som k tej ceste chcel povedať, ja som to bol včera aj
pozrieť, ako to vôbec, keď som bol predtým tam, nebolo odvodnenie spravené, nebolo, neboli obrubníky
položené. Povyše Galuškovcov, neviem ako sa volajú Kamenský, hej, tí si tam dali položiť tie obrubníky
všetky na ležato. Bolo by potom dobré, keď budú robiť asfalt, aby im to nevyspádovali a podľa mňa to
budú spádovať na ich stranu, lebo tam je pred ich vchodom tam je.
Ing. Pavel Zajac: Ja iba poviem beh toho celého, prerábali tie obrubníky všetky, lebo skrátka, keď ich dali
do pôvodnej, do pôvodnej výšky ako mali byť, tak vlastne celý spád išiel im do garáže. Čiže, teraz vlastne
spravili to preto aj na ležato, aj celé to prerobili, aj celá tá cesta klesla nižšie, aby skrátka oni mali, aby
nebol, nebol spád do garáže, ale z garáže na cestu.
Pavol Šimun: Ale to ti chcem povedať, oni si tam naschvál dali, bol tam Galuška, tak vraví, že oni si to
kvôli tomu dali, lebo že tam chcú potom parkovať, aby to nemali vysoké, hej. Len, keď príde príval vody,
tá mreža tú vodu nezoberie a tá voda im preleje všetko na ten múrik, tak Galuškovci to budú mať pred
garážou, lebo to pôjde presne z tej zákruty takto dole.
Ing. Pavel Zajac: Ako my sme sa o tom rozprávali, lebo to isté sme riešili pri Bowlingu, prvá vec je tá, že
teda malo by to byť tak vyspádované, aby tie mreže pochytali minimálne povedzme 70 % tej vody.
Pavol Šimun: Príde veľký príval jasné že nemôžu všetko, ale normálnu vodu áno.
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Ing. Pavel Zajac: Akože všetko určite nechytia, ale svojím spôsobom takto by to malo ísť, to isté vlastne
sa bál Vyhnička, že pôjde to všetko k Bowlingu, ale pri Bowlingu vlastne to je tá cesta zase vyspádovaná
opačne, hej, že pôjde, vlastne, celé to bude, tam je taká tá asfaltová, taká ako pás parkovisko a je to
naklopené, naklopené to má byť vlastne o to parkovisko, to jedine pôjde k Bowlingu a zvyšok celá cesta
tie štyri alebo päť metrov, ktorá je pôjde na druhú stranu a pôjde tou stranou voda až vlastne pokým
nepôjde do kanála.
Pavol Šimun: A keď si pri tej časti, tam nepôjdu už obrubníky?
Ing. Pavel Zajac: No, v projekte nie sú riešené tie obrubníky. Ja som, ja som aj povedal, že teda, že teda
by sme ich tam aj dali, ale zase sme obmedzení jednou vecou a to sme obmedzení vecou 150 tisíc plus
DPH. Čiže my, aj keď teraz podpíšeme zmluvu na mostík, tak už nemôžme prekročiť sumu 150 tisíc bez
DPH, hej, lebo by sme museli robiť úplne iné obstarávanie. Čiže ako teraz je to napasované tak, že
pomaly s tým mostíkom to bude tak akože na chlp.
Pavol Šimun: Lebo tam sa môže stať to, že presne to, čo Vyhnička vravel, len možno, že k nemu to
nepôjde, ale pôjde to na klub, tá voda. Vieš, keď príde príval, vyspádujú to tak, aby to tam neletelo.
Ing. Pavel Zajac: No ak, ak vás to zaujíma, tak môžeme tam zase spraviť, keď príde buď nejakých 10
minút, alebo, ak chcete ja, tak ja zavolám...... a on sa vám povenuje, príde ten stavbyvedúci a povedia.
Pavol Šimun: Teraz to, ešte teraz to nie je tak vyspádované, ten podklad neni tak pripravený.
Ing. Pavel Zajac: No, lebo však oni to pripravia až potom, lebo teraz sú tam podosýpavané, aby mohli
chodiť do domov, čiže sú tam kadejaké štrky, oni predtým to stiahnu, aby to mohli asfaltovať.
Pavol Šimun: Ja myslím len tam od Kolesa ku kultúrnemu domu, na tom kuse, vieš.
Ing. Pavel Zajac: No, tam podľa mňa bude otázka, čo budeme s celým Kolesom aj so všetkým robiť, ale
hovorím my v prvom rade dokončíme jednu vec, ja som to aj Vyhničkovi povedal, najprv dokončíme túto
vec a potom môžeme sa debatovať, čo s tým ďalej. Hej, lebo viete, že teraz tam prešlo to ihrisko, aj to
budeme musieť vyriešiť, lebo tam vlastne nám ten jeden roh chýba. My tam musíme spraviť ešte oporný
múr a skrátka ten jeden roh na tom ihrisku musíme dorobiť.
Pavol Šimun: Pod cestou, hej ten myslíš?
Ing. Pavel Zajac: Smerom k Bowlingu. Ten roh, ktorý je tam vybratý, tam nám chýba asi jeden a pol metra,
nám chýba, celý ten chodník pôjde stade do riti, tade sa nebude dať chodiť.
Ivan Kováč: To bolo, to bolo niečo navyše, to tam chýba už od začiatku.
Ing. Pavel Zajac: Ako na dĺžku je to dosť, na dĺžku je to 38 metrov.
Ivan Kováč: Ale šírka.
Ing. Pavel Zajac: Ale šírka tuto v tomto ten zub sa bude musieť dorobiť. A samozrejme viete, že tam boli,
pokiaľ viem, tak sú tam keramické rúry ako odvodňovacie.
Pavol Šimun: Kameninové, áno.
Ing. Pavel Zajac: No, a keď to podľa mňa po tom prebehnú tie bagre, tak to uvidíme, čo keď to stade
potom budú tú škváru dávať preč, že čo s toho ostane. To je veľká otázka, čo z toho zostane. Ale, to bude
vlastne, to je otázka toho, že vlastne máme tam naplánovaných 17 tisíc na tie prípravné zemné práce
pod to ihrisko. Dobre, vráťme sa k ceste. Diskusia.
Bc. Jana Majerová: Ja som tam bola pozrieť, videla som to, treba to spraviť.
Pavol Šimun: Treba, treba to spraviť určite a potom treba to aj do úpravy rozpočtu, keď sa bude robiť na
polroku, čo sa bude určite robiť, tak skadiaľ, kde peniaze.
Ing. Pavel Zajac: No dobre.
Ing. Peter Sedláček: Kedy by to mohlo byť všetko hotové vrátane mostíka.
Ing. Pavol Zajac: Plánované je koncom mája
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Ing. Peter Sedláček: Tohto roku?
Ing. Pavel Zajac: Samozrejme, čakajú na asfaltérov, ako všetci dneska na niečo čakajú, na niekoho, kto
skrátka príde.
Ing. Peter Sedláček: Dobre.
Ing. Pavel Zajac: A viem, že dávali robiť asfalty ponuky trom firmám, ja som sa dneska o tom aj s Jožom
rozprával, medzi jednými bola aj tá Evolia, ktorá robí pre, nie Evolia, bože jak sa volajú zo Sliača, Evolia.
Hej, oný jak sa Krnáč. Hej, tak tí viem, že tiež naceňovali tie oné, tie asfalty, viem, že asi tri firmy
naceňovali tie asfalty.
Ing. Peter Sedláček: No, ale zalejú to asfaltom ešte bez toho mostíka, či všetko komplet by malo byť.
Ing. Pavel Zajac: Už všetko, ako, ako môžu napájať asfalt, nie, práve preto oni potrebujú tuto tento na tej
zmluve aby mohli robiť.
Ing. Peter Sedláček: Tak poďme.
Bc. Jana Majerová: Poďme.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, čítaj uznesenie. Návrh je takýto.
UZNESENIE OcZ 41-14/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
dodatok k zmluve na vybudovanie komunikácie medzi Obcou Ľubietová a PeterS´One na vybudovanie
cesty medzi Močilím a ulicou Na Koleso na sumu 32522,38 s DPH.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: To sú tie dve, čo som vám poslal, plus DPH, lebo tie sú bez DPH, hej, aby bolo jasné.
Kto je za? Ďakujem, všetci. No a ja tu mám posledný o to DHZ, čo poslal Ľudo Ďurian, čo potrebuje 500
euro na opravu toho starého auta tej Avie, ja som ho presviedčal, aby sme to nebrali z Povrazníka,
respektíve, aby sme to predali, ak to niekto chce, nech si to zoberie, tak ako nedali sa presvedčiť, no tak
akože do toho zainvestovali, tak je otázka, že či teda im navýšite ten rozpočet o 500 euro.
Ing. Peter Sedláček: My sme to na Povrazník predali, či sme to darovali?
Ing. Pavel Zajac: Nie, bolo to požičané iba. Tak, ako my sme mali požičaný, my sme mali požičaný na
päť rokov Iveco, pokým my sme mali požičané Iveco, tak na Povrazníku bolo, bola naša Avia, ale
akonáhle oni dostali to Iveco svoje, no tak vlastne tá Avia je tam nepotrebná.
Ing. Peter Sedláček: Tak my ideme za to, čo sme im požičali zaplatiť 500 euro.
Pavol Šimun: Aby to mohli spojazdniť.
Ing. Pavel Zajac: Oni to chcú spojazdniť, ja som, ja som ich presviedčal, aby sa nato vykašľali. Nie nechcú,
tak čo ja.
Ing. Peter Sedláček: Nie, ja si myslím, že on to chce kvôli mladým a synčokom.
Ivan Kováč: Presne o to ide, vie si to spraviť aj sám, len na materiál.
Ing. Peter Sedláček: Jasné, jasné, aby cvičili so starou Aviou.
Pavol Šimun: Na starej sa dobre cvičí tak nie? Avii?
Ing. Peter Sedláček: No, to neviem.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, čiže nie je problém?
Bc. Jana Majerová: Nie.
Strana 49 z 63

Ing. Pavel Zajac: Tak poprosím uznesenie.
UZNESENIE OcZ 41-15/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
navýšenie rozpočtu na rok 2018 pre DHZ obce Ľubietová o 500 €.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, dobre. A ešte jedna vec ma teraz napadla, viete, že, vlastne
v zmysle valného zhromaždenia uznesenia, sme kúpili obidve autá z tých, z píly, Fiat Boxera od 1. mája
aj Boxera aj toho malého Renaulta, či Renaulta, Peugeota, ospravedlňujem sa. No a teraz vystáva otázka,
už máme áut jak indián šípkov, tak navrhujem, aby sme Feliciu, akože pustili dakde akože ta het no. Čiže
chcem, aby sa rozhodlo, že akým spôsobom, či to mám, či vôbec mám dávať znalecký posudok, lebo to
je podľa mňa otázka 200, 300 euro, ak si to niekto za to chce zobrať, nech si to zoberie a je.
Pavol Šimun: Ale tú Feldu hej?
Ing. Pavel Zajac: Feliciu. No.
Ing. Peter Sedláček: Určite som za to, aby sme sa jej zbavili, vzhľadom na čím ďalej, tým častejšie opravy
a náklady na opravy a vzhľadom na to, že to žere ako Boeing 747 a síce chodí tak, že zastane pri každom
dome, musí to mať tých 11, 12 litrov spotrebu, no.
Ing. Pavel Zajac: Idem sa spýtať takto inak, máte inú nejakú predstavu, ako povedzme nejakých 200 euro.
Alebo akú máte predstavu, že za čo to ideme vôbec predať.
Ing. Peter Sedláček: Ja nemám.
Ing. Pavol Zajac: Lebo, lebo máme záujemcu.
Ing. Peter Sedláček: O tom viem, že máme záujemcu, máme záujemcu.
Ing. Pavel Zajac: No, máme záujemcu Heka, no nech si ju zoberie, za 200 euro. Takže, ak nie je s tým
problém, tak počkáme kým vlastne prejde, lebo ešte Partnera ešte používajú stále píla, tak keď prejde
sem Partner, tak potom chytíme, spravíme kúpnopredajnú zmluvu a za 200 euro ju predáme, hej
a budeme mať svätý pokoj, ak súhlasíte.
Ing. Peter Sedláček: A obedy bude rozvážať na Partnerovi.
Ing. Pavel Zajac: Na Partnerovi áno.
Pavol Šimun: Ja že mu budeme platiť, za to že si ju zoberie.
Bc. Jana Majerová: Dobre.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, čiže poprosím skúsme dať akože nepotrebný majetok Felícia a suma 200 eur,
nejaké uznesenie skúsme. Pani kontrolórka môžeme to takto vykonať?
PhDr. Tatiana Jancurová: No musíte vlastne, je to prebytočný, je to vlastne spotrebiteľný majetok.
Ing. Pavel Zajac: Poviem, už máme áut jak indián šípov. Peter, čiže v prvom rade za A vyhlásime Felíciu
za prebytočný majetok a za B schvaľuje odpredaj za 200 euro.
Ing. Peter Sedláček: Už som to ja napísal.
Ing. Pavel Zajac: No veď niečo sprav.
Pavol Šimun: A toho Tokára nejdeme riešiť?
Ing. Pavel Zajac: Tokára, priznám sa, ja ho tu ani nemám, ale tak poďme.
Pavol Šimun: Ale si nám poslal.
Ing. Pavel Zajac: Ja poslať som poslal, ale to je.
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Pavol Šimun: Veď aj v programe je.
Ing. Pavol Zajac: Tak ideme, poďme. Najprv spravíme toto.
Ing. Peter Sedláček: Počkaj, počkaj, počkaj, schvaľuje čo je to?
Ing. Pavel Zajac: Vyhlásenie Felície za prebytočný majetok? Tak. Vyhlásenie osobného auta Felícia za
prebytočný majetok obce Ľubietová a za B odpredaj hocikomu za 200 euro.
Pavol Šimun: Možno, že keby sa spravila súťaž, možno aj 500 by sme zarobili.
Ing. Pavel Zajac: Čiže ja, ja sa spýtam pri odovzdávaní do Šrotenu nedávajú viac ako 200 euro?
Radoslav Sedlák: Čosi.
Pavol Šimun: To musíš zaplatiť.
Ing. Pavel Zajac: No zvyšný majetok.
Ivan Kováč: To teraz platíš za odvoz, ako za likvidáciu.
Pavol Šimun: Minimálne 50 euro musíš zaplatiť.
Občan: 25 euro ti dajú.
Ing. Peter Sedláček: Môžem čítať?
Bc. Jana Majerová: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
UZNESENIE OcZ 41-16/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
vyhlasuje
1. Za prebytočný majetok motorové vozidlo Škoda Felícia BB 566 AO
2. Odpredaj prebytočného majetku za cenu 200 €
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre, prečítaj tam pod tými maštaľami
Tokár?
Pavol Šimun: Áno.
Ivan Kováč: Ovčín a skladové priestory
Pavol Šimun: Ideme mu najprv spätne vyrubiť nájom za?
Ing. Pavel Zajac: No, pozrite sa, ja som tam dal spraviť znalecký posudok, osobne si myslím, že ako bol
tam spravený ten znalecký posudok okolo tých 19 euro, hej, bolo to robené pre Kantora aj Tokára.
Ivan Kováč: No to si Kantora pamätám.
Ing. Pavel Zajac: No, tak na tom to skončilo, na tom to skončilo.
Pavol Šimun: Aha a teraz už aj za toto chceme, teda oni.
Ing. Pavel Zajac: No, tak ja neviem, ako Tokár nenapísal cenu žiadnu. A my podľa mňa, tak či tak zase
musíme spraviť to, že, že odsúhlasujeme, berieme na vedomie, odsúhlasujeme až v následnom
uznesení.
Pavol Šimun: Zase, zase musíme zverejniť.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Pavol Šimun: A spýtam sa tak, maštale už má, už má na svoje?
Ing. Pavel Zajac: Má, lebo to kúpili vtedy od ani nie od......., tieto maštale už kúpili asi tretieho v poradí.
Lebo tam sme ho, má ich, má ich.
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Pavol Šimun: To je jedno.
Ing. Pavel Zajac: Ale, hovorím, tam už sme mali tak na lopate, že skrátka by nám to predal za korunu
a vtedy sa našiel Tokár, ktorý to kúpil od neho, hovorím, lebo my sme mali pod tým tie pozemky. No,
takže neviem. No zverejníme, hej, zverejníme, teraz je otázka, teraz je otázka, že teda minimálna cena
koľko.
Pavol Šimun: Súdnoznalecký posudok máš spravený.
Ivan Kováč: Mal by byť znalecký posudok.
Ing. Pavel Zajac: Dobre.
Pavol Šimun: Veď on si to dá do nákladov.
Ing. Pavel Zajac: Dobre. A dobre, ešte otázka iba pod budovou.
Bc. Jana Majerová: To len tak žiada.
Ing. Pavel Zajac: Nič iné.
Ivan Kováč: On to tak žiada.
Ing. Pavel Zajac: No lebo.
Ing. Peter Sedláček: On žiada aj plot to pod tými budovami, tam je v podstate len 582 a 580.
Pavol Šimun: Áno správne, veru tam je vykreslené aj dookola.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ale teraz ešte, ešte si ujasnime jednu vec, sme, na ktorej strane potoka? Lebo
my máme pozemky aj na jednej strane potoka aj na druhej strane potoka.
Ivan Debnár: On má na pravej, či ľavej.
Ing. Pavel Zajac: No, len pozor, on už má obidve, on už má obidve, sa mi zdá, neviem, či on nekúpil od
oného, od Kantora maštaľ či nekúpil?
Radoslav Sedlák: Tam má seno uložené v tej.
Ing. Pavel Zajac: Ale kúpil to od Kantora? Musím to pozrieť.
Ing. Peter Sedláček: Prosím ťa pekne, pozri to poriadne, pretože ja som sa nedopátral na parcele 580 to
je súpisné číslo 526, to je budova hej, o rozlohe 392 metrov štvorcových, tam neexistuje záznam
o vlastníkoch. Nenašiel som, ani Slovenská republika, ani obec Ľubietová.
Ing. Pavel Zajac: Idem tam. Ktorú?
Ing. Peter Sedláček: Poď sem, toto sú stavby a toto podstate 580, súpisné číslo 526 na liste vlastníctva
neexistuje záznam o vlastníctve.
Ing. Pavel Zajac: Stavby?
Ing. Peter Sedláček: Áno stavby. Tieto dve sú stavby a tieto tri sú vlastne okolie. Nie, no tak ako toto nie
je potom Ľubietovej. Toto sú pod budovami.
Pavol Šimun: Toto chce celú
Ing. Peter Sedláček: Áno 584 celú.
Pavol Šimun: Čo a veď tu má cestu. A čo tu má? Tuto má medzi. Má tu cestu, tak nech si spraví.
Ing. Pavel Zajac: No, takže stav je asi takýto, 580, ktorú si hľadal, je vlastne na tejto strane za Bioenergiou
a vlastní ju, vlastní ju Tokár spolu s Jahodom.
Pavol Šimun: Ale maštaľ?
Ing. Pavel Zajac: Maštaľ, maštaľ. Túto vlastní Tokár, túto vlastní Kantor.
Ing. Peter Sedláček No a teraz chce.
Pavol Šimun: Ale počkaj, ale pozri, on chce túto napríklad overovať 798, pozri to je celá parcela až po
cestu.
Ing. Pavel Zajac: Áno to je obecná parcela.
Pavol Šimun: On chce napríklad aj túto 577, to si nedajme.
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Ing. Pavel Zajac: To neexistuje, však samozrejme, že nie, ja by som ani to nepredával, vážne, aby tam
bol ešte väčší bordel, ako tam je
Pavol Šimun: A ďalšia vec je tuto čo Ivan vravel 584.
Ing. Pavel Zajac: Neexistuje.
Pavol Šimun: Toto mu môžeme predať, ale nech potom spraví si cestu z cesty dole a nie tuto poza cestu,
poza chodili, veď tu máme predsa nejaký zámer.
Ing. Pavel Zajac: Jedine, ak tak.
Ivan Kováč: Tu si cestu spraví.
Pavol Šimun: Tak nech si spraví cestu na svoje náklady, keď chce ten pozemok.
Ing. Pavel Zajac: Ja ako by som tiež, akože pod budovou a to budeme, nič viac. Nie pozor, až toto čo je
vyznačené, toto je obecné. Ešte je tam obecná parcela, medzi maštaľou a potokom je ešte obecná
parcela. Nie, ja osobne by som bol za to len pod budovou, ako dovidenia. Po prvé, tá budova je v takom
stave akom je, nevieme, či sa tam za chvíľočku nezrúti a prečo by sme tam predávali viacej pozemku.
Pod budovou. Ale aj tak musíme zverejniť zámer.
Pavol Šimun: A skládka to je rozdiel.
Ing. Pavel Zajac: A teda on chce, on chce odkúpiť aj ten pozemok pod tou 580?
Pavol Šimun: Áno.
Ing. Pavel Zajac: No a ako to vyrieši s Jahodom tú polovičku. Ako nám to kataster zavkladuje oné parcelu,
kým v nej bude iný vlastník, bude na budove a iný na pozemku. To nám kataster nezavkladuje.
Ivan Kováč: Ja neviem, či to môže byť vecné bremeno alebo.
Pavol Šimun: Takže vlastne mu môžeme len 582 podľa všetkého.
Ing. Pavel Zajac: Respektíve zavkladuje ale iba so súhlasom Miloša Jahodu.
Ivan Kováč: No jedine tak.
Ing. Pavel Zajac: Viete čo, takto sa dohodnime, ja sa spýtam v prvom rade Miloša Jahodu, teda aký, že
či teda aj on by to kúpil spolu s ním. Ale podľa mňa spíšme a zverejnime zámer pod všetkými tromi
maštaľami, ale iba pod maštaľami, nič viac.
Pavol Šimun: Ale iba pod. Tak.
Ivan Kováč: Čísla.
Ing. Pavel Zajac: 580, 581 a 582.
Pavol Šimun: 582, 580 a 528 alebo lomeno 2.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ďalšia vec ešte sa spýtam, Ivan ty to budeš vedieť, nejaká žumpa alebo niečo
tam nie je? Žumpa nejaká alebo niečo tam nie vedľa tej maštale? Vieš na nejakú hnojovicu alebo niečo
také.
Ivan Debnár: Tu bola, ale pri ktorej myslíš teraz
Ing. Pavel Zajac: No pri hociktorej.
Ivan Debnár: Je tam jedna diera, pri tej.
Ing. Pavel Zajac: No, to viem, že tam je, tam je pod tým. Vieš, lebo aby potom nepovedal, že táto žumpa
patrí k tejto budove.
Pavol Šimun: 580 a 582 a aj toto Ivanovu 581 zverejníme?
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa aj tú zverejníme, aspoň, aspoň zámer predaja.
Ivan Kováč: Zámer. Nech sa rozhýbe
Ing. Pavel Zajac: Tak, ale však je to jednoduché. Ako hovorím, že údajne by malo byť akože, nájom by
mal byť zhruba 10 % z ceny. Keď to zoberieme, tak to je 1,90 za meter štvorcový a rok. Ja viem, že sa
mu to nechce kupovať, no ale ako vysporiadať to treba.
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Ing. Peter Sedláček: Ja som napísal len zverejnenie, zverejnenie, zámer odpredaja pozemkov
580,581,582.
Ing. Pavel Zajac: My to napíšeme, my to napíšeme. Vieme o čo sa jedná, hej? Čiže zverejníme zámer
predaj pozemky pod tromi budovami, pod 580, pod 581 a pod 582, áno? Prosím vás kto je za? Ďakujem
všetci. Dobre sme v rôznom. Nech sa ľúbi.
UZNESENIE OcZ 41-17/2018 zo dňa 21. 5. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Ing. Emila Tokára, Kollárova 7, Banská Bystrica o odkúpenie pozemku parc. KN-C 580 o výmere
392 m2 , zastavané plochy a nádvoria, parc. KN-C 581 o výmere 292 m2, zastavané plochy a nádvoria
a parc KN-C 582 o výmere 373 m2, zastavané plochy a nádvoria, z dôvodu majetkoprávneho
vysporiadania.
B. konštatuje, že
pozemok sa nachádza pod budovami vo vlastníctve žiadateľov a odpredajom tretej osobe by došlo
k obmedzeniu užívacích práv k majetku v ich vlastníctve, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného
zreteľa a podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na odpredaj pozemku parc. KN-C 580 o výmere 392 m2 , zastavané plochy
a nádvoria, parc. KN-C 581 o výmere 292 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc KN-C 582 o výmere
373 m2, zastavané plochy a nádvoria a stanovuje kúpnu cenu minimálne podľa spracovaného znaleckého
posudku vypracovaného obcou. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po zverejnení zámeru obce na
odpredaj pozemku. Žiadateľ uhradí náklady spojené s prevodom vlastníctva.
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Peter Sedláček: No toho pána Bakajsu by sme mali vyriešiť.
Ing. Pavel Zajac: No pán Bakajsa mi volal. Už mi volal minulý rok. My už sme sa dohodli s Chnapkom
minulý rok, že to pôjde pozrieť a že to nacení, že čo tam treba urobiť, lebo tam treba niekoho, kto to
dokáže z tých skál vymurovať. No Chnapko to bol pozrieť aj tento rok, mal prísť s nejakou cenovou
ponukou. Do dnešného dňa neprišiel.
Ivan Kováč: Nie je to lukratívne preňho Tipujem, tak lebo inak by cenovú ponuku spravil.
Ing. Peter Sedláček: Nie, ja som sa tam bol pozrieť, lebo náhodou som sa vrátil od Kraimera dole, tak on
mi to osobne ukazoval a skutočne z toho múra, z toho múru, ktorý je obecný, hej na obecnom, tak
vypadávajú balvany.
Ing. Pavel Zajac: Čo tam je? To pozor, ako zle hovoríš, ako tam obecné nie je nič.
Ing. Peter Sedláček: Je tam obecné.
Ing. Pavel Zajac: Čo tam je obecné?
Ing. Peter Sedláček: Ako má Bagi, tak za Bagim, od Bagiho smerom vonku od dediny to je obecné.
Ing. Pavel Zajac: No, dobre, ale je ako, je Bagi má predsa na tej vysokej peci má postavenú záhradu. Ako
tá určite obecná nie je, určite obecná nie je.
Ing. Peter Sedláček: No ja som si vytlačil.
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Ing. Pavel Zajac: A podľa mňa pán Bakajsa zase vlastní pozemok až po tú vysokú pec. Hovorím my sme
sa, svojím spôsobom, ak sa k tej vysokej peci nepriznáme, ako tá vysoká pec nie je naša vec. Nehovorím,
že pre nás nemá nejakú historickú hodnotu, ale ako momentálne na liste vlastníctva nie je. Nie je to
obecné. Ako, keby sme chceli povedať, že nemusíme mať s tým absolútne nič, my tam fakt pozemky
nemáme. A keď si pozrieš ďalej, čo sú pod Chebeňom, tak to je štátnych lesov pozemok.
Ing. Peter Sedláček: Aká je to tá parcela?
Ivan Kováč: Mám to voľakde.
Ing. Peter Sedláček: 947/2. 947/2.
Ing. Pavel Zajac: No ukáž. Tak ako?
Ing. Peter Sedláček: No Slovenská republika.
Ing. Pavel Zajac: No, to nie je naše, v správe slovenských oných lesov Slovenskej republiky.
Ing. Peter Sedláček: Toto je Bagi.
Ing. Pavel Zajac: Tu je pec, a respektíve tu na tomto má Bagi postavené na vysokej peci, lebo toto je
vlastne tá stará mis z vysokej pece a na tom má. Hej, no a celý problém je tam ten, že vlastne z Bagiho
žľabov tieklo to presne do toho múra, tam to voda rozoberala a vymývala.
No, čiže ako tam ako hovorím, na tom mieste stála tá prvá uhoľná pec v Uhorsku, 1692, toto je síce už
tretia v poradí, ale skrátka pre nás nejaký význam má, ale určite ju nevlastníme, určite nie. To je len naša
dobrá vôľa, že sa do toho miešame, nemusíme sa. Nie je to pamiatkovo chránené, čiže nemusíme sa do
toho akože montovať. Druhá vec je tá, že Bakajsa, ak poznáte Bakajsu, tak ten využije každého kto dá
čo i len korunu.
Ivan Kováč: Však a prečo nie.
Ing. Pavel Zajac: No, takže ako, hovorím ja som povedal, že Chnapko to nacení a uvidíme, že čo, koľko
to nacení. Treba to skrátka, on povedal, že on to chytí vnútrajšok zaleje betónom a iba vonkajšok
vymuruje z tých skál. A ďalšia vec, že navŕta nejaké kotvy, aby ten korpus mu držal. Ale koľko, hovorím,
to bude stáť neviem. A povedal, prvé čo povedal, treba vyriešiť odvod vody z vrchu tej vysokej pece, čiže
buď nejaké prekrytie alebo niečo toho, aby sa tam tá voda do toho nedostávala. Ale naše to určite nie je.
Ing. Peter Sedláček: Dobre a keď povie, že to ide zrútiť všetko?
Ing. Pavel Zajac: No a to padne celý ten svah potom, to aj so záhradou, aj s Bagim, aj so všetkým to dolu
pôjde.
Ing. Peter Sedláček: Tam už naozaj šutre také vypadávajú stade, že.
Ing. Pavel Zajac: Ale, Peter, ja to chápem. Hovorím, pre mňa by bolo ideálne, naozaj, ak to bude
povedzme 2 tisíc 3 tisíc euro, nech to niekto opraví. To by bolo ideálny stav.
Pavol Šimun: Pridaj nulu.
Ing. Pavel Zajac: No, tak a teraz je otázka, čo s tým. No, lebo zase, keď si, keď som povedal Bakajsovi,
aby sme vypílili stade tie stromy spod toho, nie to mi drží tie kamene, ak náhodou padnú, že tie stromy to
zachytia. No, ale zase aj tie stromy to rozoberajú. No, tak ako musíme povedať si, čo s tým ideme robiť.
Ale svojím spôsobom môžeme sa postaviť k tomu aj tak, že viete čo, nás sa to netýka, riešte si to sami.
Lebo nás sa to skutočne netýka.
Ing. Peter Sedláček: To neni tam je potom Slovenská republika.
Ing. Pavel Zajac: Ale hovorím v správe to majú štátne lesy. To isté, neviem, či viete, celá, celé to esíčko,
čo furt vkuse posýpame Bakajsovi, aj to je štátnych lesov.
Občan: Lebo tam ešte aj tá záhrada má štátnych lesov.
Ing. Pavel Zajac: Všetko je to štátnych lesov. Tá celá tá lúka až po ten jarok je štátnych lesov, včetne tých
domov, čo sú tam, to je štátnych lesov. Ja mám doklady, čo mi doniesla, preto som ja pani, jak sa volajú,
Strana 55 z 63

Vargovej spravil zase pridelenie súpisného čísla, lebo mám v hrsti bloky, kde oni to tým štátnym lesom
vyplatili za tie budovy. No, len štátne lesy to nedali do katastra a bohužiaľ odvtedy, ako platili štátnym
lesom, štátny podnik, odvtedy už sú tri podniky štátnych lesov, čiže sa to už nedá spraviť do katastra. No,
čiže budovy sme dokázali, ale pozemky nedokážeme riešiť, to musia len oni znovu, už si ich raz odkúpili,
ale musia ich odkúpiť znova, lebo nebolo to dané do katastra. Ale hovorím, čo sa týka tohto, no ja môžem
zavolať Vladovi Chnapkovi, že či teda niečo vôbec vyriešil. Poprípade, ak poznáte šikovného kamenára,
ktorý by to dokázal urobiť a nie za 30 tisíc, tak ako, lebo bola by škoda, keby sme to nechali zrútiť. No,
ani to nemôžeme nechať zrútiť. Ale, to je presne taký prístup ako je šajbianska cesta po dedičskom, ničia
nie je a nikto do nej nechce dať peniaze.
Ing. Peter Sedláček: No, veď ale to sú potom naše pozemky.
Ing. Pavel Zajac: Ktoré? My máme pozemok až za cestou, až za cestou čo je tá zastávka, inde tam
nemáme pozemky.
Ing. Peter Sedláček: To je Slovenská republika.
Ing. Pavel Zajac: Nie, ešte raz Peťo, my tam pozemok nemáme, určite nie. Pod vysokou pecou určite nie,
je to divné ale.
Ing. Peter Sedláček: Toto je Bagiho. Aj toto je Bagiho.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, takže počkáme, čo Chnapkovi nacení hej?
Ing. Peter Sedláček: Tak, ale zavolajme Chnapkovi prosím ťa.
Ing. Pavel Zajac: Tak, ale mne Bakajsa povedal, že však Vlado Chnapko je jeho kamarát a on to akože
urýchli, dodneska to nie je. Ja Vladovi zavolám, ja na neho telefón mám, tak zavolám. Dobre, sme ďalej,
sme v rôznom. Nech sa páči. Diskusia.
Ing. Peter Sedláček: Jáj, ja som sa chcel ešte opýtať.
Ing. Pavel Zajac: No.
Ing. Peter Sedláček: Začalo byť dobrým zvykom, že výruby stromov posudzovala komisia životného
prostredia.
Ing. Pavel Zajac: No.
Ing. Peter Sedláček: Dobre to fungovalo, myslím si.
Ing. Pavel Zajac: No.
Ing. Peter Sedláček: Zodpovedne môžem prehlásiť, že na každom mieste, kde bolo zažiadané o výrub,
sme osobne boli s členmi alebo členom komisie. Napísali sme stanovisko. Teraz na obecnom pozemku,
tam ako býva Lucka Majerka, teda Meszároszka, keď sa ide smerom hore na Podlipu, smerom k Janovi
Dobošovi, máme obecný pľac, niekto vyruboval alebo rúbal hrabinu. Dozvedeli sme sa to tak teda, že
vyskočil aj Miloš Jahoda, vyskočil aj Dušan Vôdkovie, vyskočili, že nemôžu prehnať tade ovce, lebo je
pováľané sú, ja neviem, stromy a neodpratané sú konáre po ťažbe a tak ďalej, a tak ďalej. Ja sa len
pýtam, že kto to na obecnom to, vyruboval, keď, keď neboli sme sa tam pozrieť, neboli sme sa tam pozrieť.
Ing. Pavel Zajac: Pokiaľ ja viem, tak išli tam popod VN-ku, tak išli tam elektrikári, to viem.
Daniel Kenický: To je 300 m ďalej
Ivan Debnár: Zelená čo tečie dolu.
Ing. Peter Sedláček: To je to Golinkovo.
Ing. Pavel Zajac: Ešte raz kde?
Ivan Debnár: Zelená voda tečie od Hrušku tečie dolu.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ivan Debnár: Tak tam to myslíš.
Ing. Peter Sedláček: No nie.
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Ivan Debnár: Kde?
Daniel Kenický: Tam. Za Jankovie kopcom.
Ivan Debnár: No.
Ing. Pavel Zajac: Jankovie kopec.
Daniel Kenický: Smerom k Tokárovej bývalej chate.
Bc. Jana Majerová: No.
Daniel Kenický: Tá hrabina, dolu ponad tú poslednú chatu druhú, čo je v Zelenej vode odspodu, od
Chriašteľky, ako mal, ako mal Peter Tokár chatu, čo Libor má.
Ing. Pavel Zajac: Však, to už má, to už má Libor teraz.
Daniel Kenický: No, tak okolo tej chaty je celý bok vyrúbaný. A Miloš Jahoda, tade hnal ovce, prišiel mne
brýzgať, že čo som to tam nadrbal, že nemá ovce kade preháňať, že si tam ovce idú nohe polámať.
Ing. Pavel Zajac: Pozriem, dám vedieť.
Daniel Kenický: Ty sa uštipni, ty ani nevieš, že sa tam rúbe.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, pozriem, dám vedieť.
Daniel Kenický: Hej tade, 200 metrov nižšie.
Ing. Peter Sedláček: Tuto máš VN-ku a toto je v podstate tuto, tuto býva Luca, tuto, touto dolinkou hore.
Ing. Pavol Zajac: Tam okolo tej starej chatky, hej? Okolo tej starej starkého chatky?
Daniel Kenický: No, Tokárovej chatky, celý ten bok je vyťatý
Ing. Pavel Zajac: Dobre, pôjdem sa pozrieť, pôjdem sa pozrieť.
Ing. Peter Sedláček: A obec Ľubietová, vidíš to.
Daniel Kenický: Ale vyťahali to tam, musel tam byť dáky traktor alebo čo, ja som sa šiel pozrieť, keď ma
Miloš Jahoda napadol a odvtedy aj Dušan.
Ing. Pavel Zajac: Dám, dám vedieť hej Peter?
Ing. Peter Sedláček: No.
Daniel Kenický: No, ovce nemohli tade prejsť a voľakto im povedal, že to ja tam rúbem, no čo, čo mám
rúbať, vyhrážaš sa mi?
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ďalej, nech sa páči.
Ivan Debnár: Ja sa chcem spýtať, čo sa týka ešte tej Bioenergie. Skončí, či by sa ten traktor nedal kúpiť
na veľkokapacitné vlečky dvojnápravový je?
Ing. Pavel Zajac: Pozrite sa, pozrite sa toto je na diskusiu, pokiaľ viem, tak vám končí lízingová splátka
tatry, kedy vám končí. Podľa mňa buď tento rok alebo začiatkom budúceho roka. Ako treba sa zamyslieť,
že čo ďalej, určite sa treba zamyslieť, že čo ďalej. Lebo vy budeme mať obrovský problém aj s nákladmi
aj so všetkým hej. Stačí taká odpoveď?
Ivan Debnár: No
Ing. Pavel Zajac: Ako je mi ľúto, že sme s Paľom nestihli ísť pozrieť ten oný, ten kálací automat, ešte
možno skúsime.
Pavol Šimun: Nemusíme ísť, ja som to pozrel, všetko je na webe, to je fajnová vec. Už aby to tu bolo. Len
jedna vec je istá, treba dvoch ľudí k tomu nájsť, serióznych
Ing. Pavel Zajac: Tak, to je presne to, čo sme sa rozprávali práve k tomu traktoru, ja som sa dneska
rozprával s Jožom, pokiaľ viem, tak Miro Belička má nejaký veľký zdravotný problém momentálne,
a hovorím, že aspoň, ja som ho poprosil Joža, že keď Miro nachvíľu príde do práce, aspoň keby pokosil
popri cestách Hutu a vlastne všetky cesty okolo, lebo už predsa začínajú cyklisti chodiť a už je to celé je
to zavreté. To isté vlastne, teraz sem prídu robiť výtlky v dedine, donesú auto teplej zmesi a skrátka tie
najväčšie diery tu zaplátame, zase pôjdeme teraz oddola, lebo tam sme nám minule nevyšlo, tak pôjdeme
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od dolného konca smerom hore, no a, a hovorím už zase aj Jožo povedal, že teda však on chce, tak
hovorím, kým sa rozhýbete, spravte niečo, tak ja neviem, ktoré chce, to povedal, že chce robiť nejaké
prepusty v Železnom, neviem, či to tie skoky, čo sú tam, ktoré to chce robiť, no ale, tak nech sa rozhýbe.
Nech to dá naceniť a nech povie, že koľko to stojí a môžeme.
Pavol Šimun: Tak, my sme mu povedali na valnej hromade nech to dá spraviť.
Ing. Pavel Zajac: Však, ako peniaze majú na účtoch, to neni problém. A to isté tu máme, aby sa fakt
údajne, údajne v auguste má vyjsť výzva na protipožiarne cesty, tak som sa ho pýtal, že či netreba
stavebné povolenie alebo niečo také na to.
Pavol Šimun: Tak projekty majú.
Ing. Pavel Zajac: Však projekty majú, no ale potom, aby nebolo nato, že skončíme na stavebnom
povolení, lebo to tiež, ak tam budeme musieť riešiť veci verejnou vyhláškou, tak to trvá minimálne mesiac,
minimálne mesiac a to musí všetko dobre ísť. Takže hovorím, ak, ak chce niečo takéto robiť, tak aby mal
stavebné povolenie, no. Lebo sme sa zase rozprávali o Vôdke, tam pokým nebude cesta, tak to bude
krajina nikoho. Lebo tam k Vôdke sa nedostane nikto, tak ako nikto tam robiť nič nebude, bude to
medvedia a vlčia krajina.
Pavol Šimun: A hlavne tam potok bude treba dať na poriadok, lebo tam, keď sa spraví tá nová cesta.
Ing. Pavel Zajac: S tým prišiel zase Ivan na komisiu, že teda zase je to o tom, však Medvec, keď tam
pôjde, no tak ako tresknem za 10 tisíc spraví malý zázrak s tým motorom, keď tam pôjde na dva týždne,
tak niečo urobí predsa. Ale to je zase len otázka, však treba rozhodnúť, lebo podľa mňa, však oni hovorím
za chvíľočku príde k tomu, že oni nebudú mať kam dávať náklady, ako budú zo všetkého platiť dane.
Teraz viete, že sa zdvihla cena guľatiny, takže sa im tie financie budú hromadiť im na účtoch, a ak skrátka
budú, nebudú s nimi nič robiť, tak zaplatia akurát daň.
Pavol Šimun: No, tak veď sme sa rozprávali, že čo by bolo, len sa treba dohodnúť a začať robiť.
Ing. Pavel Zajac: Lebo možno, že naozaj by stálo za úvahu, niečo možno, že urobiť s tým traktorom, aj
keby sme ho kúpili za svoje, tak potom budeme ostatné veci dokupovať, skúsiť cez nejaké projekty alebo
čo. Ja beriem, že to nie je malá suma, je to ako 130 tisíc, to je dosť. Lenže, už keď odrátaš, odrátaš už
len DPH, keď to budú lesy kupovať, lebo tým DPH vrátia, tak to je zase o 20 % menej. A druhá vec je tá,
čo Ivan povedal, dneska za takýto traktor sa dá kúpiť vlečka čo je ako kamión.
Ivan Debnár: Aj to treba veľkokapacitnú vlečku kúpiť, hlavne tam treba doriešiť, že keď bude štiepkovač,
že teda bude zapnutý štiepkovač, hej. A dá sa aj štiepkovač na zem a vlečka tam a zase štiepkovať na
zem potom to zase, traktor to bude prevážať.
Ing. Pavel Zajac: Nie, ja osobne, osobne si myslím, ešte pred prázdninami by sme sa mali stretnúť, lebo
to treba, toto treba rozhodnúť. Lebo hovorím, lebo príde november už potom neurobia s tým nič, ani s tými
nákladmi ani nič s tým.
Pavol Šimun: A ten projekt ako vyzerá, to nevieme čo?
Ing. Pavel Zajac: Hovorím, s tým tento rok nerátaj, tento rok určite nie. To, aj keby just bola výzva dakedy
v októbri, to jak teraz ide, hovorím, ja som teraz dal zistiť, že teda, čo je s tým našim projektom kultúrneho
domu, hej? Ako tam rok riešia niečo, nikto nevie čo. Povedali, že, že koncom júna bude rozhodnuté, tak
som zvedavý. Ale určite, ja by som navrhol, tak sa stretnime dakedy začiatkom júna, tak si spravme
normálne valné zhromaždenie alebo čo si spravme.
Pavol Šimun: Na lesoch.
Ing. Pavel Zajac: No, veď tak môžeme aj na píle.
Pavol Šimun: No, ale tak na pílu.
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Ing. Pavel Zajac: Dobre, ja teraz budem tlačiť pílu, lebo už vlastne majú všetky papiere vybavené, nech
nám presunú tých 50 tisíc, čo nám majú vrátiť, nech nám ich vrátia. Lebo my sme teraz zaplatili za Boxera,
sme zaplatili okolo 13 tisíc, ak si dobre pamätám? V zmysle cenovej akože na cene 13 tisíc sme zaplatili
a to isté za toho malého Peugeota, čo ja viem nejakých asi 1700 euro.
Ing. Peter Sedláček: Ale čo si? 400 euro.
Ing. Pavel Zajac: 400 hej? Neviem, neviem.
Ing. Peter Sedláček: Boha, to by bolo nové auto.
Ing. Pavel Zajac: No, skrátka, ale viem, že ten veľký stál okolo 12 sa mi zdá, že stálo to auto. No, takže
hovorím, teraz sme im poslali peniaze, tak nech nám oni teraz pošlú tých 50 tisíc späť zase. Dobre má
ešte niekto niečo?
Zora Garajová: Ja sa chcem opýtať.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
Zora Garajová: Že prečo sa rozoberá tento chodník tu pri potoku?
Ing. Pavel Zajac: Lebo, aby bola rovnaká, rovnaká dlažba od tej cukrárni od parku, s tým, že už mám
dohodnuté od pána Varga, on dodá tie kocky, 20 na 20 a položí sa.
Zora Garajová: A neboli také? Boli také ako na začiatku boli.
Ing. Pavel Zajac: My nevieme zohnať tieto kocky v tejto farbe, oni budú trošku hrdzavšie, tak nech sú
radšej na konci toho chodníka ako na námestí.
Zora Garajová: Chodník tu bol celý bol rovnaký.
Ing. Pavel Zajac: Ale tam bol ten okapový chodník 50 centimetrov a tam potrebovali položiť rovnaké
kocky, ako boli na chodníku. Stačí taká odpoveď?
Milan Hiadlovský: Ja by som chcel jednu vec, predebatovať z toho dôvodu, že je všetko dobre v Ľubietovej
na tom námestí, hej, keď sa, keď sa spraví, čo ja viem spraví sa brigáda, porobili sa tam aj tie kvety sa
posadili hej a takéto veci, teraz momentálne bola, momentálne bola aj tá oná, tá, Hronka čo robila, to je
tiež taký zvyk predstavenie obcí, čo bolo o tom chodníku. Nevieš?
Ing. Pavel Zajac: Čo kde?
Milan Hiadlovský: Chodník banícky čo robil.
Ing. Pavol Zajac: Jáj, čo bolo na Hronke?
Milan Hiadlovský: Hej, hej.
Ing. Pavel Zajac: Nevidel som to, ale viem o tom.
Milan Hiadlovský: Len jedna je vec, jedna je vec, že toto všetko je nielen Lubetha. Hej a dosť je veľký
problém, neviem hlavne sa pozri do odpadov, ktorý sa robí, neviem prečo sú tie dva kontajnery tie na tej
neviem aká je to ulica?
Ing. Pavel Zajac: Hrnčiarska.
Milan Hiadlovský: Hrnčiarska ulica.
Ing. Pavel Zajac: Lebo si ich vymohli.
Milan Hiadlovský: Lebo tie kontajnery sú tam vždy, neviem, kto to tam naprojektoval, kto to tam na tej
ceste.
Ing. Pavel Zajac: Vymohli si ich, pán Chládek si ich vymohol.
Milan Hiadlovský: On si ich vymohol?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Milan Hiadlovský: Čiže, on si ich vymohol a teraz zoberme si, dom ste predali tomuto Čiefovi.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
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Milan Hiadlovský: A bordel bude Čiefovi, prečo by mal byť obecný bordel tam, kde by mal mať Čief? Nebol
by, nenájde sa dáke miesto, nejaké miesto tam, že by sa tam spravil, čo ja viem dáku dlažbu alebo dáke
miesto, že by sa to dalo uvoľniť a bol by pokoj a nech je to na obecnom mieste a nie tuto. Príde zima,
znovu bude to isté rok čo rok. A absolútne, absolútne sa s tým nerobí nič.
Ing. Pavel Zajac: Milan.
Milan Hiadlovský: A druhá vec je, že všadiaľ po dedine každý má vrecia, čo si triedi separovaný odpad,
hej, iba tunaka sú dva kontajnery, ktoré ako ich vysypú vždycky okolo nich je bordel.
Daniel Kenický: Sú štyri.
Ivan Kováč: Milan prístrešky sú naprojektované, nacenené aj peniaze na to boli vyčlenené, ale nie sú.
Ing. Pavel Zajac: Ja vám zase poviem, to čo som vám tu hovoril niekoľkokrát.
Milan Hiadlovský: Len o to sa jedná o to že, že teraz dobre, za ten čas, kým bol dom obecný, ale teraz si
predstavte, páni poslanci, ktorýkoľvek by ste si dali taký kontajner pred dom, aby vám tam ľudia nosili
bordel.
Ing. Pavel Zajac: Ja som to už chcel do novín, ale môžem to teraz napísať, celá, celá skupina, celá
skupina zberačov separovaného odpadu bojuje proti 1100 litrovým kontajnerom. Prečo? Lebo v 1100
litrových kontajneroch je 50 % odpadu, ktorý tam má byť a zvyšok je ten, čo tam nemá byť. Preto oni chcú
vrecový systém, lebo pred každým domom pozrie do vreca, je to v poriadku, hodí to, do, do kukavozu, ak
to nie je v poriadku, tak to nechá tam, nech si s tým robí každý kto, čo chce. To je to, že v tých 1100 sa
tá, je tam ťažká anonymita, kde tam oni našli už zdochnuté psy, mačky, sliepky, plienky a všetko ostatné
čo tam je. Nám ukazoval video, keď vysýpal fľaše, fľaše sklo, keď vysýpal, tak vysýpajú to cez karirohož,
lebo skrátka na tej karirohožy sa zachytí všetok ten igelit a všetko čo v tom skle nemá byť. Čiže oni
hovorím, teraz všetci títo bojujú proti tomu, lebo im z toho vznikajú náklady, veď oni to, čo z toho vytriedia,
respektíve stade vypadne, tak oni musia dať na skládku. Automaticky akonáhle je tam 50 %, alebo neviem
aký je tam pomer, môžem presne zistiť, alebo 30 % cudzieho veci, tak oni nám ešte zaúčtujú komunálny
odpad, normálne natvrdo, hovorím nikto sa s nami nebabre, takže v tomto smere hovorím, ja osobne si
myslím, že tie 1100 by sa mali stade odpratať a každý by mal ísť vrecovým systémom.
Bc. Jana Majerová: Tak aký význam potom to má.
Milan Hiadlovský: Áno, lebo keď to môže, keď to môže robiť, čo ja viem trištvrte dediny, jedna ulici je
problém?
Ivan Kováč: Proste problém je v ľuďoch.
Milan Hiadlovský: To je blbosť. Už najmenej ulica, v ktorej musia byť tie kontajnery a v najužšom mieste,
v najužšom mieste. Ako keby nebol
Ing. Pavel Zajac: Nie, ja osobne by som bol zato, však zrušme ich, teda na komplet ich zrušme tie 1100,
ja viem, že sme ich nakúpili, resp. mnohé sme dostali, ale zrušme ich, každý by mal ísť vrecovým
systémom.
Milan Hiadlovský: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Ako, teraz si zoberte tým, že by sme išli vrecovým systémom, tak každý rok sa má
pridávať litre, čiže oni budú, nebudú vám určite vydávať dve vrecia, tri vrecia, ale budú musieť zrýchľovať
ten zber toho separovaného zberu, čiže možno, že teraz chodia každých, každé štyri týždne potom za
chvíľočku budú chodiť každé tri týždne, aby tie litre, skrátka naplnili, hej? No, takže ako osobne si tiež
myslím, že každý má minimálne rodinný dom, každý má nejakú pivnicu, keď je v paneláku a ten, ten, tie
tri sáčky by mal dokázať odložiť. Druhá vec je veľký problém ten, že vkuse OZP mení spôsob zberu.
Kedysi, ak si pamätáte, plechovky sa zberali spolu s plastami, dneska už to zase nie je pravda, no takže
ako Janka nech sa páči.
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Bc. Jana Majerová: Ja by som chcela.
Milan Hiadlovský: Lebo to je problém, kto chce triediť, tak potom triedi, kto nechce triediť a len ozaj robí
bordel po ulici, tak to je už zase somarina.
Bc. Jana Majerová: Ja by som mala len taký ako nápad, pripomienku, že naozaj triedenie plastov je treba
robiť, je toho veľa, napríklad my sami triedime dosť veľa a jedenkrát za mesiac je málo na vývoz plastov,
u nás je určite málo a nemám miesto na to, musím, kúpili sme si veľkú kuka nádobu veľkú na plasty plus
ešte vrecia a naozaj toto skladovať mesiac niekde, to pohadzovať, nepáči sa nám to. Častejší zber
plastov.
Zora Garajová: Častejší zber plastov aj my sme napríklad teraz štyri vrecia, šiesti ľudia, štyri vrecia,
hovorím to neni normálne. No, dakedy sa mlieko v sklenených fľašiach, jogurty v sklenených fľašiach,
salámy sa do mastných papierov sa balili a teraz samé plasty
Ing. Pavel Zajac: No, tak pozrite sa, je na plač, no len zase, ako skončí to zase na ľuďoch, to skončí, lebo
potom ako na ten zberný dvor by sa musel odvárať, len vtedy keď tam nejaký človek aj bude, lebo tu je
stále ten problém, že každý si myslí a to je to, že to je o disciplíne, a tu tá disciplína neexistuje, to si
povedzme rovno a na rovinu, neexistuje. Že, že polovička ľudí nestláča fľaše, potom samozrejme ten
kontajner je hneď plný.
Daniel Kenický: Vieš len každý to nemôže robiť.
Zora Garajová: Mali by sme sa vrátiť zas k tým mastným papierom, fľaškám.
Ing. Pavel Zajac: Viete, ja hovorím, riešenie je úplne jednoduché, len tento štát to nechce ešte prijať, keď
ich konečne zálohuje tie PET fľaše, keď budú zálohované tie PET fľaše zmiznú zo všetkého. Minimálne
biely pôjdu a pozbierajú všetky fľaše. U nás pokým na tom nezarobí, tak to nebude robiť. Nech sa páči.
Bc. Jana Majerová: Ešte k tým kontajnerom, neviem možno sa to sem ešte nedostalo, ale ľudia chceli
tam, boli iniciatívy na petície na tej ulici, aby sa tie kontajnery sa dali úplne stadiaľ preč, keď tak naspäť
do obecného dvora alebo ideálne do nejakého zberného dvora, lebo že, keď sa tam hádže, tam je aj na
sklo, že to strašný rámus robí, sú tam aj malé deti, ktoré to budilo, tak ako tiež.
Ing. Pavel Zajac: Polka ich chce, polka ich nechce, tak ako, však nech sa dohodnú, ideálne by bolo, keby
všetci išli vrecovým systémom.
Bc. Jana Majerová: No, takže, no, lebo tieto dva na jednom mieste v dedine, je to veľmi málo, je to veľmi
málo, tak ako, akurát sa tam robí neporiadok okolo a dosť často a tak isto pri ceste to nie je dobre, oni
musia ísť stade preč, lebo teraz to bude vadiť aj tomu Ľubovi naozaj, tam bude teraz prerábať, stavať.
Ing. Pavel Zajac: No, ako ja vám, ja vám poviem tak, že ako my teraz, my ako máme ako zámysel
premiestniť túto vec od hasične, lebo to tam je katastrofa.
Bc. Jana Majerová: No.
Ing. Pavel Zajac: Čiže určite ju premiestnime, chceme ju dať tak, aby to nebolo vidieť, či je to dakde.
Nebude to tiež dáke šťastné riešenie, ale keby ste videli, čo teda ľudia dokážu dať tam k tej hasični, no
to je katastrofa. Ako všetci nadávajú, Ďuro povedal, že už nabudúce to chytí, zamkne a nepustí tam
nikoho, nepustí tam nikoho, lebo tam ako, to je nie separovaný zber, to je jeden humus, no. Ale bohužiaľ
a už nehovoriac o tom, že ešte to rozhrabáva psisko a čo ja viem čo všetko. Takže, ako je to problém, je
to problém, ale osobne si myslím, že to je jediný spôsob je disciplína a vrátiť sa k pôvodnému vrecovému
systému. Ja verím, že každému to doma otravuje, ale hovorím, pokým je tam tá kontrola, že takto pozrie
do vreca, je to v poriadku a hodí to do kuka vozu, je to v poriadku. Lebo viete, tam nejde, možno, že
nejdem hovoriť, že my sme nejakí ako velice prevychovaní, ale hockto, kto ide dedinou, môže tam
hocikde, hocikto hodiť. To isté je hovorím, veľká jedna záhada, kto vkuse kazí pumpu na kyslej. My nič
iné nerobíme len opravujeme pumpu na kyslej. Už teraz povedali, že kúpime novú pumpu na pumpovanie,
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to povedali, že tá sa menej kazí ako táto, lebo tam je vkuse tá páka ulomená, vkuse. Ja neviem
namontujeme ju v piatok, v pondelok je po nej. Ako to nekonečný príbeh s pumpou.
Zora Garajová: Toto sa chcem ešte opýtať, že keď napríklad sklo do tých, do tých umelých vriec, no a keď
to prepichne napríklad to rozbité sklo.
Ing. Pavel Zajac: Ale pani Garajová sklo ako tabuľové to rozbité sa má dávať vedľa, vedľa.
Zora Garajová: A také drobné napríklad.
Ing. Pavel Zajac: A druhá vec je tá, že to je presne to, že nato chodia tí chlapi s tým Peugetom po tej
dedine, lebo oni to sklo zoberú, naši chlapi to zoberú a dajú to na čov-ku, kde je ten veľký 7 tonový
kontajner, a keď ten je plný potom si prídu ho zobrať. Preto, preto ja potrebujem, minule sa ma pýtal, sa
mi zdá Telár z Podlipy, že či môže vyložiť aj papier, samozrejme, vy môžete vyložiť všetko, dokonca ja
hovorím, že vy môžete vyložiť aj starý televízor. Chlapi skrátka tú dedinu prejdú a odložia si to. Zoberú to
a dajú to tam, kde to treba.
Zora Garajová: Aj starú chladničku?
Ing. Pavel Zajac: No samozrejme.
Zora Garajová: Len vyložiť von?
Ing. Pavel Zajac: Áno, je separovaný zber dnešný deň, nech sa páči, vyložte všetko pred dom, čo máte,
vyložte pred dom. Lebo je to o tom, akože my naozaj, aj čo sa týka toho elektro odpadu, ostatné obce to
riešia tak, že teda majú dvakrát do roka zvoz, ale my hovorím, my akonáhle máme plného Peugeota
a chlapi idú prázdny do Bystrice, tak naládujú, idú do Recyclingu, takto sa dopredu nahlásia, prídu,
vyhádžu, vybavené. Príde faktúra, sa zaplatia 2 eurá za kilo, super. To isté papier, ja nehovorím, že
momentálne je to najlepší systém tu to v školskom dvore, ale hovorím, ten papier zozbierame, dáme ho
tam, keď je plný, zavoláme kontajner, zase máme doklad, že sme odovzdali papier, toľko a toľko, toľko
áno. Ale hovorím, pre nás je ideálny vrecový systém. Čiže, každý by mal mať pred domom sáčok
s papierom, sáčok s plechovkami a čo ešte potrebujeme vyhodiť, no elektro odpad, hej. Jedlý olej vo fľaši
uzavretej, kľudne nie je problém.
Zora Garajová: Motorový olej?
Ing. Pavel Zajac: Motorový olej, no ten by sme nemali zbierať.
Ing. Pavel Zajac: To zoberte si teraz, konečne, konečne musím pochváliť Mareka Potančoka, lebo
konečne zabezpečil, že pneumatiky mu odviezla tá firma, ktorá má, lebo doteraz som to riešil ja. Ešte
máme za kontajner pneumatík máme zase dole pri...., no ale povedal, že vybaví aj tie, lebo oni ich, oni
ich by to mali brať. Lebo tam je ..., ktorá zbiera špeciálne iba pneumatiky a my s tým máme obrovský
problém, obec, ale on ako pneuservis nemá s tým problém. Možno, že niečo musí zaplatiť, ale zoberú
mu to.
Ivan Debnár: ....................
Ing. Pavol Zajac: No to stavia Soták, to stavia Soták, som počul, že má obrovský problém s elektrikou, že
mu nechceli zapojiť ten výkon, ktorý tam chcel mať, no ale akože vraj by sa to malo spustiť, však ale
bodaj by. Nech sa to míňa. Lebo s tými pneumatikami je obrovský problém, obrovský problém, ale to je
presne to, že v tomto štáte neexistujú koncovky na nič, na nič. A povedia vám, to je presne to, že tu
v strede Slovenska chýba spaľovňa odpadu, lebo všetky mäkké plasty musia ísť do spaľovne. Ale, ak je
hodená tona odpadu do bratislavskej spaľovne alebo do košickej stojí doprava 100 euro a skládkovanie
20 euro, tak skončia tie plasty na skládke, nikto ich v živote do tej spaľovne neprenesie. Ale teraz viete,
že idú zdvihnúť zase skládkové odpady, no ako odpad bude jeden veľký problém a rieši sa, keď vidíte,
však viete ten plastový ostrov čo je v oceáne, kto s tým, čo urobí, každý na to s prepáčením serie a je to
ostrov veľký ako Škótsko. Nech sa páči, kto ešte čo má.
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Pavol Šimun: Ja by som mal ešte školský dvor. Robili sa tam múriky, predražilo sa to, zaplatili sme o 13
tisíc ešte viacej, ako sme mali a deti sa nemajú kde hrať.
Ing. Pavel Zajac: No, bol Stano Sedláček za mnou, skrátka ja sa musím nájsť firmu, ktorá to robila,
dorobíme, dorobíme dvierka na tie schody, aby tam deti mohli byť, aby boli oddelené, to je prvá vec. Za
druhé tieto kresby, čo sú tu namaľované na pieskovisko, čiže urobí sa pieskovisko, ešte mám objednať
také isté gumy ako sú v promenáde, teraz tie meter na meter, aby sa to, aby sa to urobilo, aby to
neprerastalo, čiže dá sa tam nový hobok a vyseje sa tráva, aby tam už skrátka mohli, podľa mňa za
nejaké dva, tri mesiace bez problémov hrať. Hej, je to už dohodnuté, tak isto sa vlastne upracú tie, čo
ostali diery v zateplení po tých starých múroch, to sa všetko dorobí, fasáda sa doopravuje a čo ešte.
Zora Garajová: Trávniky?
Ing. Pavel Zajac: No trávniky, ja mám, ja mám vrece trávy už kúpené, aj vieme, aj vlastne máme
prichystanú už zem. Len musíme doriešiť to pieskovisko.
Pavol Šimun: A kedy sa tam spravila taká vec, aby sa Pekárovie záhrada zo slovenského pozemkového
fondu odkúpila na rozšírenie školskej záhrady.
Ing. Pavel Zajac: My sme požiadali o prevod tejto záhrady na obec Ľubietová.
Pavol Šimun: Tým, aby sa ten školský dvor o to predĺžil a tie deti potom zo škôlky by sa mohli doobeda
aj na slnku hrať, to je jedna vec. Druhá vec, ďalšie dve poschodia, tam by sa predsa, keby sa to predĺžilo,
dalo by sa spraviť to športové ihrisko, ktoré pani riaditeľka tak dávno chce, aby s deťmi nemuseli behať
po dedine pomedzi autá, vidíte aká je premávka, cez cestu s tými detvákmi. Keby sme toto spravili, nebolo
by to, rozprávame sa, hovorili sme o tom, zámer sme mali však, aj amfiteáter sme chceli dole robiť, nuž
minuli sme 83 tisíc a nič.
Ing. Pavel Zajac: V prvom rade musia sa premiestniť parcely, a keď budú obecné, tak môžete tam robiť
čo chcete.
Pavol Šimun: Veď, ale už sme sa kedy o tom rozprávali a nič.
Ing. Pavel Zajac: Paľo ako cez slovenský pozemkový fond trvajú veci, tri a viac rokov. Možno, že
Vadalovcom nie, ale obci Ľubietová a ostatným obciam určite. Dobre, má ešte niekto niečo? Ak nie, tak
vám ďakujem za pozornosť.

Starosta sa poďakoval a zastupiteľstvo bolo ukončené o 21:48 hod
Z rokovania bol vyhotovený zvukový záznam
Zapísala: Michaela Nutterová
Overovatelia:
Ing. Peter Sedláček

.............................................................

Pavol Šimun
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Starosta obce Ing. Pavel Zajac
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