Zápisnica
z 39. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 8. januára 2018 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci)
Za občanov:
Ing. Pavel Zajac: Polož tuto na stoličku, ďakujem. Dobrý večer, dovoľte, aby som vás privítal na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, na 39., kde by sme sa mali zaoberať týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Rozpočet obce na rok 2018
Majetok obce
Dodatok k zmluve opravy obecného úradu
Rôzne
Diskusia
Záver

Ing. Pavel Zajac: Majetok obce, tam, tam máme pani Rovná, Šagát, Grgač, Černák, Holík, prenájom
obecný byt, Jahoda, rôzne tam tá smernica podľa mňa vypadne, lebo ma upozornili, že máme
schválenú inú smernicu a potrebujeme tie dve smernice dať dokopy skrátka, takže nebude sa toto
jednať, tam to musíme urobiť, dodatok k zmluve opravy budovy obecného úradu, rôzne, diskusia, záver.
Má niekto ešte niečo do programu? Ak nikto poprosím kto je za?
UZNESENIE OcZ 39-1/2018 zo dňa 8. 1 .2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej.
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: A tak sa ide týmto programom, ďakujem. Ideme týmto programom. Zapisovateľka
bude pani Nutterová, overovatelia Paľo Šimun, Ing. Peter Sedláček, ešte prečítam ja hneď uznesenie,
hej.
UZNESENIE OcZ 39-2/2018 zo dňa 8. 1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
určuje
a) Michaelu Nutterovú za zapisovateľku zápisnice
b) p. Pavla Šimuna a Ing. Petra Sedláčka za overovateľov zápisnice
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Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Kto je za? Štyria ďakujem. Aby ste vedeli, ospravedlnili sa pani Jancurová je chorá,
teraz mi volala, že musela ísť na pohotovosť a Ivan Kováč je vo Francúzsku, hej. Dobre, čiže to máme
ďalej. Do návrhovej komisie navrhujem.
Pavel Šimun: Ešte ja sa chcem spýtať, Rado?
Ing. Pavel Zajac: Rado povedal, že nemá do 10-teho problém. Poslal som mu esemesku, lebo tam
nemal byť problém, ja neviem.
Pavel Šimun: A Eva magistra?
Ing. Pavel Zajac: Babka už ide, je na ceste. Dobre, do návrhovej komisie, Paľo Šimun predseda, Peter
Sedláček člen a Michaela Černáková členka. Paľo už poprosím teba, keď napíšeš.
Pavel Šimun: Pani Černáková?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
UZNESENIE OcZ 39-3/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
volí
návrhovú komisiu v zložení:
Pavel Šimun
predseda
Ing. Peter Sedláček
člen
Michaela Černáková
člen
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Sme v bode kontrola uznesení, prejdem z 10.
novembra uznesenia, program, pani Nutterová, overovatelia, návrhová komisia, správa o plnení,
všeobecné záväzné nariadenia obce Ľubietová o určení miesta a času zápisu dieťaťa bolo zverejnené,
čiže budeme sa tu tým riadiť, obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová berie na vedomie žiadosť Antona
Grgača, Slovanská 10 o odkúpenie, viselo to, dneska sa tým budeme zaoberať, bolo to zverejnené,
Paľo raď, Šagát tuto je to isté, bolo zverejnené, schvaľuje odpredaj pozemku, to vlastne sú tí ďalší dvaja
Ján Štefanovie a Gazdíková, priznám sa zmluvy sú pripravené, ale nie sú ešte podpísané, lebo Jano
Štefanovie je dakde preč a Gazdíková tu síce bola, ale vtedy, keď tu bola, tak nešla nám elektrika, tak
nemohli sme jej tú zmluvu vytlačiť, lebo tam mala nejaké pripomienky a tým pádom, nejak sme to ešte
neriešili. Zmluva o budúcej zmluve kúpnej pozemok so SSE distribúcia, tú sme poslali na SSE
distribúciu, schvaľuje správu základnej školy s materskou školou T. G. Masaryka Ľubietová o výchovnovzdelávacej činnosti o výsledkoch a podmienkach pre školský rok 2016, to bola správa za rok
2016/2017. Organizácia školy na rok 2017/2018, schvaľuje mandátnu zmluvu so spoločnosťou
SLOVFORFAIT s. r. o. Bratislava na vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za účelom realizácie investičného zámeru „Rekonštrukcia stokovej
siete na odvádzanie odpadových vôd, z ktorých jedna oddelene odvádza vody z povrchového toku“. No
tu sa zastavím. S pani Kišovou som sa stretol asi dvakrát, ako vyzeralo, že to bude všetko v poriadku,
potom mne sa stala táto zlomenina, ešte štvrtok po tej zlomenine, čiže 21. som išiel do Bratislavy, kde
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pani Kišová absolútne odmietla s nami komunikovať, nestretla sa s nami, hovorím, ešte svojím
spôsobom nás napadla, že sme neseriózni a niečo a hovorím, ako som povedal, už som to dal
právnikovi Kubovi Kajbovi, aby sme vypýtali späť peniaze, nech si skrátka vyúčtuje čo má tam, má iba
telefón, lebo tu nebola, čiže, ak nejaký telefón si zaúčtuje, nech sa páči, ale nám peniaze vráti. S tým,
že teda, hovorím, ako, a to ešte zvažujem ďalšie kroky, lebo to čo ona predviedla, je maximálne
neseriózne.
Pavel Šimun: A, a, a, a my sme jej za čo platili?
Ing. Pavel Zajac: No, ona skrátka má za vypracovanie NFP 2 500 a 2 500 za verejné obstarávanie, ale
čiže ani jedno ani druhé nespravila, čiže hovorím teraz jej Kubo Kajba napíše list, nech nám peniaze
vráti na účet, dovidenia.
Pavel Šimun: My sme jej to dopredu zaplatili?
Ing. Pavel Zajac: No, tak, lebo bola podpísaná zmluva, v zmysle tej zmluvy skrátka, sme jej to museli
zaplatiť, no, lebo to bola podmienka. Ako je mi to ľúto, hovorím, mňa to tiež osobne prekvapilo, lebo
hovorím, ako ja som sa s takýmto jednaním teda ešte fakt nestretol. A hovorím už to, že sa teda trepe
človek do Bratislavy so zlomenou nohou a baba sa so mnou odmietla stretnúť, tak to už je. Takže
v tomto smere vás budem informovať, čo sa s tým bude ďalej diať, dobre? Zníženie základného imania
spoločnosti Obecná píla, uznesenie som dal Kubovi Kajbovi, ktorý, ktorý rieši cez elektronické podanie,
tak to je v riešení, teraz to je sa mi zdá zverejnené a skrátka po uplynutí doby sa to bude môcť
realizovať. Všetko. Otázky?
Pavel Šimun: Ja sa spýtam ešte raz k tej pani, to teda ona si dala do zmluvy podmienku, že sa jej to
musí najprv vyplatiť?
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno, aby nám to vyplatila skrátka, lebo ona.
Pavel Šimun: Ale teda, ale nebude skorej konať, kým my nezaplatíme?
Ing. Pavel Zajac: Ale my sme zaplatili, áno samozrejme.
Pavel Šimun: Ale ona si to dala do zmluvy?
Ing. Pavel Zajac: Tá zmluva je zverejnená.
Pavel Šimun: Ale dala si to do toho výpisu?
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno. Ale hovorím, že aspoň teraz v zmysle skrátka Kubo Kajba jej napíše jeden
list, a hovorím pani Kišová tam spravila iné prešľapy, hovorím, zvažujem ďalšie právne kroky,
a hovorím, a hovorím, osobne si myslím, že tie peniaze vymôžem späť. Len to mi ani, ani to mi moc
nepomôže, lebo už som dal prepracovať zase projekt, hej hovorím, to zase som dal prepracovať, to, čo
vlastne ona vymyslela iný názov, hovorím, ja čo som neseriózny, potom jak som to dal prepracovať, tak
mi povedala, že zase zmenila názov, že ona zase išla konzultovať, ak viete tak ja som vám povedal, že
sa navýši rozpočet na 500 tisíc eur, potom mi zavolala, že teda ten budget je tam stanovený na 425 €
na bežný meter kanalizácie, čo na našu kanalizáciu vychádza 306 tisíc, hovorím to takéto veci mi
skrátka absolútne nepovedala a ja som neseriózny, hej, takže hovorím ako no neexistuje.
Ing. Peter Sedláček: A tam k tej zmluve to sa len pýtam, že či sme zaplatili včas, že či ona.
Ing. Pavel Zajac: My sme zaplatili tak, ako sme boli dohodnutí.
Ing. Peter Sedláček: To sa pýtam, že ak v zmluve bolo, že obec je povinná zaplatiť dovtedy a dovtedy,
či sme toto dodržali.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ing. Peter Sedláček: Takže my sme v podstate.
Ing. Pavel Zajac: Ako ja ti poviem, že ako mne to už tak pripadá, vyslovene podvod ako, hej. Ako ja
hovorím, ešte zvažujem ďalšie kroky, ešte skúsim poslať dáku výzvu na zmier, ak nie, tak budem
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pokračovať inak a hovorím akože tvrdo, lebo ako hovorím toto je tak neseriózna vec, že to, ja som sa
s týmto ešte nestretol.
Pavel Šimun: Z ministerstva?
Ing. Pavel Zajac: Nie, to je nejaká baba, ktorá sa.
Pavel Šimun: Ale ten grant mal ísť z ministerstva pôdohospodárstva.
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno. Ja dokonca už som dal spraviť aj to, že som si dal túto firmu preveriť cez
SNS-ku, ako mi bolo mi tiež odkázané, že nemám sa s ňou babrať, že je to skrátka, to je nejaká
podvodníčka. No bohužiaľ je to tak, ako je, hovorím, ja to tu hovorím na rovinu
Ing. Peter Sedláček: To ako sme my k nej prišli?
Ing. Pavel Zajac: Ona sa ozvala sama. A to poviem takto, ako pozrite sa, ja sa to nebojím povedať aj na
mikrofón, ona povedala, že má budget nejakých 2 milióny eur a hľadá skrátka v tých obciach, aby
vyriešila kanalizáciu. Hovorím, my sme sa akože ponúkli, že teda dobre, že potrebujeme tieto veci riešiť,
takto to skončilo. Nemám čo iné k tomu povedať, ako fakt nemám. Len musíme urobiť kroky, aby sa
skrátka čo najviac peňazí vrátilo späť. Ešte.
Ing. Peter Sedláček: Čo najviac? Všetky.
Ing. Pavel Zajac: No však, no.
Ing. Peter Sedláček: Čo najviac, najviac môže byť 10 euro.
Ing. Pavel Zajac: Peter pozri sa, hovorím, ja ako hovorím, ja ju vyzvem na to, že teda však dobre, môže
ukázať, že teda mala nejaké náklady s tým, ale hovorím ona s tým náklady nemala žiadne, lebo jediné,
čo si môže uplatniť je nejaký telefón, hej to je asi všetko, čo si môže uplatniť. Ja hovorím, ako ja sám
som sa s takýmto jednaním ešte nestretol, s takýmto neserióznym. Ale bohužiaľ to je asi, to je asi
ukážka nášho Slovenska, bohužiaľ. Ešte má niekto nejakú otázku? Dobre. O tomto vás, hovorím, ja
budem vás pravidelne informovať. Ako ja nemám čo s tým urobiť, hovorím ja, hovorím mňa to tiež
samého mrzí, že to takto dopadlo, lebo hovorím tú, tú kanalizáciu potrebujeme urobiť a priznám sa, že
ja to takto nenechám ako to je.
Pavel Šimun: Ja sa spýtam ešte jednu vec, že vlastne to už vlastne vyzerá tak, že už z toho na 99 % nič
nebude?
Ing. Pavel Zajac: No cez tento program určite nie, cez tento program určite nie, druhá vec je tá,
hovorím, že ona by k tomu hlavnému programu, veď mi nepovedala základné informácie, čo osobne si
myslím, ona si myslí, že my môžeme projektovú dokumentáciu meniť názvy, ako sa akože dneska bude
takto, zajtra bude takto a to sa skrátka nedá. Lebo tam ja musím zmeniť všetko stavebné povolenie,
všetko, tu našťastie som ešte stavebné povolenie nezmenil. Lebo hovorím ako to, my sme skrátka
urobili všetko preto, aby sme boli pripravení na to, na túto výzvu, ale hovorím s takýmto jednaním ja
som sa fakt nestretol. Je ešte nejaká otázka k tomu? Ďakujem, ak nikto poprosím uznesenie.
Ing. Peter Sedláček: No ja som sa chcel.
Ing. Pavel Zajac: No.
Ing. Peter Sedláček: Chcel som sa spýtať k iným uzneseniam, kontrole uznesení, ale keďže tu pani
hlavná kontrolórka neni, takže teraz sa nespýtam nikoho, hlavne na tie, ktoré sa plnili teda v minulosti,
v akom je to stave a tak ďalej a tak ďalej. Začínam mať normálne dojem, že pani obecná kontrolórka sa
nám začína vyhýbať. Dobre dneska išla na urgent, dobre, ale tiež sem chodí ako na klavír, myslím si
teda, to hovorím verejne. Takže ju pozdrav a radi by sme sa s ňou.
Ing. Pavel Zajac: Ako pozrite sa, ja ako, ak máte tento pocit, tak ako chyťte a sa s ňou stretnite,
normálne však ako, veď máte na ňu číslo alebo máte na ňu mail a povedzte, že teda sa s ňou chcete
stretnúť a stretnite sa s ňou. To ako, ja ešte ďalšiu vec vám poviem, aby ste vedeli, ako zase
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zastupiteľstvo bude musieť byť podľa mňa začiatkom februára, lebo, aby ste vedeli prečo, opätovne
vyšla výzva na multifunkčné ihriská, ktorá má byť podaná do 3. marca.
Pavel Šimun: Ale na čo?
Ing. Pavel Zajac: Na multifunkčné ihriská. Čiže zase som ja oslovil, tak ako predtým, vlastne čo robilo
Maro pre nás celú tú agendu, tak vlastne už sa Marovi poslal aj mail, aj vlastne som volal s tou
pracovníčkou, ktorá to teraz má na starosti, lebo Galová z tade odišla a teda s nami rátajú a teda ako
podajú nám tú žiadosť. A zhruba v tom, presne v tých reláciách ako bola, bolo dohodnuté predtým, čiže
40 tisíc, 40 tisíc tam vlastne by malo byť 35 až 40 tisíc dotácia z úradu vlády a tú, ten podklad by sme
mali vlastne pripraviť. Čiže bude zastupiteľstvo a tam by tam mala byť, teda aj pani hlavná kontrolórka
príde aj.
Ing. Peter Sedláček: No neviem, radi by sme ju videli, lebo ja si hlavnú kontrolórku nepredstavujem jej
prácu tak, že si budeme posielať, ja neviem materiály a tak, čo máme schváliť, nemáme, čo odporúča,
neodporúča, potrebujeme si vydiskutovať s ňou niektoré veci, však vieš, že som ju hneď oslovil a hneď
ako sme ju schválili, sme sa pýtali na nejaké veci, schválili sme jej plat kontrolnej činnosti, tak ja si
myslím, že by bolo dosť seriózne z jej strany, aby nás informovala o jej kontrolnej činnosti. A maximálne
písomné stanovisko.
Pavel Šimun: K pani hlavnej kontrolórke by som aj ja mal ešte pripomienku, prečo nemá plán činnosti
na prvý polrok? Alebo aj na celý, ak si chce dať spraviť, mne je to jedno čo bude robiť prvý polrok.
Ing. Pavel Zajac: Mne ho nedala, takže neviem ani nebol zverejnený
Pavel Šimun: No tak to je jedno a k tomu ihrisku, ja by som k tomu povedal, to nám ide robiť tá firma,
ktorá to už raz robila?
Ing. Pavel Zajac: No áno.
Pavel Šimun: Tá čo nám to najprv dala za 78 a potom za 36?
Ing. Pavel Zajac: No pozor takto, tam boli, sú dve veci, tam je vlastne, oni tam žiadajú tú dotáciu z úradu
vlády, hej. Tá dotácia z úradu vlády je na nejakú cenu, hej, tá, tá cena zhruba toho ihriska je nejakých
40 tisíc toho vrchu, bez toho spodku, hej. Čiže oni vlastne dodajú ten vrch. S tým, že my máme ten
spodok pripraviť, oni sa nám do toho spodku montovať nebudú. Čiže my, ak to dokážeme spraviť za 10
tisíc, tak spravíme za 10 tisíc. Ale potrebujú mať pripravenú, to ona skrátka príde a povie, tuto to musí
vyzerať tak. A ostatné budú riešiť oni
Pavel Šimun: Ja by som osobne, pokiaľ mám za to ruku zodvihnúť, strašne chcel vedieť, aby nám dali
ten podklad, aký má byť, aby sme si my vedeli naceniť, koľko to bude peňazí.
Ing. Pavel Zajac: Dobre.
Pavel Šimun: Lebo povedzme si úprimne, lebo tá prvá cenová kalkulácia čo bola, keď sme pozerali
napríklad boli tam dvakrát zarátané mantinely, osvetlenie za 8600 euro, no nebuďme srandisti,
ak takéto, ja neviem.
Ing. Pavel Zajac: Paľo máme osloviť inú firmu? Lebo ako nám sa núkajú asi ďalšie dve firmy, ale, ak si
myslíš, že tie podmienky budú tam iné ako multifunkčné ihrisko, osobne si myslím, že nebudú. A druhá
vec, môže sa nám stať to, že teda ako sa vykašleme na Maro, tak skrátka ostatní sa na nás tiež vykašlú
a nedostaneme vôbec nič. Tak ako hovorím, ako ja, viete ja zase tieto veci nerád robím tak, že teda
s niekým sa dohodnem a potom odrazu poviem, že teda vieš čo, teda s vami nepočítam.
Pavel Šimun: Ale dobre, ale nech vidíme dopredu, nieže teraz zídeme sa tak ako dneska a ty nám
predložíš cenovú kalkuláciu a budeme do toho hľadieť ako puky.
Ing. Pavel Zajac: Dobre. Ale ja, pozri sa, ja v dnešnej dobe podľa mňa jediné, čo vám môžem povedať,
však vlastne ona mi už vtedy tú cenovú kalkuláciu poslala, neviem teraz priznám sa netuším, či som
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vám ju posielal alebo nie, sa mi zdá, že som vám ju posielal. Ale nevadí, veď ja si, ja maily nemažem,
tak zase tú istú cenovú kalkuláciu vám pošlem, podľa mňa oni s tým nevyrobia nič extra. Ale hovorím,
že tam je podstatné to, že oni garantovali nám vlastne ten príspevok z úradu vlády, to je tých buď 35
alebo 40 tisíc euro, to ešte nie je rozhodnuté, to je prvá vec, ale síce asi áno už je rozhodnuté, ak výzva
vyšla, už musí byť rozhodnuté, hej čiže to je prvá vec. Za druhé je tam 5 % spoluúčasť obce, čiže z tých
40 tisíc nám to oni nám akože spravia, zato by nám mali spraviť ten vrch toho ihriska a tam bola taká
dohoda, že firma Maro sa do podkladov miešať absolútne nebude. Oni nám povedia, prosím vás tá
skladba má byť takto, takto, takto a dovidenia, my potom prídeme, položíme ihrisko. Čiže taká bola
dohoda, hej, firma Maro určite nebude robiť podklady, nebude robiť podklady.
Pavel Šimun: Ale požiadavky zadefinuje na základe?
Ing. Pavol Zajac: Áno samozrejme.
Pavel Šimun: No tak, ale by bolo dobré, keby nám to dali, aby sme si vedeli dať spraviť.
Ing. Pavel Zajac: Ja hneď tú pani oslovím, môžeme jej to zajtra zavolať, nie pardon do 15-teho je dakde
preč, ale po 15-tom ja ju skrátka oslovím, nech mi teda, nech mi dá projektovú dokumentáciu na ten
podklad ako to má vyzerať. To naozaj, že vtedy bola taká dohoda, a tá dohoda nemá prečo neplatiť, že
oni si vezmú vrch a spodok si máme vyriešiť vo vlastnej réžií. Ako, ako to dokážeme vyriešiť, je to náš
problém. Ešte má niekto niečo? Ak nie poprosím uznesenie.
UZNESENIE OcZ 39-4/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení prednesú starostom obce.
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre sme v bode rozpočet. Rozpočet obce na
rok 2018. Viete, že ten rozpočet bol pripravený ako bol, pripravovala to Monika, momentálne je vlastne
bez nejakých extra kapitálových výdavkov, je prebytkový 152 tisíc eur, áno? Spýtam sa tých 50 tisíc
z píly, čo by malo prísť, je tam zarátaných?
Ing. Monika Fischerová: Nie.
Ing. Pavel Zajac: Nie, čiže hovorím ako.
Ing. Monika Fischerová: Aj podielovky už budú vyššie.
Ing. Pavel Zajac: Aj podielovky už budú vyššie, čiže prosím vás je to, ako jediné čo je a hovorím už sme
sa o tom viackrát rozprávali, je tam spravený, aby ste vedeli, je tam spravený návrh, navrhnuté, že
zoberieme jednu silu od marca či mája, od mája asi.
Ing. Monika Fischerová: Na celý rok sme plánovali
Ing. Pavel Zajac: Od kedy?
Ing. Monika Fischerová: Na celý rok som plánovala.
Ing. Pavel Zajac: No dobre, skrátka ako poviem to tak, ako prichádzame nato, že tieto dve baby to
nestíhajú už, ako potrebujeme skrátka navýšiť ten úrad o jednu osobu. Berte to tak, že povedzme
Medzibrod rieši, sú tam tri baby, majú o 100 obyvateľov viac, ale nemajú kanalizáciu, nemajú nič, ako
potrebujeme trošku to akože rozdeliť na viac, by som povedal, viac osôb. Je to návrh, pozrite sa, je to
čisto na vás, hovorím, aby ste vedeli, že takéto niečo tam je, hej. Neviem Monika ešte k tomu rozpočtu?
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Ing. Monika Fischerová: Videli ste ho, dostali ste ho skôr, tak viac menej nechám to na vás, ak sa
chcete dačo spýtať.
Pavel Šimun: Prosím?
Ing. Monika Fischerová: Že, ak sa chcete niečo spýtať.
Ing. Peter Sedláček: Chceme. Paľo ideš prvý?
Pavel Šimun: No tak poď ty.
Ing. Peter Sedláček: V prvom rade chcem vyjadriť poľutovanie, poľutovanie, že sme zo strany
poslancov nevenovali patričnú pozornosť rozpočtu, aj keď niekto si možno myslí alebo prax je taká, že
akýkoľvek rozpočet je v Ľubietovej len trhací kalendár, ale myslím si, že naozaj rozpočet je zákon roka,
či už v republike alebo obecný. Mali sme tomu venovať podstatne väčšiu pozornosť všetci poslanci.
Bývalo dobrým zvykom, že okrem komisií finančnej, sedeli sme na tom aj poslanci, kde sme si povedali,
čo chceme robiť a hlavne za aké peniaze chceme robiť. Toto sa teda vlani a tohto roku nestalo, čo ma
veľmi mrzí. Sami ste povedali, teda starosta aj Monika ste povedali, že je navrhnutý ten rozpočet tak
ako je navrhnutý, to znamená, že čísla plus mínus autobus, mal som niektoré otázky, hlavne teda na tie
platy, pretože teraz si nám to vysvetlil, že plánuješ teda zamestnať ďalšiu osobu. My ako, teda za seba
hovorím, nie za ostatných poslancov, ale za seba budem hovoriť, ja nemám problém s tým aby si
zamestnal jedného, dvoch pracovníkov, mne je to absolútne jedno, ale my schvaľujeme ako poslanci
peniaze na toho pracovníka, to je za prvé, a za druhé malo tomu predchádzať, ty si mal predložiť zmenu
nejakej organizačnej štruktúry, respektíve pracovný poriadok alebo odmeňovací poriadok a tak ďalej,
a tak ďalej. Ako si to predstavuješ? Zase ideme streliť len tak, že zamestnáme niekoho za nejaké
peniaze, ktoré sa navýšia, ja neviem o 18 tisíc euro, nie o 18, 30 krát, o 12 tisíc euro, to znamená že na
tú pracovníčku alebo toho pracovníka jedného, čo si povedal, potrebujeme tisíc euro mesačne. To je
druhá vec. Tretia vec, mám otázku vo výdavkovej časti.
Ing. Monika Fischerová: Ak môžem ešte vysvetlím, k tým mzdám.
Ing. Peter Sedláček: No.
Ing. Monika Fischerová: Že tam neni len tá jedna osoba, tam sa počíta aj s tým, že ak v priebehu tohto
roka zamestnáme niekoho cez úrad práce, tak oni nám platia 95 %, 5 % dávame my a ja ešte neviem
koľkých budeme zamestnávať.
Ing. Peter Sedláček: Dobre, dobre Monika.
Ing. Pavel Zajac: A druhá vec je tam ešte navýšenie 5 %, čo je teraz zo zákona verejná správa
Ing. Peter Sedláček: Ja namietam len to, že podľa 369 novelizovanej hej, zákonom 479 v paragrafe 13,
starosta bod 2 písmeno d starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu
a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Toto sa nestalo, ale my to už máme naplánované
v rozpočte, hej. Je mi to jedno, koľko vás tu bude, myslím na tie peniaze, hej, aj keď som pôvodne
povedal, že rozpočet v Ľubietovej je trhací kalendár po skúsenostiach. Dobre Bioenergiu rozumiem,
pretože to ešte tohto roku.
Ing. Pavel Zajac: Zatiaľ to doplatíme.
Ing. Peter Sedláček: Áno doplatíme, to sme si povedali. Napríklad pokuty, penále sme tohto roku, dobre
to bude v tom, úprave rozpočtu, či vlastne ako sa to volá.
Ing. Monika Fischerová: No úprava už nebude.
Ing. Peter Sedláček: Rozpočtové opatrenie.
Ing. Pavel Zajac: To je čo už asi. Rozprávame o tej.....
Ing. Peter Sedláček: Ja netuším. Tam sa nepíše.
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Ing. Pavel Zajac: Hej aby ste, aby ste vedeli, skrátka rozviazali sme pomer s pánom Štefánikom,
zabezpečenie odbornú spôsobilosť bude zabezpečovať už Michal Majoroš, ktorý má nato potrebné
papiere, a skrátka tam to bolo maslo viac-menej Štefánika na základe čoho som ja to aj ukončil, hej.
Ing. Peter Sedláček: Za čo nezaplatili pokutu? Teda, ak o pokute hovoríme. Tak ja neviem, ak je za to
dakto zodpovedný, tak pokutu vymáhajme z osobných alebo čo. Však pokuty, ja keď niečo spravím, tak
zaplatím v robote, každý z nás, nemôžme z obecných platiť pokuty, penále, hocičo, za blbosť druhých.
Ing. Pavel Zajac: Ono ja ti poviem tak, že celý ten, celý ten systém ako je nastavený zákon, niekto je
odborne spôsobilá osoba, ale nezodpovedá absolútne za nič. Hej, čiže bohužiaľ takto je to nastavené
a skrátka pokutovaný je štát.
Ing. Peter Sedláček: Paľo, ja viem, že sme Štefánikom plátali dieru za nejaké peniaze, ja neviem koľko
sa mu dávalo, ale bolo to určite cez 2 tisíc euro ročne, však.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ing. Peter Sedláček: No. A nadviažem tým, že teraz v podstate nielen o tých 2 tisíc euro, keďže sme
dali spraviť odbornú spôsobilosť tomuto chlapcovi čo na tej ČOV-ke robí, aj tak si myslím že.
Ing. Pavel Zajac: No tie peniaze, ja iba to ti chcem povedať, že tie peniaze by sa nám mali vrátiť za rok.
Lebo ja som sa skrátka s Michalom dohodol, že to bude robiť zhruba za 140, za polovicu čo robí
Štefánik.
Ing. Peter Sedláček: Ale, dobre. Aj tak sa mi zdá, hrubý vyše 1200 eurový plat na ČOV-ku príliš, čiže
k tomuto mám ďalšiu pripomienku.
Ing. Pavel Zajac: 1200?
Ing. Peter Sedláček: V hrubom, v hrubom. Porátal som to, dneska som si dal robotu, porátal som to,
v hrubom teraz je to okolo 900 eur mesačne, teraz v hrubom, od nového roku plánujete 1220 mne to
vyšlo v hrubých číslach mesačne v hrubom, takže k tomu mám ďalšiu pripomienku.
Ing. Monika Fischerová: To nie je v hrubom, k tomu máš ešte odmenu, tak vieš na polroku alebo na
konci roku, tak preto je to o dačo viac, ale nemám tu v hrubom.
Ing. Peter Sedláček: Ja som cieľovú sumu vydelil 12-timi.
Ing. Monika Fischerová: Dobre, rozumiem.
Ing. Peter Sedláček: A, a, a. Posledná moja otázka možno je rekonštrukcia obecného úradu, konkrétne
WC, kde sme tohto roku zaplatili 25 068 euro, tohto roku neplánujeme nič. Napriek x úpravám rozpočtu,
teda, ktoré sme samozrejme neschválili, ale zmluvu, ktorá ja tvrdím, a nielen ja tvrdím, že je neplatná,
pretože neni schválená obecným zastupiteľstvom, na sumu 44 tisíc či koľko tisíc euro. Na tento rok sme
neplánovali žiadne peniaze, na dostavbu tých WC.
Ing. Pavel Zajac: Tak zatiaľ sme neplánovali žiadne kapitálové výdavky. Nie je tam ani cesta presunutá
ani nič.
Ing. Peter Sedláček: Dobre, toto som si chcel ozrejmiť, pretože určite výkaz o výmere, to čo pýtame už
od, od vlani od februára nemám ešte, však nie.
Ing. Pavel Zajac: Príde pani hlavná kontrolórka, tá ho má na starosti, hej.
Ing. Peter Sedláček: Takže z mojej strany, zatiaľ, zatiaľ všetko.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči Paľo.
Pavel Šimun: Ja by som šiel hneď k tomu, čo sa Peter spýtal, na tie mzdy na tých 5 %, tam, má Monika
v príjmovej časti robota, šanca na zamestnanie, to už máme podpísané, to už funguje?
Ing. Monika Fischerová: Máme jednu.
Pavel Šimun: Je to tajomstvo kto to je?
Ing. Monika Fischerová: Nie.
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Ing. Pavel Zajac: Nie.
Ing. Monika Fischerová: Je to Nikola Filadelfiová.
Ing. Pavel Zajac: To je ten, kto môže, tam sú vlastne obmedzený do 25 rokov. Každý tento, každý ten
produkt môže sa brať raz, hej, ale tých produktov sú asi tri, čiže napríklad je to 54, 53, 52 h-čko, no
skrátka ako.
Pavel Šimun: Čiže to jednoducho už je vybavené a to je ako zarátané tých 5 % aj navyše, hej.
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno.
Pavel Šimun: To viacej, akou formou sa to prijíma, by ma zaujímalo alebo, ako sa to zverejňuje alebo,
ako to hľadáme tých ľudí, ktorí by tam mohli byť alebo chceli by tam byť.
Ing. Pavel Zajac: Ideme cez úrad práce, vlastne to je pre nezamestnaných.
Pavel Šimun: Kto je evidovaný na úrade práce?
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno, lebo nie každý, nie každý spĺňa tie podmienky. Druhá podmienka je tam,
musia byť sociálne odkázaní a tak ďalej, tam tých podmienok je niekoľko, hej. Ale svojím spôsobom
sme to ponúkli každému, kto niečo spĺňa, hej. Ak niekto skrátka dokáže splniť a nás úrad práce osloví,
že tento môže ísť nato, nato, to isté je povedzme dvanástka, akonáhle, viete teraz je to zhruba
rozdelené na paragraf 10, to sú všetci tí, čo akože sú nezamestnaní a musia len odrábať nejakú
sociálnu dávku, to je Puntalo a spol. hej, akonáhle, akonáhle len prejavia trošku snahy, že chcú, tak
automaticky idú na dvanástku s tým, že my s tým nemáme absolútne žiadne ťarchy akurát trochu
administratívnej roboty, lebo je to zase ďalšia šichtovnica. Potom vlastne v dnešnej dobe, to som vám
predsa už raz hovoril, že tie 8 hodinové vôbec pre okres Banská Bystrica nie sú. Lebo všetko išlo do
tých menej rozvinutých okresov, takže, či sa tam vôbec niečo zmení je veľká otázka. Ak by sme niečo
riešili, tak tam jediný prichádzal do úvahy alebo dvaja sú Pikaso a Mojžiš.
Ing. Monika Fischerová: A Viera Mandyčevská.
Ing. Pavel Zajac: A Viera Mandyčevská. Lenže ani Viera nemohla ísť, lebo doteraz bolo to tak, že
akonáhle bol znevýhodnený uchádzač mohol ísť automaticky, dneska už vlastne aj týchto nad 50 rokov,
musia byť minimálne 3 mesiace evidovaný na úrade práce. Skrátka tam je celý postup, je zložitý,
byrokracia neskutočná
Pavel Šimun: Dobre. Čiže my budeme tam prispievať 5 % z nášho rozpočtu.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Pavel Šimun: V podstate na všetko. Ďalšia vec v príjmovej časti, minulý rok sme mali na ten gápeľ 9
tisíc a teraz máme znova 9 tisíc. Teraz sa to len presúva alebo sa to ďalšie peniaze.
Ing. Pavel Zajac: Nie, požiadali, požiadali sme o ďalšiu dotáciu na prekrytie toho dachu, hej na VUC-ku.
Pavel Šimun: A tých 9 tisíc sme už minuli minulý rok alebo?
Ing. Pavel Zajac: Nie, 9 tisíc sme neminuli, lebo skrátka tam sa to skomplikovalo s tým drevom z tej vily
a skrátka potom, skrátka veľa vecí sa pokazilo a museli sme tú dotáciu vrátiť.
Pavel Šimun: Čiže, čiže to bude ďalších 9 tisíc toto hej?
Ing. Pavel Zajac: Áno, to sme požiadali, to ešte nemáme ani schválené, ešte nemáme zmluvu.
Pavel Šimun: Čiže to predpokladám bude na Zelenej vode stáť.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Pavel Šimun: Ja sa budem pýtať potom ďalej, čo už viem, správa, údržba cintorína, teraz tam máme
naplánovaných, mali sme 6 tisíc, nespravili sme nič, teraz máme 2,5 tisíc, čo rozumieme pod tým, keď
doteraz sme neminuli nič a mali sme 6 tisíc a teraz sme znova naplánovali 2,5, minieme tam dačo
Ing. Pavel Zajac: No my väčšinou, ako teda a z týchto peňazí väčšinou, ak sa platí, tak sa platí
spiľovanie stromov, hej, čiže aj tento rok sme pílili stromy, neviem prečo sme to nedali do toho, lebo sa
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mi zdá, že na jar sme platili len stromy, tam zruba rátajte, že jeden strom je 150 euro, čo príde ten
horolezec, lebo tam je to dosť zložité a čo sa týka takto, pozrite sa my nerozčleňujeme napríklad
komunálny odpad, čo vyvážajú z cintorína, nedávame na cintorín, platíme to z bežného komunálneho
odpadu, takže ako, ak chcete, aby sme vyčíslovali, že čo tam robíme, ani kosenie nevyčíslujeme, že čo
nás stojí, čiže ako.
Pavel Šimun: Ale by sa to mohlo akože proti tomu, aby bolo vidieť, že za cintorín, na cintoríne sa
vyberie toľkoto peňazí, veď ľudia platia hádam zato, no a proti tomu by bola hodnota, že načo sa na tie
peniaze minú. Koľko sa vybralo, koľko sa minulo. A z toho by sme videli, či tie príjmy z toho postačujú
alebo nepostačujú a obec do toho musí dávať nejaké peniaze.
Ing. Peter Sedláček: Ja len, ak môžem na margo tohto, myslím si, že vidieť to z tohto nebudeme,
pretože občania platia podľa mňa na viac rokov, to znamená, že niektorí alebo drvivá väčšina zaplatili,
ja neviem v minulých rokoch a teraz možno zaplatia traja, piati, desiati, neviem ti to povedať, ale určite
to nebude korešpondovať s týmito výdavkami, pretože, ak zaplatia len piati, ja neviem za tie hrobové
miesta, nielen za hrob ale na dlhšie obdobie, tak toto sa nebude dať podľa mňa porovnávať, myslím si
to
Pavel Šimun: Dobre, nedá sa.
Ing. Pavel Zajac: No pozrite sa, ja vám poviem tak, ak chcete, aby sme vyčíslovali nejaké kosenie, je to
dosť zložité ako, ale však sa dohodnime ako a môžeme to napísať, že teda sa pokosilo za toľko a toľko.
Ako my môžeme niečo takéto vyrobiť, hej, ale ako neviem, či to potrebujeme, ak to potrebujeme tak
dobre.
Pavel Šimun: Dobre, keď ste s tým kosením napríklad začali. Kosenie my dávame teraz platiť niekomu
kto to platí?
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno, časť kosenia, časť kosenia. Ako ja vám poviem a tento rok podľa mňa tiež
budeme musieť v tom pokračovať, lebo skrátka nebude mať kto, nebude mať kto. Navrhnite spôsob,
ako ja, skutočne je to zložité. Tým, že hovorím, tým, že úrad práce nám tých 8 hodinových nedá, ako
títo ľudia to skrátka nestíhajú, čo sú 6 a 4 hodinový. No skrátka nestíhajú. Takže hovorím navrhnite
akým spôsobom.
Pavel Šimun: Budeme nad tým rozmýšľať. Obecné noviny. Obecné noviny, keď sme išli odsúhlasovať,
zhruba pred dvomi, tromi, dva tri mesiace bude tomu rok, bolo povedané, že obecné noviny budú
vychádzať štvrťročne a budú stáť zhruba 450-500 euro. Máme viac. Niekto by si to mal strážiť, ako tie
peniaze sa vynakladajú, prečo sú také vysoké náklady na tie noviny, lebo, ak sa raz na niečom
dohodneme, potom Peter ma naozaj pravdu, je úplne zbytočné, aby sme tu sedeli a o tom sa rozprávali,
naozaj potom treba ako len hlasovací pajác si zodvihnúť ruky, ako Jožo povedal, odsúhlasiť a páľte
domov. Aký to má zmysel potom? Keď sa navzájom nerešpektujeme.
Ing. Pavel Zajac: Paľo jediné čo tam je, je faktúra, ako ja, pozrite sa dôjde nám faktúra.
Pavel Šimun: Ale na tom prvom raze ste videli že, ja som videl prvú faktúru, koľko bola za noviny, ja
som sa už vtedy spytoval, prečo je to toľko peňazí. Nikto mi to nevedel odpovedať.
Ing. Pavel Zajac: Tak ja viem, že Jana robila nejaký prieskum trhu a najlepšie dopadlo, najlepšie
dopadlo to tam, kde tlačíme a skrátka dalo nám takúto cenu, ja priznám sa ako.
Pavel Šimun: Dobre, tak, ale mohlo sa aspoň povedať, že áno takto, takto, takto. Nikto, načo.
Ing. Pavel Zajac: Neviem, neviem teraz máme akú, akú cenu vlastne máme aspoň reálnu cenu na ďalší
rok?
Ing. Monika Fischerová: 3300.
Ing. Pavel Zajac: To je vlastne štyrikrát tá normálna faktúra hej? No dobre.
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Ing. Peter Sedláček: To je po 800 euro, hej za jeden výtlačok, teda tak za celý štvrťrok.
Ing. Monika Fischerová: Tak. Podľa toho koľko je strán.
Ing. Peter Sedláček: Ale počkaj Paľo, ja ťa preruším. Poslal mi pán starosta z Čerenian, dám
k nahliadnutiu, môžete si to nechať na obecnom úrade a môžete Janke ako inšpiráciu možno, ak sa dá
z toho niečo použiť. Ako by teda mohli obecné noviny vyzerať.
Pavel Šimun: Ďalej ja by som mal otázku na mimopracovné pomery. Odmeny zamestnancov.
Naplánovali sme 3 tisíc, minulý rok sme minuli 4 tisíc, 6313, teraz máme tisíc euro. Tak, kde sa teraz
stala chyba v čom. Keď plánujeme zobrať, neviem už odkedy, tú pracovníčku. Vypadne nám to.
Ing. Pavel Zajac: Áno vypadne to z týchto. Áno presne tak.
Pavel Šimun: Áno a napríklad potom aj táto slečna alebo pani Nutterová nebude zapisovať za peniaze?
Keď budú mať tri pracovníčky, tak budú stíhať? Budú mať na to v rámci pracovnej doby čas nato aby to
mohli robiť?
Ing. Pavel Zajac: To neviem, to musíme vyriešiť.
Pavel Šimun: Tak vieš ako, tam navýšime počet pracovníkov, navýšime do toho prostriedky, a aj tak
nemá kto písať zápisnicu, potom mám pocit, že sa niekomu nechce písať tá zápisnica, alebo majú kopu
inej roboty? Zase neverím tomu, že tuná je toľko tej roboty.
Michaela Černáková: Viete trošku sa rozloží tá robota medzi nimi.
Pavel Šimun: Myslím že už teraz, vedia koľko majú roboty, takže podľa mňa tie dve ženy určite majú
predstavu o tom.
Ing. Monika Fischerová: No ja si neviem predstaviť, že by som urobila napríklad ja zápisnicu počas
svojej pracovnej doby, jedine tak, že si ju zoberiem domov a robím ju doma.
Ing. Pavel Zajac: A druhá vec je tá, že v pracovnej dobe, nie Paľo teraz si uvedom jednu vec, oni v tej
pracovnej dobe, ako to tam sa fakt nedá tam písať v pracovnej dobe, každú chvíľu ti niekto príde, každý
potrebuje, to sa nedá.
Pavel Šimun: Ale dobre, keby bývalo zastupiteľstvo každý týždeň, nepoviem ani pol slova,
zastupiteľstvo býva pravidelne iba raz za dva, za tri mesiace. To mi chcete povedať, že tá jedna žena by
si nevedela nájsť dvakrát po štyri hodiny alebo ja neviem trikrát po štyri hodiny čas, že sa zavrie tuto
niekde do kacary a bude prepisovať, no.
Ing. Peter Sedláček: Ja k tomuto jednu vetu len chcem povedať, už som to povedal možno pred dvomi
rokmi, že je to čisto o organizácií práce, nemôže byť obecný úrad trebárs pre verejnosť otvorený non
stop. Keby boli surovo zadané ordinačné hodiny ráno od 8 do 12, od ja neviem 2 do 4 poviem príklad,
dve hodiny každý deň mám na tú robotu, ktorej potrebujem venovať patričnú pozornosť, aby ma nikto
nerušil. Ja nehovorím, že.
Ing. Pavel Zajac: Peter, my tieto veci, tieto veci dokážeme riešiť tým štýlom, že skrátka dobre, keď
potrebuje Monika kľud, tak skrátka sa Monika zavrie, vyberá Zuzana. Veď hovorím, tieto veci si
dokážeme my vyriešiť.
Ing. Peter Sedláček: Ale tí ľudia sa naučia, keď raz vidia na tabuli na dverách napísané, že úraduje od 8
do 12 v utorok a štvrtok dovidenia, tak v stredu tam nepôjdem, ľahké.
Bc. Jana Majerová: Toto sme už preberali niekoľkokrát, ja si to veľmi dobre pamätám ešte v minulom
zastupiteľstve, ale naozaj sme o tom veľa sa rozprávali a nenašli sme v tom žiadny nakoniec význam,
lebo naozaj sme sa rozprávali, že či úrad sa zatvorí, ale naozaj aj tá Zuzka povedala.
Ing. Peter Sedláček: Tu nejde o to že zatvorí. Ale jednoducho.
Bc. Jana Majerová: Ale musí sa zamknúť.
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Ing. Peter Sedláček: Mať stránkové hodiny a mimo stránkových hodín venujem sa práci takej, pri ktorej
nemôžem byť rušený. Ja tiež si neviem predstaviť pracovať a sústrediť sa na niečo keď mi za riťou
niekto bude stáť.
Ing. Pavel Zajac: Peťo podľa mňa tiež, tak ako to rieši povedzme, ja teraz tresnem okresný úrad, že keď
majú nestránkový deň, nedvíhajú ani telefóny, tiež to nie je riešenie, nie je to riešenie.
Ing. Peter Sedláček: Ale dobre, telefón a stránka je niečo iné. Však ona nevie kto jej volá.
Bc. Jana Majerová: Tu sa ľudia, tu sa premelie x milión ľudí.
Ing. Peter Sedláček: Ale jednoznačne by to pomohlo, podľa mňa by to pomohlo, keby ja neviem
pondelok, streda, piatok by úradovali pre občanov a utorok, štvrtok, ja neviem určité hodiny si vyhradili
po dve, po tri, po štyri by si vyhradili na svoju agendu, na svoju robotu, kde nechcú alebo nemôžu byť
rušené, aby sa vedeli sústrediť nato.
Bc. Jana Majerová: Ale ako Peťo mi povedz, ako Zuzana Kútna toto vyrieši.
Ing. Peter Sedláček: No keď je matrikár nie, lebo matrikár to je špecifikum, áno.
Ing. Pavel Zajac: No dobre, ale je tam evidencia obyvateľstva. Ak niekto potrebuje občiansky preukaz
a on si zmyslí, že odchádza a potrebuje potvrdenie.
Ing. Peter Sedláček: Pondelok, streda, piatok. Jednoducho pondelok, streda, piatok. A nepríde ho pýtať
v utorok.
Pavel Šimun: Keby sa chcelo, tak sa dá.
Ing. Peter Sedláček: Jasné.
Ing. Pavel Zajac: Overenie podpisu, no hovorím overenie podpisu, môžeme traja overovať podpis. No
ako to má spraviť.
Sidónia Filadelfiová: Ja sa spýtam, že čo, keď príde z inokade človek trebárs vybaviť?
Ing. Peter Sedláček: Teta Sida, ja keď si chcem niečo vybaviť tak na okná obecných úradov.
Ing. Pavel Zajac: Je zbytočná táto diskusia dneska teraz.
Ing. Peter Sedláček: Ja keď prídem do Bystrice do tramtárie.
Ing. Pavel Zajac: Čo sa týka zapisovania zápisníc, trepem dobre. Len ja iba to chcem povedať, slečna
Nutterová, tak neviem mi povedali, takto si dá slúchadlá na uši a píše ako to nikto z vás takto nedokáže.
Ing. Peter Sedláček: Dobre však nech píše, však my nemáme nič proti tomu.
Pavel Šimun: Čo chcem povedať, ďalej 1200 tam sa navyšuje za internetovú stránku. To je už to čo sa
prechádzalo.
Ing. Pavel Zajac: Áno, čo ide na mobil, čo ide aj v mobile.
Pavel Šimun: Ale podľa počtu obyvateľov sa to teda platí?
Ing. Pavel Zajac: Asi áno, je podľa počtu obyvateľov.
Pavel Šimun: Hej ste vraveli, lebo zo začiatku to nebolo nič, potom sa navýšilo a teraz je to 1500 euro,
je to trikrát toľko skoro ako sa platilo doteraz.
Ing. Pavel Zajac: Rieši nám to Galileo, tá česká stránka, je tam, už hovorím teraz tá mobilná aplikácia,
by mala fungovať do mobilného telefónu a skrátka sú tam nejaké, toto by vám skôr povedala Zuzana,
ako nevyznám sa čo všetko tam je.
Pavel Šimun: No a ešte k tej čističke odpadových vôd, Peter čo sa spytoval. Je pekné, že sme
vypovedali to, ale to mladý muž bude robiť odbornú spôsobilosť. Lenže, keď si porátate, aké sme mali
výdavky predtým a aké budeme mať teraz, tak výdavky sa nám nieže ponížia, ale navýšia v celom
sumári, keď si to porátate. A to potom si povedzme inú vec.
Ing. Pavel Zajac: V čom sa navýšia?
Pavel Šimun: Tak ja neviem, tu sú.
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Ing. Pavel Zajac: Ale dobre, ale sú tam, k čomu sú.
Pavel Šimun: Je to samostatná časť odpadových vôd.
Ing. Pavel Zajac: Áno súhlasím, len Paľo, treba si uvedomiť jednu vec, že tento rok, napr. tento rok bolo
naozaj že náročný, lebo vlastne sme repasovali dúchadlá, tá žumpa má 10 rokov a museli sme skrátka
niektoré veci urobiť. Za ďalšie, keď si zoberiete, každé to čerpadlo, ktoré to ruplo a naozaj skúšame už
iné čerpadlá, lebo sme skúšali Pedro, skrátka skúšame.
Pavel Šimun: Dobre.
Ing. Pavel Zajac: Paľo ja iba ti chcem vysvetliť jednu vec, akonáhle sa pokazí čerpadlo.
Pavel Šimun: Proti tomu ja nemám výhrady, to sme už predsa prešli.
Ing. Pavel Zajac: Ale v čom akože, v mzdových prostriedkoch je viac? Keď Štefánika zrátaš
s Majorošom, tak teraz bude viac ako bez Štefánika?
Pavel Šimun: Áno.
Ing. Peter Sedláček: Áno. O tisíc euro bude viac.
Ing. Pavel Zajac: O koľko?
Ing. Peter Sedláček: O vyše tisíc euro bude viacej.
Pavel Šimun: A to si ešte vezmite to, že tým pádom, že nám sa určite navýšia externé opravy, lebo on
nebude mať toľko času na opravu.
Ing. Pavel Zajac: Ale teraz nikto nerobí, všetky opravy budú externe. Čerpadlá áno, dúchadlá áno, to
skrátka nemôže repasovať nikto akože, on, on má mazací plán, tieto veci rieši, to predsa rieši Mišo, hej.
Ale ako opravu čerpadla, hovorím no jemu, keď prestane ísť čerpadlo, no teraz som to niesol, len
hovorím tam je iný problém, že skrátka donesiete čerpadlo, ktoré má hodnotu 1 350 euro, ide tu rok,
a keď dáte spraviť kalkuláciu opravy, vyjde vám 1 600 euro a teraz, čo ideme nové čerpadlo, či ideme
dať opravovať čerpadlo. Však by som bol blázon, keby som to dal opravovať, keď nové ma stojí 1350.
A bohužiaľ je to tak, hovorím my práve preto hľadáme s väčšou priechodnosťou nejaké iné čerpadlá,
len napríklad teraz sme skúšali to Pedro, však vydržalo mesiac. Poslali ho priamo do Talianska, lebo, že
to ešte nezažili, že čo sa mu stalo, no tak som zvedavý, že aký výsledok tam bude. A hovorím, tie
čerpadlá, bola, vlastne mala tam byť väčšia priechodnosť a boli to za tretinovú cenu, no len ako pokým
to nebude fungovať, tak ako ja nemám čo s tým iné urobiť, ako ten, ja potrebujem mať aspoň dve
funkčné čerpadlá.
Pavel Šimun: To je možno aj o tom, že čo tí ľudia dávajú do tej kanalizácie.
Ing. Pavel Zajac: No, veď ale hovorím, v tomto smere je Mišo akože už tú obsluhu má zvládnutú, lebo
však on mi to minule vysvetľoval, lebo sme išli spolu po to čerpadlo do Zvolena a hovorím, on povedal,
že veď oni aj si porobili zlepšováky, že dokáže dať na čerpadle spätný chod, hovorím, hovorím oni tieto
veci majú premakané, takže hovorím, lenže tam akonáhle máte papierovú vreckovku, máte tam
prezervatív, máte tam čokoľvek, tak hovorím to rezacie zariadenie je v čudu. Práve preto hľadáme
možnosť, že by skrátka dokázal prejsť predmet 5 centimetrový, aby to radšej zachytilo na radliciach
hore, lebo tam to dokáže vyčistiť, v tej jame to vyčistiť nedokáže.
Pavel Šimun: Podľa mňa ani nie, čo si povedal, najväčší problém a dneska sa vo veľkej miere používajú
vlhčené utierky.
Ing. Pavel Zajac: No.
Pavel Šimun: Tie utierky oni síce napíšu, že sú rozložiteľné, lenže tie utierky nie sú z papiera, to je
tkanina. A tou tkaninou podľa mňa zabíja tie čerpadlá.
Ing. Pavel Zajac: No, ako hovorím, tá prevádzka tej ČOV-ky je zložitá a hovorím, ono to ani
jednoduchšie nebude, to bude len a len zložitejšie a hovorím teraz to začalo pýtať peniaze. Aj keď
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hovorím zase, dúchadlá máme zrepasované, zase by sme mali mať niekoľko rokov pokoj. Ale ja iba to ti
chcem povedať, že napríklad teraz zase musíme dať odmerať merný objekt, že tam je len faktúra za
posratý merný objekt, že jeden chlap príde a takto niečo tam spraví a 1 300 euro a s tým nič
nespravíme, lebo skrátka príde inšpekcia a musí to mať. To isté teraz ja musím sa dohodnúť so
Stvakom, lebo tým, že vypadol Štefánik, tak my musíme so Stvakom dohodnúť vzorky, čiže odbery,
všetko, toto musíme všetko my doriešiť. A budeme musieť to doriešiť.
Pavel Šimun: A budeme musieť za ne platiť samozrejme.
Ing. Pavel Zajac: No, však, ale doteraz sme tiež za ne platili, len sme platili Štefánikovi. No a teraz
budeme platiť napriamo Stvaku, Stvak nám poslal ponuku, však Stvak nám to bude robiť, len ako zase
si dá zato zaplatiť, zadarmo nám to nikto neurobí.
Pavel Šimun: Dobre poďme ďalej. Ja čo som sa chcel ešte spýtať, jednu vec tu, viacej vecí, ale tuná
napríklad, poplatky a členské príspevky, tuná sme zrazu na 2 500. To za čo všetko platíme?
Ing. Pavel Zajac: Zmos je na obyvateľa, Rentár je nejaký príspevok, DCOM, no máme štyri či päť tých
poplatkov, ktoré platíme. Ako prichystaj, prichystaj zoznam, kde, čo sme platili.
Pavel Šimun: No lebo to je dosť peňazí, aký máme z toho osoh.
Ing. Pavel Zajac: Prichystám ti zoznam, pošlem ti mailom, hej, že čo tam všetko je.
Pavel Šimun: Dúfam, že sa stretneme, v januári to preberieme, no bohužiaľ teraz to dáko nevyšlo na
konci roka, chcel som dneska, prebehol si ma, tak čo už.
Ing. Pavel Zajac: A hovorím, ak poviete, že ideme vystúpiť zo Zmosu, tak vystúpime.
Pavel Šimun: Vidíš ty prínos v Zmose?
Ing. Pavel Zajac: Čo?
Pavel Šimun: Vidíš ty prínos v Zmose?
Ing. Pavel Zajac: Tak, vidím prínos v Zmose, no.
Pavel Šimun: No povedz, aký máme prínos v Zmose my ako obec.
Ing. Pavel Zajac: My ako obec by som povedal, skoro žiadny no.
Pavel Šimun: A ty ako starosta?
Ing. Pavel Zajac: Tiež žiadny, to jediné čo riešia, ten portál. Aj na ten ja nechodím.
Pavel Šimun: Dobre. Chýba mi tu jedna vec, bola tu požiadavka, všetky zložky sú tu, ale napríklad
včera, keď sme mali požiadavku na tých tisíc euro. Bola tu zvada, vrava všetko, bolo povedané, že neni
problém. Neni to tu zahrnuté. Ideme im tých tisíc euro tam dať?
Bc. Jana Majerová: A dali si? Dali si?
Ing. Pavel Zajac: Dali si tú požiadavku?
Pavel Šimun: Ba dali.
Ing. Monika Fischerová: Ja nemám, neviem o tom, že by mali mať do rúk.
Bc. Jana Majerová: Lebo si mali dať novú.
Ing. Pavel Zajac: Ale však ja viem, ja viem, že to mali písať, akože Zuzana to mala písať, ale či to
napísali, to ja neviem. Ešte raz?
Ing. Monika Fischerová: Či to nemalo byť v úprave, že minulý rok, ale ani tam nie.
Ing. Pavel Zajac: Nie, oni, ale teraz sa rozprávame o tomto roku.
Bc. Jana Majerová: Na tento rok normálne.
Pavel Šimun: Tam sme povedali, že to dáme do tohto roku.
Ing. Peter Sedláček: Áno, bude sa to ináč volať, že nebude sa to volať.
Ing. Pavel Zajac: Nie príspevok na činnosť, hotovo.
Ing. Peter Sedláček: Na činnosť alebo ja neviem.
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Bc. Jana Majerová: Áno, áno.
Ing. Pavel Zajac: Priznám sa neviem
Pavel Šimun: Čiže nedali si to? Alebo
Ing. Peter Sedláček: Nie zabudli nato, Monika nevedela, lebo my sme jej to povedali len na
zastupiteľstve.
Ing. Pavel Zajac: Pozor, pozor Peťo, ale oni si mali dať žiadosť.
Pavel Šimun: Žiadosť písomnú.
Ing. Pavel Zajac: Žiadosť si dali všetci žiadosť.
Bc. Jana Majerová: Ako všetci ostatní. Ale posielame to Monike ináč.
Ing. Pavel Zajac: Ja priznám sa neviem, jediné, čo by sa mohlo stať, že to neprešlo akože z pošty
k Monike, ale to ako priznám sa neviem.
Pavel Šimun: Čiže len tú jednu, čo vtedy mali a inú teda neni, iná neni? Dobre. A ja sa teraz pýtam, toto
sú bežné výdavky, čo kapitálové, kedy o nich rozhodneme alebo, kedy sa budeme o nich rozprávať.
Ing. Pavel Zajac: No, tak podľa mňa by sme sa k tomu mali stretnúť, no však veľa vecí sa presunulo
z tohto roka do, do, do budúceho a hlavne by sme podľa mňa mali si ešte dať, zase sadnúť si a riadne
prehodnotiť príjmy, aby sme vedeli koľko máme tých financií.
Pavel Šimun: Jedna vec príjmy, potom bolo by dobré, koľko je zaplatené za existujúce zákazky.
Ing. Pavel Zajac: To všetko mám v jednej kôpke.
Pavel Šimun: Spraviť inventarizáciu, takto to zrátať.
Ing. Pavel Zajac: Ale to by som povedal, že naozaj k tomu sa stretneme tu nejako koncom januára, aby
sme vedeli povedať predtým ďalším zastupiteľstvom, aby sme tieto vedeli. A hovorím, treba pripraviť
úpravy rozpočtu, ak teda sme v stave ho dnes schváliť
Pavel Šimun: Dobre, to je asi všetko z mojej strany. No k tej onej, k tej kapitole by som toľko povedal,
nie, ako prioritu ja by som navrhol, ak je naozaj takýto problém s tým.
Ing. Pavel Zajac: Kanálom.
Pavel Šimun: S tým kanálom a ty si vravel, že ten pán, čo tam si postavil tie domy, má doniesť finišér.
Nebolo by dobré, keby sme si spravili normálne, len povedzme jednu časť z toho alebo celú ja neviem.
Ing. Pavel Zajac: Paľo ešte ja upozorňujem, že ešte sú tam ďalšie veci, viete, ja napríklad nemám do
dneska rozhodnutie, čo s tým kultúrnym domom, tam sme žiadosť podali, všetko sme doplnili, dáko je
ticho. Ja vám dneska neviem povedať absolútne nič k tomu.
Ing. Peter Sedláček: Paľo, len, keď si načal kultúrny dom, to sa chcem opýtať, zareagovať, že napríklad
v návrhu rozpočtu teda v plnení do desiateho mesiaca tam neni zahrnuté. Hej. Žiadne peniaze. Ale
v rozpočtovom opatrení číslo 4 tam máme 10 tisíc a 7 500, výmena okien kultúrneho a hydroizolácia,
tam máme 17 500.
Ing. Pavel Zajac: Ale Peťo, predsa sme sa dohodli, že predsa nebudeme to robiť za svoje, keď to
môžeme robiť za, za cudzie, hej.
Ing. Peter Sedláček: A prečo to je tu, a tuto to neni, že.
Ing. Pavel Zajac: Ešte raz Peťo, ak, ak pôjde to, tak to pôjde ako balík, lebo tam skrátka, my sme podali
nejaký projekt a ten projekt sa mi zdá, že mal celý hodnotu 180 tisíc, ak si dobre pamätám aj s tým
podrezaním. Čiže ja nebudem to kúskovať takto, ako to je, tam je jasne daný rozpočet včetne
podrezania a viete, že práve preto povedali, že išlo to zase z nejakej inej kapitoly, nie vlastne cez tú
SEIU, ale išlo to cez nejaké eurofondy a tým pádom sa to podrezanie tam dalo dať, však tým pádom by
sme ušetrili peniaze, naše peniaze by sme ušetrili.
Ing. Peter Sedláček: Dobre.
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Ing. Pavel Zajac: A, a je nezmyslom, aby sme tam dávali, povedzme samostatne podrezanie, keď tam
môžeme dať rekonštrukciu obecného úradu, či kultúrneho domu.
Ing. Peter Sedláček: Ja súhlasím.
Pavel Šimun: Ja chcem toto len preto povedať, aby aj ostatní poslanci rozmýšľali nad tým, keď toho
napríklad koncom januára sa zídeme alebo neviem začiatkom februára, mne to je jedno. Že bolo by
dobre, jedna vec, samozrejme dokončiť tie akcie, jedna vec ten Majerčok, druhá vec nemáme chodník
dokončený hore, spoliehame sa, že ho dakto spraví na tej Zábave. Tie mamičky, ktoré chodili
s kočíkom, už dneska ich deti chodia samé do školy, ktoré sa na to sťažovali, nedokázali sme to spraviť.
Bol som pozrieť Jano Štefanovie osvetlenie nemá, hoci, keď sme odsúhlasovali verejné osvetlenie, bolo
povedané, že sa spraví, že všetko máme, no nespravili sme. Ďalšia vec, bolo by dobré možno
porozmýšľať, či by sme v rámci tej údržby tak ako sme spravili, nedali spraviť aj to ostatné osvetlenie.
Pozrite sa, ja si pamätám, na začiatku, keď sme tu zasadli si v roku 2015, ponúkol si nám cez eurofondy
za 80 či za 70 tisíc euro výmenu osvetlenia. My sme to teraz spravili za 16 tisíc.
Ing. Pavel Zajac: Áno celý.
Pavel Šimun: No tak spravili sme podľa mňa dlhšiu.
Ing. Pavel Zajac: Nie iba, iba ťa chcem informovať, že vlastne chlap, ktorý to vymieňal, ten čo nám robí
osvetlenie, volal, že teraz sú nejaké nové zase Philipsy ešte lacnejšie ako, ako sú tieto, čiže zhruba on
povedal, ja som mu aj kázal, že nech mi pošle ponuku vlastne na ten zvyšok tej dediny aby mi poslal,
s tým, že teraz vlastne nemali by byť 40 wattové ale iba 18,5. Akonáhle mi to pošle ja vám to
prepošlem.
Pavel Šimun: Celú dedinu, tieto všetky bočné.
Ing. Pavel Zajac: No bočné ulice, áno.
Pavel Šimun: Aj s Hutou so všetkým?
Ing. Pavel Zajac: Áno, so všetkým.
Pavel Šimun: Že by sa nad týmto porozmýšľalo, aby, lebo viete, potom sa stane to, že jednoducho
budeme sa my do, tuná teraz nič, príde február, marec, možno, hej, potom sa v júni zobudíme a už nič.
Potom sa bude zase šturmovať a zase sa nič nespraví.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, nech sa ľúbi.
Ing. Peter Sedláček: Ja neviem ešte, ak ostatní poslanci a poslankyne sa chcú vyjadriť k rozpočtu, ja za
seba by som chcel, za seba povedať svoj názor, čo ja teda navrhujem, vzhľadom na to všetko tu
uvedené, čo sme tu povedali, aj čo sa týka, či už príjmovej či výdavkovej časti, čo sa týka platov, čo sa
týka práce, ktoré chceme teda financovať, a tak ďalej, a tak ďalej vzhľadom na to na pracovný poriadok,
organizačný poriadok, a tak ďalej, a tak ďalej, ja navrhujem tento rozpočet neprijať, ísť do rozpočtového
provizória a do marca, do apríla vlastne pripraviť tento rozpočet naozaj seriózne tak, aby, aby reálne,
reálne zohľadňoval potreby obce a to, čo chceme robiť.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ideme hlasovať o tomto návrhu?
Ing. Peter Sedláček: Neviem, však môžu povedať aj ostatní názor. Ja som si svoj povedal.
Ing. Pavel Zajac: Či ešte diskutujeme, hej?
Ing. Peter Sedláček: Jasné.
Ing. Pavol Zajac: Čiže nech sa páči, diskutujeme.
Ing. Peter Sedláček: A ešte to som sa chcel opýtať Monika teba, že neviem mne sa dačo marí, že
minulé roky sme schvaľovali nejakým uznesením, že nepotrebujeme vlastne viacročný rozpočet.
Ing. Pavel Zajac: Nie program.
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Ing. Monika Fischerová: To sa má každý rok, lebo vy ste to minulý rok tak schválili tuším, že tam bolo
iba na rok 2017 a pri tom ďalšom to nebolo, že musí to tak byť, že keď už, tak poviem, že
neschvaľujeme, schvaľujeme, že sa nebude realizovať programový rozpočet, ale musí byť na 2018 až
2020.
Ing. Pavel Zajac: Ale, ak ste si všimli, tak vlastne kontrolórka vám to rozdelila pomaly do programu. Ona
vlastne v tej jednej tabuľke to rozdelila.
Ing. Peter Sedláček: Zato som sa chcel spýtať, že veľa stĺpcov som našiel na týchto papieroch, tak
a voľakedy sme len na jednej v podstate. Viem, že uznesením sme povedali, že na tie ďalšie roky
programový rozpočet nebudeme robiť.
Ing. Pavel Zajac: Nie pozor, teraz sa musí prijať na tri roky rozpočet, my musíme prijímať rozpočet na tri
roky, hej, s tým, že my máme iba to, že sa to nedáva do tých jednotlivých programov, že nemusíme to
dať, ale vždycky sme rozhodli, tam nebudeme dávať do programu.
Ing. Peter Sedláček: Dobre, ja s tým nemám problém, ja mám problém s tým čo som povedal.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči sme v rozpočte a diskutujeme o rozpočte. No, tak čo ideme hlasovať
o Petrovom návrhu?
Pavel Šimun: O hlasovaní rozpočtu? To je v podstate.
Ing. Pavel Zajac: No dobre poďme čítať uznesenie.
UZNESENIE OcZ 39-5/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
rozpočet obce bez programovej štruktúry na rok 2018.
Bežné príjmy: 1 032 508,00 Bežné výdavky: 931 150,00
z toho RO:
500 486,00
z toho RO: 500 486,00
Kapitálové príijmy:
13 000,00
Kapitálové výdavky: 11 000,00
z toho RO:
0,00
z toho RO: 0,00
Finančné príjmové operácie: 0,00
Finančné výdavkové operácie: 39 840,00
Príjmy celkom 1 048 508,00
Výdavky celkom
981 990,00
2.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.../2017
berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020.
Rok 2019:
Bežné príjmy: 957 591,00
Bežné výdavky: 809 724,00
z toho RO:
500 486,00
z toho RO: 500 486,00
Kapitálové príjmy:
4 000,00 Kapitálové výdavky: 1 500,00
z toho RO:
0,00
z toho RO: 0,00
Finančné príjmové operácie: 0,00
Finančné výdavkové operácie: 25 884,00
Príjmy celkom 961 591,00
Výdavky celkom
837 108,00
Rok 2020:
Bežné príjmy: 956 691,00
Bežné výdavky: 806 424,00
z toho RO:
500 486,00
z toho RO: 500 486,00
Kapitálové príjmy:
4 000,00 Kapitálové výdavky: 1 500,00
z toho RO:
0,00
z toho RO: 0,00
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Finančné príjmové operácie: 0,00
Príjmy celkom
960 691,00

Finančné výdavkové operácie: 0,00
Výdavky celkom
807 924,00

Za: Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : Ing. Peter Sedláček, Pavel Šimun
Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Štyria, kto je proti? Dvaja, ďakujem. Ďalšie uznesenie ohľadne
zostavenia a predkladania rozpočtu obce bez programovej štruktúry, ak k tomu nemáte dotaz, už sme
tu o tom rozprávali, môžeme čítať.
UZNESENIE OcZ 39-6/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry.
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová,
Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Ďakujem, dobre prechádzame.
Ing. Monika Fischerová: Môžem ešte by som chcela ja dačo povedať, lebo už idem preč. Že mi je tak
trošku ľúto, že ste teraz neschválili ten rozpočet, lebo sa pamätám, písala som vám na začiatku
decembra, písala som vám, či máte z niečím problém, nebol žiaden problém, nikto mi nič neodpísal,
mohli sme sa stretnúť, nikto sa z vás nechcel stretnúť, tak ma to tak trošku mrzí, že teraz to tak vyzerá
ako by sa nič nerobilo. Možno. Že to takto poviete, no, že teda neschválime ho, že potom bude dosť
času do marca, apríla, ja som akože v tom, že upravíme aj podielové dane, lebo tie ešte neboli
k dispozícií, keď som ho pripravovala, ale tak ako pýtala som sa, myslím, že každému to prišlo mailom,
či máte nejaké dotazy, nemáte nijaké dotazy, čiže tieto veci, ktoré sme tu dneska diskutovali sme už
mohli dávno prebrať a bol by pokoj. Len toľko som k tomu chcela povedať.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ideme do ďalšieho bodu, poprosím vás teraz ideme do toho majetku obce, ak
nemáte naozaj vážne, vážne nejaké otázky, prvá je vlastne žiadosť Paľa Černáka, chce si vysporiadať
pozemky okolo chaty, hej, v doline Hutnej, je to iba vlastne zverejnenie zámeru, odpredaj, čiže to je len
prvé to uznesenie. Pôjde tam podľa mňa stavebná komisia, pôjde tam Ivan Debnár, lebo ten robil súpis
tých chát.
Ing. Peter Sedláček: Prepáč Paľo, preruším ťa, neviem, čo Monika hovorila, lebo ten rozpočet je predsa
schválený, však štyria boli za.
Ing. Pavel Zajac: Priznám sa, že ja dneska ti teraz neodpoviem, ja si to pozriem v zákone a spresním
vám.
Ing. Peter Sedláček: 2/3 väčšinou prítomných poslancov.
Ing. Pavel Zajac: No pozriem si to.
Ing. Peter Sedláček: Štyria hlasovali za, dvaja proti.
Ing. Pavel Zajac: Pozriem si to a ja si to zajtra vyriešim dobre. Čiže vrátim sa, hej Paľo Černák, vlastne
čo je Rudova Černáková chata, tam niečo majú okolo chaty ešte nevysporiadané, čiže je to zverejnenie
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iba, že chceme predať, zámer predať pozemok. Ak má niekto k tomu otázku. Mám tu aj žiadosť od
Černáka, ak chcete vidieť.
Pavel Šimun: No to si nám posielal.
Ing. Pavel Zajac: Hej. Má s tým niekto nejaký problém. Tak poprosím prečítať.
Pavel Šimun: Ja sa len jednu vec spýtam.
Ing. Pavel Zajac: No.
Pavel Šimun: Koľko metrov štvorcových chcú.
Ing. Pavel Zajac: Nie je to tam, tam musí ísť komisia, lebo ja zase sme povedali, že nech si dá drevá
vedľa toho.
Pavel Šimun: Lebo oni si dali žiadosť o stavbu. Tam čo si nám poslal.
Ing. Pavel Zajac: Osobne si, osobne si myslím, že tam skrátka musíme ísť. Musíme tam ísť a skrátka
tak, ako sme to pri všetkých ostatných urobili, že teda, čo tam majú postavené, lebo viem, že majú
postavenú dreváreň, majú postavené toto, tak nech si to všetko vyriešia, hotovo, hej.
Pavel Šimun: Dobre. Môžem prečítať?
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
UZNESENIE OcZ 39-7/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Pavla Černáka, Zábava č. 464/17, Ľubietová o odkúpenie časti pozemku parc. KN-E o výmere
7205 m2, TTP z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania.
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 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 obcí v znení
neskorších predpisov.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 3452 o výmere 7205 m2, TTP
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, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová,
Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Áno?
Pavel Šimun: Moment, ak by som ja mohol k tomuto. Nečítal som to uznesenie, priznám sa, ale teraz,
keď je tu, že podľa súdnoznaleckého posudku. Počúvaj minule tá Zora Garajka, podľa mňa mala jednu
velikánsku pravdu. My sa tu vždycky odvolávame na súdnoznalecký posudok a súdny znalec spraví
posudok podľa toho ako sa jemu hodí. On síce povie, že on si za ním stojí. Nech si stojí. Ale vezmite si,
aj hore na tom Čelienci ako sme predali tie pozemky, vieme ako ohodnotili pozemok tamto, ako
ohodnotili tam, hej, vieme aký problém vznikol dole s oným u Štrelingerov dole poniže, rýchlo nepríde
mi na rozum.
Ing. Pavel Zajac: So Solivajsom.
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Pavel Šimun: So Solivajsom. Nemusíme to teraz hneď, ale preto ma to napadlo. Rozmýšľajte nad tým,
či by nebolo múdrejšie povedať, že budeme predávať pozemky takéto, takéto za toľko a takéto, takéto
za toľko, hotovo. Ľubietovcovi za to, cudziemu za to. A bude vymaľované. Lebo súdny znalec nám raz
dá 9, raz nám dá 2 eurá, a ja mám taký pocit, že podľa toho s kým je kto kamarát.
Ing. Pavel Zajac: Ale nie je to tak.
Pavel Šimun: Alebo, alebo dajme si vypracovať súdnoznalecký posudok, ale načo budeme zato
zbytočne platiť, keď sa dohodneme, aby sme predávali tú pôdu drahšie.
Ing. Pavel Zajac: Paľo.
Pavel Šimun: Ja vám poviem rovno prečo. Keď urobíme zámenu, ja s tým nemám problém, hej, pokiaľ
majú občania svoju onú parcelu. Ale my, keď predávame, viete, súdnoznalecký posudok je jedna vec,
ale, keď to dáte dokopy s tým objektom, vy neuveriteľným spôsobom navýšite hodnotu toho konečného
diela. Len toľko, ak viete načo, čo som povedal, tak rozmýšľajte.
Ing. Pavel Zajac: Ja iba, ja iba to ti chcem povedať, že teraz ako svojím spôsobom, momentálne na tom
trvá pani hlavná kontrolórka, hej. Ona vymyslela celú túto formuláciu a ak si dobre čítal, tak, čo mne
z toho vyplýva. Ja najprv musím vyriešiť stavebnú komisiu, aby spravila parcelu. Potom, keď budem
mať konečne geometrák, tak musím dať spraviť súdnoznalecký posudok, tú cenu musím zverejniť ako
minimálnu a potom to až môžem zverejniť. Čiže, to ako to berte, že to je minimálne 10 póla pokým sa to
všetko utrasie, hej. No, čiže hovorím ak, to čo ty hovoríš, tak by podľa mňa stálo už potom iba jedna
vec, že by sme si dali spracovať nejaké cenové mapy. To je skôr druhá vec. Druhá vec podľa mňa nám
by ani neprešlo to, to ako hovorím, ani to by nám neprešlo, že teda Ľubietovcovi takto, neľubietovcovi,
to nám neprejde, lebo to bude ako diskriminácia brané. Takže hovorím, ako Paľo zvážte toto, ako ja
svojím spôsobom, čo poviete, o tomto rozhodujete vy, tak sa bude robiť.
Pavel Šimun: Poviem vám, prečo ma to napadlo, jedna vec to, čo som predtým povedal, vezmite si
napríklad tomu Janovi Kútnemu teraz hore, overili mu 19 euro za cestou, Janovi na druhej strane 9.
A keď si ešte vezmeme, že Jano tam má aj spevnenú plochu s panelmi. Prídeme nato dneska tu.
Ing. Pavel Zajac: Áno, prídeme.
Pavel Šimun: Ale rozmýšľajte nad tým, že ako my potom predávame, ako gazdujeme. Toľko som chcel
povedať. Teraz to nemeňme to uznesenie, to nemá zmysel.
Ing. Pavel Zajac: Tak, len vieš ako, tam je zase, ja nehovorím, že tam je to dosť veľký rozdiel, ale je tam
priemyselná zóna, tamto je to družstvo, ako to ja to nebudem komentovať.
Pavel Šimun: No vidíš.
Ing. Pavel Zajac: No, nebudem to komentovať, lebo ako Paľo ako je to vec znalca. Rozumieš ja ani
znalcovi nemôžem diktovať, že čo má tam akú cenu napísať, ani nič skrátka. On povie dobre toto je
v takomto stave, on tam dáva, či sú tam siete, či je tam toto, toto, toto, toto. Veď mňa sa vždycky pýta,
prosím vás je tam kanál, je tam toto, je tam toto a ja mu odpoviem a čo s tým vyrobí, tak to vyrobí.
A hovorím, už som vám to minule povedal, ak sa vám neľúbi Rafaj, tak mi povedzte, ktorého znalca,
veď ja objednám, objednám znalca, ktorého poviete, hej. Ale jedno je isté, ďalšia vec viete, že predsa
nás štát núti robiť tie znalecké posudky. Veď, keby nás nenútil. Alebo potom je druhá možnosť, spravme
cenové mapy a potom skrátka nebude robiť znalecké posudky, niekto nám vypracuje cenové mapy, čo
to, priznám sa, čo to stojí, to ani netuším.
Pavel Šimun: No veď práve.
Ing. Pavel Zajac: To ani netuším.
Pavel Šimun: Druhá vec, tá cenová mapa by mala vtedy možno zmysel, keby sme tuná pripravovali
nejaký väčší developerský projekt, kde by sa nám tie peniaze z predaja možno vrátili.
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Ing. Pavel Zajac: Paľo, ja ti poviem, zase ja ti poviem z tohto pohľadu, z tohto pohľadu, ako ja zase
tvrdím, že, keď v Hutnej začali kupovať tie pozemky za toľko a toľko, nech kúpia ich všetci za toľko
a toľko. Lebo hovorím, fakt nechcem ja tu robiť rozdiely, že teraz títo to teraz kúpili za toľko a teraz
odrazu povieme, že viete čo, už tento nie, už bude viac. No, čo mne je to jedno. Keď poviete, o tom
rozhodujete vy.
Pavel Šimun: Ja nehovorím o Hutnej, ja hovorím všeobecne. Mňa to preto napadlo, tento
súdnoznalecký posudok, keď som čítal. Lebo presne tento, mňa to minule, lebo som pozeral, to, čo si
poslal na tú pílu. Tam súdnoznalecký 19,90, či koľko bolo a tuto bác 9. Neviem začo. Dobre. To je na
diskusiu treba sa o tom rozprávať.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, kto je za? Za zverejnenie, čo bolo čítané. Dobre, ďakujem všetci. Prosím vás,
to isté je vlastne Vlasto Holík, len s tým, že Vlasto Holík, ak viete má pod cestou na Majerčoku oproti
Majera, tam kus polovičku cesty, čiže tam sa bude 15 metrov vymieňať. 15 metrov vymieňať s tým, že
teda, pán Holík si dal zamerať po dohode vlastne, aj Ivan Debnár tam bol, 353 metrov, čo skrátka tam
zabral, mám aj ten geometrák tu. No, čiže tam 15 metrov sa bude zamieňať a zvyšok sa bude
odkupovať. Ale musíme to zase zverejniť. Viete všetci o čom rozprávam.
Pavel Šimun: Ja viem, to si nám tiež minule rozprával.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Pavel Šimun: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Dobre.
Pavel Šimun: Môžem čítať?
Ing. Pavel Zajac: Áno. Viete čo, ak vás môžem poprosiť prečítajme áčko a prečítajme céčko, lebo tá
druhá, to béčko je konštatuje, že bezprostredne hraničí, že to je to, že skrátka je to osobitný zreteľ, aby
sme to trošku skrátili. Či chceš čítať? Je tam aj béčko skrátka.
UZNESENIE OcZ 39-8/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Vlastimila Holíka a Edity Holíkovej, Internátna č. 23, Banská Bystrica o odkúpenie časti
pozemku parc. KN-C č. 1372/15 o výmere 353 m2, TTP a parc. KN-C č. 1372/16 o výmere 15 m2 , TTP
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania.
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 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 obcí v znení
neskorších predpisov.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 1372/15 o výmere 353 m2, TTP
a parc. KN-C č. 1372/16 o výmere 15 m2 , TTP 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, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová,
Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : 21 z 38

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Teraz dáme iný súdok trošku. Tak som pripravil
uznesenia, jednu žiadosť pána Jahodu ohľadom troch parciel, ktoré akože nikto údajne nemá v onom,
KN-E 3211,3212 a 1346/36 oznamujem vám je to Jamešná. Ja som myslel, že to je, ja som myslel, že
to má ako Peter Fellner, to som dal preveriť, že, či to nemá Peter Fellner v nájme, ale, že vraj nemá.
Takže ako.
Pavel Šimun: Ktorá časť Jamešnej.
Ing. Pavel Zajac: Hore, hore.
Pavel Šimun: Ako je Upolino.
Ing. Pavel Zajac: Nad Upolinom.
Pavel Šimun: Hore nad Upolinom?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Pavel Šimun: Veď to je zarastené čo som si všimol.
Ing. Pavel Zajac: No tak ako Jahoda to žiada, asi očistí, no ja neviem.
Pavel Šimun: A to nemajú títo lesáci zahrnuté v tej?
Ing. Pavel Zajac: No, tak ako lesáci by to mohli tiež chcieť, hej.
Pavel Šimun: To je jedna vec, ale, či to nemajú to zahrnuté v tom.
Ing. Pavel Zajac: Nie, to už je očistené o ten geometrák vlastne, čo oni si prehodili do lesa.
Pavel Šimun: Dobre, dobre.
Ing. Pavel Zajac: Nie to už je očistené od nich. Tu je otázka, že či áno, či nie. To vám akože hovorím, že
to je tá Jamešná časť a podľa mňa tam ide o čistenie toho, no takže ako, osobne si myslím, že by to
mali dostať ten výstup.
Pavel Šimun: To je jedná vec a druhá vec, Miloš tam potom čo, má tam niekde ešte dáku parcelu, on
tam bude pásť?
Ing. Pavel Zajac: No, tak on akože, on, on ide vlastne, on skôr má od Slobodného smerom ako dole do
Hutnej
Pavel Šimun: No veď práve.
Ing. Pavel Zajac: Tuto nemá nič.
Pavel Šimun: No. Lebo tuto potom majú.
Ing. Pavel Zajac: Ešte raz ti hovorím, ako toto sú parcely, ktoré nikto nemá na zmluve, no. Osobne si
myslím, že nie sú vôbec verifikované, no, ak je tam verifikovaná desatina, no ja neviem, ja nemám čo
s tým.
Dagmar Zajacová: On to chce na odpredaj
Pavel Šimun: Nie normálne na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
Ing. Pavel Zajac: Skrátka chce rozšíriť zmluvu o tieto tri parcely. Diskusia.
Dagmar Zajacová: Ja sa chcem spýtať, tam nie sú tie staré banské diela.
Ing. Pavel Zajac: Sú, aj časť je tam.
Dagmar Zajacová: Pretože, ak viem, tak on to čistí všelijako, tam predsa sú veľké šútové polia, aby to
nejako nepoškodil.
Ing. Pavel Zajac: Toto ti chcem povedať, že tam to zasahuje iba koncom, lebo toto sú väčšinou okolo
úkoliu sú dve parcely, okolo tej chaty a potom hore na vrchu, tam podľa mňa už ani to nezasahuje do
bani. Lebo tam vlastne sú iba tie haldy, ktoré sú tam.

22 z 38

Dagmar Zajacová: Ak to schválite, prosím vás, dajte mu tam nejakú podmienku, že nemôže zničiť tie
banské diela.
Pavel Šimun: To je jedna vec, a druhá vec je, sme sa predsa dohodli, na obecných lesoch predsa mali
dohodu zobrať človeka
Ing. Pavel Zajac: Však už nám Jožo aj oznámil, že kto to je, ale však nech sa rozkývu, nech pracujú.
Pavel Šimun: No a v ľubietovskom katastri nebude nikto iný čistiť okrem lesov. Hotovo. A peniaze, ktoré
do toho pôjdu budú príjmy, tak pôjdu do obecných lesov, alebo vykryjú tú činnosť, ktorá ešte k tomu
bude spojená a bude zaplatený ten človek a bude mať obec štiepku. V tomto prípade ja nevidím akože
problém, že tam sa nedohliadnu na to, aby sa dačo nepoškodilo. V každom prípade, keby to aj
cudziemu chcel dať, vždycky musí dať starosta súhlas na to, aby sa to robilo, lebo v našom katastri
predsa bez súhlasu starostu predsa nikto nemôže nič robiť.
Ing. Pavel Zajac: Dobre ideme o tom hlasovať? Či ešte chcete diskutovať?
Pavel Šimun: Čo my teraz vypisujeme, aby to vybilo, poďme sa baviť my, že čo s tým vlastne chce
robiť.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa ide o čistenie.
Pavel Šimun: No dobre, ale na tom nezarobí, lebo jemu to vyčistiť nedáme, dáme to vyčistiť lesom.
Veď, ale Jožo ide o to, že malo by sa to čistiť zmysluplne, nie len zoťať, vybrať, veď sa choď pozrieť na
ten Čechov, len je zarastený, nebudem hovoriť o Obraze, veď to bude ešte horšie. A potom radšej to
nechajme takto, ako to je, veď je to už skoro polhora.
Ing. Pavel Zajac: Len viete, tam ešte. No nech sa páči.
Jozef Vízner: To je, tie parcely sú čie vlastne?
Ing. Pavel Zajac: Obecné.
Jozef Vízner: Jáj čiže obec.
Ing. Pavel Zajac: Ja iba to chcem povedať, že ako je dobré, že sme začali upratovať to, že ako
prehadzujú tie lesy tie veci do lesov, čo, čo sú už ako je také už na spadnutie. Len treba si uvedomiť aj
druhú vec, že nám stále nad nami visí Damoklov meč, že raz niekto si zmyslí, a pôjde kontrolovať, či
TTP je TTP a to sa nám kľudne môže stať, čiže my nejakým spôsobom musíme riešiť aj tieto veci, že
teda ako sa k tým jednotlivým parcelám postavíme. Ja ako, tiež by som povedal, však toto nech, ak je to
také, že, lebo tam viem, že si už lesy do toho lesa podelili jednu parcelu, hej, ale teda ten, však nech
niekto teda povie, toto sa ide čistiť alebo sa s tým ide niečo robiť, však nech niekto povie, mne je to ako
svojím spôsobom fakt jedno. Ak Jožo chce, tak toto by som povedal, že toto majú ideálnu lokalitu, aby
začali. Ideálnu lokalitu, lebo tam bude podľa mňa aj guľatina, aj keď neviem či nejaká kvalitná, lebo to
podľa mňa bude celé hrčaté, ale ako je to na nich, však nech sú. Ale hovorím si osobne si myslím, že
toto je, toto je, jedna z tých lokalít, jedna z tých lokalít, kde obec môže prísť akože si na svoje.
Bc. Jana Majerová: Ja si tiež myslím, že by to mali robiť lesy, nie súkromník, žiadny súkromník.
Ing. Pavel Zajac: Len ako treba si uvedomiť, pozrite sa toto, lesy tiež nebudú môcť obchádzať zákon, čo
je o výrube stromov, ako oni by sa mali v prvom rade rozhýbať, lebo do konca marca, ja skrátka im
potom nedovolím rúbať a ešte v tom vtáčom území. Veď oni sa musia skrátka zobudiť, ak buď sa
zobudia a niečo urobia alebo skrátka toto výrubové obdobie prebehne a nespraví sa nič.
Pavel Šimun: Tak, lebo oni by si mali pripraviť štiepku.
Ing. Pavel Zajac: A teraz ja hovorím, že čo by chceli, teraz tam sneh nie je, len nech zamrzne, beriem
teraz je 0, to aj by rozdrbali celé, ale ako nech teraz primrzne a nech pracujú, pokým nie je snehu.
Pavel Šimun: No dobre, dáme to teda tomu Milošovi? Čo s tým.
Ing. Pavel Zajac: Ja si myslím, že to treba dať lesom.
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Pavel Šimun: Dobre, ale veď vyčistiť áno, ale, ak to chce do nájmu, ak to chce obhospodarovať, ak to
chce spásať, tak nech sa páči, no.
Ing. Pavel Zajac: Pozrite sa, ja by som povedal, že odpoveď, odpoveď by mala byť taká, že ak sa to
vyčistí tak potom.
Bc. Jana Majerová: Tak.
Ing. Pavel Zajac: Lebo svojím spôsobom, každá tá vyčistená parcela by mala mať gazdu, ktorý si to
berie, hej. Druhá vec je tá, druhá vec je tá, zase, keby som išiel to, čo ja som stále presadzoval, že tieto
parcely by sa skôr hodili Petrovi Fellnerovi ako Milošovi, lebo zase si budú behať krížom po rajóne.
Pavel Šimun: No preto sa pýtam, že či Miloš tam má dačo, lebo viem že Miloš tam nemá nič.
Ing. Pavel Zajac: Nie, Miloš tam nemá nič.
Pavel Šimun: Čo bude tam ovce preháňať? Kosiť tam nebude.
Ing. Pavel Zajac: Druhá vec je tá, či Peťo má zase dostatok nejakého statku, ktorý by to dokázal zožrať,
čo si myslím, že nemá, ale to je zase hovorím, ale hovorím, ak tam majú byť zase žabomyšie vojny, že
teraz mu preženie cez nejakú mládzu tristo oviec, no tak, ako nestojí mi to zato.
Pavel Šimun: A ďalšia vec, možno aj tuto by sme podľa zákona 38, keď to chceme prenajať, mali
zverejniť, že to chceme prenajať, ak to chceme vôbec prenajať, tak si položme otázku.
Ing. Pavel Zajac: Pozrite sa, to je, to som vám minule, však sme sa minule o tom rozprávali. Ako dostali
sme žiadosť, my nejakým spôsobom ju musíme vyriešiť.
Pavel Šimun: Áno a dokonca do 30 dní by sa mala.
Ing. Pavel Zajac: No.
Bc. Jana Majerová: A ideme to vôbec navrhnúť alebo to ideme stiahnuť?
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa odpoveď tam treba dať.
Odpoveď to je jednoznačne.
Ing. Pavel Zajac: Ja osobne si myslím, že naozaj, že ak teda chceme to vyčistiť, hovorím to, ďalšia vec
je tá, hovorím, však pri tom už lesáci boli. Lebo viem, že to robil Paľo Kútny ten geometrák, tam robil
a skrátka lesáci si označili, čo ide do lesa. To už skrátka oni urobili. Ale teraz s týmto zvyškom, však
nech konečne niekto povie, čistiť, nečistiť, či ešte zamerať, len podľa mňa je to škoda geometráku, čo
už urobili raz. Aj keď sme ho my neplatili, hej, takže, ale hovorím, že to je, to je, zase je to o tom, že
teda niekto by z tých lesov mal povedať, tak ideme toto čistiť, ak ideme čistiť, ak teda nech si to niekto
obzrie, no, tak povie, no, tak viete čo, toto my čistiť nebudeme, dajte to Jahodovi nech si to čistí. Ale
hovorím ako ja.
Osobne si myslím, že táto Jamešná je jedna z tých, kde, kde možno by sa na tom štiepkovaní aj dalo
zarobiť. To je jedna z tých mála lokalít. Lebo inde, podľa mňa, budú väčšie, podľa mňa dopravné
náklady a také veci.
Pavel Šimun: Tak, dajme, čo teraz, tak dajme hlasovať o to, aby každý povedal svoju cenu, nech to
rozhodne, predávať to nepredať, lebo môj osobný názor je, že možno aj pred rokom či dvomi, keď
prenajímali tú pôdu aj vtedy sme mali povedať to, čo si povedal, budeme prenajímať len tú, ktorá je
čistá, hotovo a mohol byť svätý pokoj.
Michaela Černáková: No a čo teraz vlastne, keď to bude v tom zákone, že by sa mali vlastniť. No tým,
že sa majú dať skôr tie parcely ponúknuť až potom najskôr vyčistíme.
Pavel Šimun: Áno všetko obec či predáva, či prenajíma, všetko zverejníme.
Michaela Černáková: Tak, ale potom, tak načo budeme hlasovať o tom, že mu to prenajmeme.
Ing. Pavel Zajac: Ale vôbec to neberme, veď ako momentálne, ja hovorím, zatiaľ to neprenajímajme, je
to zarastené.
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Pavel Šimun: Veď je to jednoduché.
Michaela Černáková: Veď, ale to je potom nezmyselné hlasovanie, keď to nejde tak, ako to má ísť.
Pavel Šimun: Tak práve preto.
Michaela Černáková: Tak potom, podľa mňa, stačí odpoveď, že nakoľko to nejde podľa, že sa to musí
skôr vyčistiť a potom sa to dá, hej.
Ing. Pavel Zajac: Jedno je isté, že pozrite sa, a to za chvíľočku začne všetko to isté Jano Holík, Jano
Holík nás zase začne bombardovať, že teda však on chce čistiť. Povedali sme Janovi Holíkovi, že budú
lesy čistiť, že budú lesy čistiť, tak teda nech čistia, nech začnú. No, veď už nech teda si lesy povedia čo,
ja beriem, že asi všetko naraz nevyčistia, ale teda, ak sme povedali Janovi Holíkovi, že teda čistiť on
nebude, budú čistiť lesy, tak minimálne by aspoň povedzme, ja nehovorím nech vyčistia všetko, ale
aspoň niekto by tam mal nastúpiť, aspoň nejakú časť, že teda, aby vôbec mal na čom gazdovať, ak
teda chce gazdovať. Ale, ale hovorím, že veď predsa tam, ja som to aj, zase som tam bol aj s Jožom.
Jožo si povedal, dobre toto do lesa. Tak teda však, ak teda vie, čo do lesa, tak nech si spraví
geometrák, nech si to prevedie a v tom momente nech tam pustí oné toho svojho mladého chlapa,
ktorého si teda akože prijal a nech niečo začne činiť, nech začne riešiť. Lebo hovorím, ako zoberte si,
dobre, ako neverím, že začneme v januári, to neverím. Nedaj boh napadne snehu, čiže neurobíme tento
rok absolútne nič. Už je to podľa mňa, už je to ako skoro na 95 %, že neurobíme nič. A pritom ako ja
nevidím dôvod, aby sa nezačalo, však teda, ako hovorím, veď ja som to aj ponúkol však teda, presne
tak, ako tá Jamešná v akom je stave, ak povedia, že teda nejdeme to prevádzať do lesa, tak, ako na to
vyčistenie by to mohlo ísť a potom nemám problém, aby sme to dali Milošovi Jahodovi do prenájmu. No,
ak teda to nebude chcieť Peter Fellner.
Pavel Šimun: No dobre a keby sme teraz po tejto dlhosiahlej diskusii urobili to, čo navrhla pani
Černáková, jednoducho stiahli to z rokovania, osloviť tie lesy, či to chce, či to nechce, hej, či to vyčistí, či
to nevyčistí a Milošovi odpovedz, že sa to prenajme potom, keď sa to vyčistí.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre.
Radoslav Sedlák: Bol by som tam ešte ponúkol, že či vlastne má dakto druhý záujem.
Pavel Šimun: No, keď vyčistíme, tak zverejníme na internete, že obec prenajíma.
Ing. Pavel Zajac: Dobre to si prejdem, skontroluj to, tak sme s majetkom, ako nech, nech zase navrhne
ako aj pri prenájme, ako to budeme riešiť. Ale však svojím spôsobom vieme, však teraz sme
zverejňovali my nájom, takže akože podľa mňa to isté zverejníme. Dobre ďalšie dve uznesenia sú tie čo
viseli, čiže to je oný, to je Čelienec Šagát a Grgač. Čo sme zverejňovali zámery.
Pavel Šimun: To je to, čo sme už posunuli?
Ing. Pavel Zajac: Áno, áno.
Pavel Šimun: Môžem čítať alebo ideme diskutovať?
Ing. Pavel Zajac: Čítaj.
Pavel Šimun: Hej?
UZNESENIE OcZ 39-9/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
odpredaj pozemku KN-C č. 1338/16 o výmere 456 m2, ktorý bezprostredne hraničí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa 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 obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku
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č. 226/2017 zo dňa 16.11.2017 vo výške 2644,80 €, pre Ing. Vladimíra Šagáta, Lučatín č. 185. Kupujúci
okrem kúpnej ceny zaplatí cenu znaleckého posudku, ¼ ceny geometrického plánu a návrh na vklad.
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová,
Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem.
Pavel Šimun: Môžem aj druhé?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
UZNESENIE OcZ 39-10/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
odpredaj pozemku KN-C č. 1338/17 o výmere 445 m2, ktorý bezprostredne hraničí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa 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 obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku
č. 225/2017 zo dňa 16.11.2017 vo výške 2581,00 €, pre Antona Grgača, Slovanská č. 10, Kováčová.
Kupujúci okrem kúpnej ceny zaplatí cenu znaleckého posudku, ¼ ceny geometrického plánu a návrh na
vklad.
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová,
Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Ďakujem, všetci. Dobre, ideme na podkrovný byt, viete, že sme
teraz zverejnili zámer prenajať podkrovný byt. Prišli nám 4 žiadosti. Prišla Zuzana Korduličová, prišla
Petra Turčanová, prišla Marcela Hradečná s Cepíkom a prišla žiadosť z hospicu od Valka. Boli sa tam
pozrieť jak Petra Turčanová, potom svoju žiadosť stiahla, potom sa tam bola pozrieť Marcela
s Cepíkom, tiež stiahli svoju žiadosť, čiže ostali tam dve žiadosti, Zuzana Korduličová a Valko. Valko to
chce pre zamestnancov, lebo skrátka veľa, že zamestnancov má z Horehronia a skrátka, že nemajú,
kde bývať. No, čiže toto je asi to, čo, čo k tomu môžem povedať. Ja som oslovil vlastne sociálnu
komisiu, aby teda skúsila mi dať nejakú akože dobrozdanie alebo niečo také, teda sociálna komisia mi
napísala list, že teda odporúča ho prideliť Zuzane Korduličovej. Otváram diskusiu. Nech sa ľúbi.
Michaela Černáková: Ja by som k tomu dodala ešte jednu vec, ja som sa s tou pani Korduličovou
rozprávala, porozprávala mi rôzne veci, o ktorých sa nechcem zmieňovať, to bolo ešte niečo, ja si
myslím, že z tých žiadateľov je ona najnutnejšia.
Ing. Pavel Zajac: Čiže má mať ten byt?
Michaela Černáková: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči, diskusia.
Pavel Šimun: Ja mám len jednu vec, ako viete veľmi dobre, zákon na ochranu detí a matiek hovorí
jednoznačne a platí to aj na mladých rodičov, ak budú v nájme, keď ten byt dáme do prenájmu takejto
mladej rodine, ideme do rizika alebo mladej mamičke, to je jedno, že ich stade už možno nikdy
nedostaneme.
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Michaela Černáková: Tak ona sa nevyjadrila s názorom tým, že sa tam chystá vyslovene zahniezdiť
a nevzdialiť sa stadeto, len ona musí riešiť svoju situáciu a pre ňu je momentálne riešením to, že dala
žiadosť o tento byt.
Pavel Šimun: Jedna vec, druhá vec ideme len prideliť alebo odsúhlasiť aj zmluvu. Otázka je koľko je
nájom, aké sú tam náklady na prevádzkovanie toho bytu a keďže ona je sama s dieťaťom, bude to ona
schopná splácať, má dostačujúci príjem na ten byt?
Ing. Pavel Zajac: Ja neviem aký má príjem.
Pavel Šimun: Ani ja, ja sa pýtam.
Ing. Pavel Zajac: Ako je pracovníčka sociálnej poisťovne, osobne si myslím, že nejakých 500, 600, 700
euro môže mať. Ale, či má to ja neviem.
Pavel Šimun: Neviem, ja nemusíme tú pani pretriasať, ale už tieto veci sa mali pozisťovať a malo by byť
jasné, či nato bude mať alebo nebude. Nezvykne nám neplatič?
Bc. Jana Majerová: Nevznikne.
Ing. Pavel Zajac: Pozrite sa, dneska by som od vás aj to potreboval počuť, že, či teda ideme, povedzme
na dobu určitú, na rok, na dva, na tri, na neurčitú, v tomto smere, ako podľa mňa nejakým spôsobom
treba rozhodnúť. Ako už to, už to naťahujeme dlho, treba nejako rozhodnúť. Hovorím, tým, že tam tí
ďalší žiadatelia, hovorím zverejnené to bolo, nikto ďalší sa neprihlásil.
Michaela Černáková: Je zamestnaná, tam si myslím, že
Ing. Pavel Zajac: Osobne si myslím, že väčší, väčší problém by mohol byť s Valkom.
Pavel Šimun: To by si platili, ale platili by si to tí zamestnanci, alebo on by im to platil?
Ing. Pavel Zajac: Osobne si myslím, že počítam, že oficiálne mu to on, len ako, ako no.
Pavel Šimun: Dobre, nechajme to tak.
Ing. Peter Sedláček: Nie s týmto, môžem ja, s pánom Valkom, podľa mňa, podľa môjho názoru teda ani
neuvažujme, pretože pán Valko, možno teraz neviem rok funguje, možno ešte bude fungovať mesiac,
možno polroka, možno rok, ja mu držím palce nech funguje dvesto rokov, ale určite by sme, napriek
tomu čo Paľo Šimun povedal, že skutočne nám hrozí to, že ten byt už v podstate nedostaneme späť,
pretože deložovať matku s dieťaťom jednoducho podľa zákona nemôžme, napriek tomu odporučím, aby
sme ten byt prenajali Zuzane Korduličovej, ale myslím, si že mali by sme jej to dať na dobu určitú,
poviem príklad ten rok, myslím si, že by bolo štandardne akurát.
Michaela Černáková: Tak ako sa dáva kaderníčkam a tým pádom súbežne predlžovať to. Podľa mňa
bude lepšie, keď to bude obsadené a bude to niekto platiť.
Ing. Peter Sedláček: No, my sme sa tam totižto boli s Paľom pozrieť ešte v starom roku v stavebnom
štádiu.
Pavel Šimun: A tie technické problémy.
Ing. Pavel Zajac: Technické problémy sa riešia, to neriešte.
Ing. Peter Sedláček: Tam je totiž to polovica treba vymaľovať, polovica treba spraviť nejakú údržbu,
bolo by tam treba spraviť, ja neviem, tam je v jednom okne, myslím v kuchyni to Paľo bolo, tam bola
diera taká ako palec.
Pavel Šimun: Áno v kuchyni.
Ing. Peter Sedláček: To znamená že, ale, ale byt je teda obývateľný, len ho treba v podstate, ja neviem,
či si to ona na svoje náklady alebo my by sme mali voľačo do toho. Neviem proste.
Ing. Pavel Zajac: Pôjdem pozrieť.
Ing. Peter Sedláček: Keď chceme niečo prenajať, tak mali by sme, mali by sme dať do takého stavu,
aby to bolo prenajímateľné.
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Ing. Pavel Zajac: Viete, ja som napríklad aj toto, ja som bol prekvapený napríklad s názorom Peti, že
ona by musela vymeniť si plávajúce podlahy, no, ale hovorím, neviem, či plávajúca podlaha je zrovna
súčasťou bytu. No, lebo hovorím, veď ako, veď to, kto chce môže si na tú podlahu, čo je tam dať
koberec, dobre hotovo vyriešené.
Ing. Peter Sedláček: A treba naozaj veľmi starostlivo pripraviť zmluvu, aby sme sa neotentovali, tak ako
napríklad, aby sme sa nehandrkovali potom ako so školským nebytovým priestorom a tak ďalej a tak
ďalej.
Pavel Šimun: Ja sa teda ešte raz spýtam, teraz len odsúhlasíme prenájom a potom budeme ešte
zmluvu odsúhlasovať?
Ing. Pavel Zajac: No, tak ako zmluvu by ste mali odsúhlasiť.
Ing. Peter Sedláček: No, ale zmluvu ešte nemáme.
Ing. Pavel Zajac: Nemáme.
Ing. Peter Sedláček: To znamená, že dneska môžeme odsúhlasiť len pridelenie bytu konkrétnej osobe.
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ing. Peter Sedláček: No.
Pavel Šimun: A Zuzana je oboznámená o nákladoch na bývanie v tom byte.
Ing. Pavel Zajac: No, pozrite sa, ja v prvom rade dám prichystať zmluvu, aspoň tie náklady, chcem
vychádzať z toho, čo tam vlastne platil Marek Potančok, platil zhruba 260 €, sa mi zdá, ak viem.
Pavel Šimun: A to je bez prevádzkových nákladov?
Ing. Pavel Zajac: To je bez elektriky, ale už je to včetne kúrenia.
Pavel Šimun: Prosím?
Ing. Pavel Zajac: Už je to včetne kúrenia.
Pavel Šimun: Ehm. Aj vody a stočného?
Ing. Pavel Zajac: Je v tom aj vodomer.
Pavel Šimun: Čiže má tam vodomer, hej.
Ing. Pavel Zajac: Áno, má.
Pavel Šimun: Čiže k tomu, k tým 260 € treba prirátať vodu a stočné a elektriku.
Ing. Pavel Zajac: No, ja, pozrite sa, prichystáme tie náklady a pošlem vám to na mail, aby ste videli.
Pavel Šimun: Ale čo by sme asi vyriešili, ja by som navrhol, že dajme predbežne schvaľujeme a nech
pripraví starosta zmluvu, nech Zuzana sa s ňou oboznámi, aj s nákladmi aké budú a na základe toho
potom, buď bude chcieť alebo nebude chcieť. A odsúhlasí sa na ďalšom zastupiteľstve zmluva a bude.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre.
Pavel Šimun: Ako to idem napísať.
Ing. Peter Sedláček: No tak predbežne schvaľuje.
Pavel Šimun: Môžem čítať?
Ing. Pavel Zajac: Vieš, čo ja by som to dal, nechaj schvaľuje pridelenie obecného podkrovného bytu
Zuzane Korduličovej, ale za to dopíš, žiada o vypracovanie zmluvy starostu obce, dobre, ktorá bude
následne schválená obecným zastupiteľstvom. Nie, že predbežne schvaľuje.
Pavel Šimun: No mne to tam nešlo.
Ing. Pavel Zajac: Schvaľuje pridelenie, hej, s tým, že ja sa budem snažiť tento týždeň, aby sme tú
zmluvu mali, hej, aby ste mali, dám vám, pošlem vám mailom. No ja to pošlem aj Zuzane, na zmluvu
vždycky musia byť dvaja, čiže ona tiež musí vedieť, čo bude potrebovať.
Pavel Šimun: A s tým ideme teda obmedzovať alebo sa dohodneme, že na jeden rok, na dobu určitú?
Michaela Černáková: No na jeden rok.
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Mgr. Eva Chebeňová: Na jeden rok.
Ing. Pavel Zajac: Tak povedzte, čo mám dať do zmluvy.
Bc. Jana Majerová: Na rok či na dva?
Ing. Pavel Zajac: Na rok?
Ing. Peter Sedláček: Na rok s možnosťou predĺženia.
Ing. Pavel Zajac: Dobre otázka, otázka, chcete aj nejak, ešte takto sa opýtam, lebo bežne sa dávajú tie
ako nejaké zábezpeky a takéto, chcete, aby to tam bolo, povedzme jeden, dva nájmy.
Pavel Šimun: Čo ja viem.
Ing. Pavel Zajac: Nie dobre. Skúsim poslať zmluvu a hej.
Pavel Šimun: Ja ti poviem tak, bežne sa nájom berie tak, že sa berú pri prvej platbe dva mesiace
a vždycky jeden mesiac je v rezerve, nasledujúci mesiac platíš. Čiže vždycky si zaplatíš pri prvej dve
a máš vlastne nasledujúcu zaplatenú, ak nezaplatíš nasledujúcu tak.
Ing. Pavel Zajac: No, len hovorím. Dobre, dobre. Vieme čo môžeme, prečítajme ešte raz to uznesenie.
UZNESENIE OcZ 39-11/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
pridelenie obecného bytu v budove súp. číslo 2 Zuzane Korduličovej, bytom Zábava 616/39, Ľubietová,
OcZ žiada starostu o vypracovanie nájomnej zmluvy.
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav
Sedlák
Proti : - ,
Zdržal sa : Pavel Šimun
Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ktorá bude následne schválená obecným zastupiteľstvom. Dobre, dobre v poriadku.
Kto je za? Všetci? Nie, Paľo nie. Ešte raz, kto je za, prosím vás. Všetci bez Paľa. Paľo zdržal sa?
Pavel Šimun: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Jeden, dobre ďakujem. Dobre, ďalší pacienti Adelka Majerová a spol. Žiadosť
o predĺženie nájmu do 30. 06. 2018. Že nemajú, že nemajú dorobené ešte oné sadrokartóny
a zateplenia, podľa mňa nemajú drevo. Čiže podľa mňa nemajú čím kúriť. Myslím, že najväčší problém
je asi to drevo.
Pavel Šimun: Keď sme pri tom dreve, ja by som sa spýtal jednu vec, kto im tam kázal prerábať elektriku.
Ing. Pavel Zajac: Vieš čo, ako tam tá elektrika bola v takom stave, že mohlo by to stať sa znova. Ako ja
ti poviem tak, že ako spravili sme fakt tie najnutnejšie veci. Nič iné sme neurobili.
Pavel Šimun: Paľo ja sa preto pýtam, lebo ja som to bol pozrieť po požiari.
Ing. Pavel Zajac: Hej.
Pavel Šimun: A elektriku 100 % prerábať nebolo treba a dokonca ani ten prívodný kábel nebolo treba
vymieňať, tam stačilo spraviť strešný, ten kábel vôbec nebol poškodený.
Ing. Pavel Zajac: Paľo, ale tam nesúhlasili elektrárne, aby to išlo tak, ako to išlo. Tam skrátka, tam
naozaj to bolo iba akože na naše požiadanie, že teda dobre, neodpoja.
Pavel Šimun: Ale, čo elektrárne mali?
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Ing. Pavel Zajac: Tak elektrárne, ja ti poviem, že v hen takom stave ako to je, tak mali elektrárne si prísť
odcvaknúť to a dovidenia a skončili by.
Pavel Šimun: A dôvod? Veď oni si platia?
Ing. Pavel Zajac: Však platiť si platia, ale nezodpovedá to normám a skrátka oni.
Pavel Šimun: Veď, ale to nie je novostavba.
Ing. Pavel Zajac: Však nie je to novostavba.
Pavel Šimun: Koľko je takýchto domov. To polovicu dediny by odpojili. To nie je argument. Lebo ja som
tam bol a ja som vtedy aj Adele aj Janovi povedal, keď to budete mať hotové, potom mi príďte povedať
alebo ja prídem a už mohli fungovať. Tam nejde len o tú elektriku. Prečo im tam boli zlikvidované tie
pece aj tie kachle všetko.
Ing. Pavel Zajac: Ale to si vyhadzovali oni, to sme my nerobili. My sme, ja som zabezpečoval cez
poisťovňu opravu strechy a vybudovanie komína, ako, čo tam iné urobili to ja neviem. Ešte raz. Ale ja
neviem, čo robili, ako ja hovorím, my sme, my sme cez poisťovňu a cez zbierku, cez poisťovňu a cez
zbierku sme riešili jediné veci dve a to je komín a strechu, nič viacej.
Pavel Šimun: Lebo oni mali tam piecku a v druhom onom, v kuchyni bol šparhert, veď tomu šparhertu
nič nebolo, veď to bol jeden vzorový šparhert.
Ing. Pavel Zajac: Ale, Paľo my sme ho nevyhadzovali, my sme tam ani nič nerobili, však to si upratovali
sami po požiari.
Pavel Šimun: Neviem potom, tak prečo to vyhadzovali. No, lebo to oni, ja vám poviem rovno, v takomto
stave aké to je, oni tam bývať nikdy nepôjdu, oni na to peniaze nebudú mať. Viete, koľko tam treba
peňazí do toho ešte? Neviem prečo to tak. Veď oni sú takí, akí sú. Veď predsa na tom sme sa dohodli,
dať im spraviť strechu a nech si žijú svojím spôsobom, ako si žili doteraz. Im by to bolo bohato
vyhovovalo.
Ing. Pavel Zajac: Ešte raz, my sme tam akože obec nerozoberali nič.
Pavel Šimun: Dobre, ja sa spýtam, potom bola spravená zbierka, neviem, koľko tam bolo vyzbieraných
peňazí, za tie peniaze sa čo?
Ing. Pavel Zajac: To sme zaplatili tých 5 % spoluúčasť, veď to sme im nedali do hrsti.
Pavel Šimun: Ale 5 %, veď ja viem, ale čo sa za ne zaplatilo.
Ing. Pavel Zajac: No však spoluúčasť, ja som doplatil Skladanému za strechu, doplatil som Janovi
Rovnému za komín a ešte vlastne, ešte vlastne ako bola druhá zbierka ešte aj to sme podoplácali,
hotovo, tam ako na nič viac nevyšlo.
Pavel Šimun: Ja neviem, ja sa pýtam.
Ing. Pavel Zajac: Ako ja to môžem bez problémov zúčtovať, ja s tým nemám problém, však nám to išlo
na účet a my vieme presne koľko a hovorím ešte aj tá zbierka čo sa vlastne vybrala na ten účet, čo bola
tá zbierka, tak, nepokryla tých 5 %.
Pavel Šimun: To by sa tiež malo zverejniť, že vybralo sa toľko peňazí a použilo sa toľko.
Ing. Pavel Zajac: Neni problém, ako toto vieme zverejniť, nemáme problém, no však nato sme mali
založený zvlášť účet.
Pavel Šimun: Ja viem, ale to ti vravím, že to je povinnosť, lenže podľa mňa tu je problém s nimi, lebo to
v tom, v akom je to stave, to, lebo ja, keď som tam bol, tak oni sa stále vyhovárali na teba, že to ty si
kázal, ty si kázal, ty si kázal.
Ing. Pavel Zajac: Ja som jediné, ja som jediné, ja som riešil vždycky iba havarijné stavy. Ako náhle to
zhorelo, pýtal som sa, či majú plachty, samozrejme nemajú plachty, čiže bol som kúpiť plachty. Potom
hovorím, vlastne ja som celú, celú tú agendu s poisťovňou som s tým chlapom riešil ja, čiže dobre, zase
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som sa dohodol, že im peniaze do ruky nepôjdu, išli priamo firmám, išli Skladanému, išli Janovi
Rovnému. Jano Rovný postavil komín, Skladaný postavil strechu. Z tých 5 %, čo bola tá zbierka, sme
vyplatili, doplatili tieto veci, ešte aj to bolo málo, hej, ešte aj to bolo málo. Takže hovorím a to je asi
všetko, čo sme my poriešili. A tým, hovorím, potom požiadali ohľadom tej elektriky, lebo tam hovorím,
tam ten kábel mali ako mali. A skrátka tam sa dalo asi 500 euro na to, aby sa sfunkčnila tá elektrika, aby
sa tam dalo fungovať, nič viac. Viem, že oni chcú robiť nejaké podhľady, akože, ale ja som to dal iba
naceniť Štefanovskému, to je 849 €.
Pavel Šimun: Ale načo oni tam potrebujú podhľady.
Bc. Jana Majerová: Ale oni na to majú pôdu. Veď oni majú príjmy, oni majú tri príjmy.
Ing. Pavel Zajac: Peter, môžeš.
Ing. Peter Sedláček: Ja chcem k Majerovcom povedať nasledovné, schválili sme im v podstate len za
elektriku a vodu platia v byte do konca roku. Vedeli, že do konca roku majú nájomnú zmluvu, ja
odporúčam dobre, predĺžme im to do toho polroku, do 30. 06., ale s tým, že si zaplatia nájom v plnej
výške, tak ako platil, ja neviem kto to, Ľubo.
Ing. Pavel Zajac: Ľubo tam bol, áno.
Ing. Peter Sedláček: Ak naozaj nestihli, zbytočne budeme špekulovať, že čo oni chcú, čo nechcú, ale
dobre, polroka ich nechajme ešte bývať, polroka, nemajú malé deti, nemajú nič, polroka ich necháme
bývať, potom ich z tade jednoducho vyhodíme.
Ing. Pavel Zajac: Jasné.
Ing. Peter Sedláček: Ale, ja si myslím, že tohto polroka, to znamená počnúc 1.1., teda, keď im skončila
zmluva bezplatného prenájmu, len za náklady, teda len za elektriku a za vodu, mali by si teda tieto
náklady platiť v plnej výške, to je môj názor.
Ing. Pavel Zajac: Nech sa páči.
Pavel Šimun: Ja sa spýtam ešte teraz, čo tu si povedal, čiže oni napríklad na tú spoluúčasť, na to, čo
bolo treba doplatiť, oni nedali žiadne peniaze?
Ing. Pavel Zajac: Nie. Vyplatil som to cez zbierku.
Pavel Šimun: Čiže v podstate oni nedali do toho ešte žiadne svoje zdroje, prostriedky.
Ing. Pavel Zajac: Nie.
Ing. Peter Sedláček: Tak, ale takýmto činom ani nedajú nikdy, pretože oni nie sú nútení tam niečo robiť.
Pavel Šimun: Dobre, ja, ja si myslím, že to, čo Peter navrhol s tým by som súhlasil, ale dobre naozaj len
do polroka, potom ich vyhnať von.
Ing. Pavel Zajac: Jasné.
Pavel Šimun: Lebo ináč ich nebudeme.
Ing. Pavel Zajac: Je iné, je iné, je iné, keď oni teraz tam v zime sú.
Ing. Peter Sedláček: Práve preto, že nech si pripravia drevo, majú konečne na to čas, začnú kúriť, ja
neviem v októbri, v novembri, majú vlastne čas. Nechajme ich polroka bývať za komplet celú, za celú
platbu ako za ten nájom.
Ing. Pavel Zajac: A hovorím, ako to, čo tebe povedali, že ja som tam organizoval práce, vôbec nie. Ja
som riešil iba najväčší problém hovorím, plachty, potom následne poisťováka a vyriešili sme to, čo sme
vyzbierali. Hotovo, dovidenia. Ešte viem, že Adelka mi niečo reklamuje, že jej niečo Jano Rovný
nedorobil na komíne, že neni omietnutý alebo čo.
Pavel Šimun: No neni omietnutý.
Ing. Pavel Zajac: No, čiže to asi, aby sa omietol, no, tak ešte pôjdem za Janom nech to omietne.
Pavel Šimun: To je pravda, že neni omietnutý.
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Ing. Pavel Zajac: Ale to je všetko, čo obec Ľubietová spraví.
Ing. Peter Sedláček: Omietnutý, neomietnutý komín, to nebráni bývaniu.
Ing. Pavel Zajac: Tak ona, ona tvrdí, že teda zobral Jano Rovný za to ja neviem či 1600 €, mám tú
faktúru, všetky mám. Takže nie je problém, ja vám to vyúčtovanie bez problémov urobím, aby bolo
jasné, že z tej zbierky koľko išlo a aby ste.
Ing. Peter Sedláček: No, neviem, to by sme mali dať o mojom pozmeňujúcom návrhu hlasovať.
Ing. Pavel Zajac: Však, ako ja nemám s tým problém, však daj tam teda za iných podmienok.
Pavel Šimun: Za nájom do 30.06. 2018 bude tam.
Ing. Peter Sedláček: No dobre, ale za, za úhradu.
Ing. Pavel Zajac: Za úhradu, presne tak to tam treba dopísať, s tým, že začnú od 1.1. platiť nájom.
Ing. Peter Sedláček: Okrem elektriky, vody, okrem prevádzkových nákladov, ešte aj nájom normálne.
Aby sa nedušoval, od 1.1.
Ing. Pavel Zajac: Nie však už asi oný, už asi výherný hrací prístroj nemáme v dedine.
Ing. Peter Sedláček: Od 1.1. mali vyhádzať všetky.
Ing. Pavel Zajac: No, lebo viem, že ani nikto nežiadal o licenciu, takže nie.
Ing. Peter Sedláček: Že sa predlžuje nájom, ale za úhradu od 1.1. za úhradu. Normálne ako je to
písané, prečítaj.
Ing. Pavel Zajac: Daj tam niečo také, že s podmienkou nájmu od 1.1.2018, hotovo. Však zase budem
musieť spraviť zmluvu aj tak, zase.
UZNESENIE OcZ 39-12/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v budove súpisné číslo 2, Adele Majerovej, bytom J. J.
Kmeťa 58/35, Ľubietová, do 30.06.2018 od 01.01.2018 za cenu nájmu.
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Peter Sedláček: Plus náklady na.
Bc. Jana Majerová: Plus prevádzkové náklady.
Pavel Šimun: Také majú doteraz, tie si hradia.
Ing. Pavel Zajac: Tie si hradia, no, ale dobre, však aj tak hovorím zmluvu vám zase pošlem, dobre. Kto
je za? Ďakujem, všetci. Piati ste už iba hej, Miša odišla.
Dobre, prosím vás ďalšia žiadosť je Dušan Jančo, čo odkúpil tie dve parcely, medzi tým je nejaký taký
cvíčok, ktorý tam, 8 m2 a chce aj tých 8m2, čiže zase je to len o zverejnení, je to len zase o zverejnení
tej, asi 8 m2, vlastne, čo ide medzi parcelami, je tam taký akože záhyb a on to tu vysvetľuje, či, z dôvodu
vybudovania drenáže a drenážnej šachty, nakoľko časť drenáže a drenážnej šachty by zasahovala do
parcely, do tejto parcely, ktorú ako chce odkúpiť. Som mu povedal, že ako budú tie náklady za 8 m 2 to
budú tak obrovské, že to je úžas. No ale, no nedá sa to. Má niekto nejakú otázku. Dobre, ak nie, tak
poprosím uznesenie.
UZNESENIE OcZ 39-13/2018 zo dňa 8.1. 2018
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Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Dušana Janča, Zábava č. 432/33, Ľubietová o odkúpenie časti pozemku parc. KN-E č. 7092/1
o výmere 11 447 m2, zastavané plochy a nádvoria z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 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 obcí v znení
neskorších predpisov.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na odpredaj časti pozemku parc. KN-E č. 7092/1 o výmere 11 447 m2,
zastavané plochy a nádvoria a stanovuje kúpnu cenu minimálne na 10,- € za 1 m2, lebo spracovanie
znaleckého posudku na parcelu o výmere cca 8 m2, by bolo nerentabilné. Žiadosť bude opätovne
prerokovaná po zverejnení zámeru obce na odpredaj pozemku. Žiadateľ uhradí náklady spojené
s prevodom vlastníctva.
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre prichádzame k Anke Rovnej, viete, že
Anka Rovná spolu s deťmi má vlastne na vstupe do na Záhumnie ulice, tak tam má vlastne pozemok
éčkový, takže ako požiadala ma, aby sme dali spraviť geometrák, aby sme to odkúpili za cenu 2 € za
štvorec, takže dal som vypísať v tomto znení uznesenie, hej, tam nemusíme zverejňovať nič, ona s tou
cenou súhlasí.
Pavel Šimun: To je cesta?
Ing. Pavel Zajac: To je cesta, nič iné iba cesta, hej, hneď ako sa odbočí vlastne, medzi ňou
a Majerovcami je jej parcela éčkova.
Pavel Šimun Uznesenie môžem čítať, či chcete diskutovať
Ing. Pavel Zajac: Môžeš čítať.
UZNESENIE OcZ 39-14/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
odkúpenie časti parcely KN E 558, od ktorej bola GP č. 45308381-96/2017 oddelená parcela KN C
1108/28 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou.
Uvedenú parcelu odkupuje Obec Ľubietová od vlastníkov Rovná Anna r. Balíková, Záhumnie 50/2,
Ľubietová v podiele ½ Hudecová Daniela r. Rovná, Močilie 388/36, Ľubietová v podiele ¼ a Rovná Ján
r. Rovný, Močilie 627/27, Ľubietová v podiele 1/4, za cenu 2,- € za m2, teda za celkovú cenu 186,- €.
Kupujúca obec okrem kúpnej ceny zaplatí vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad.
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre a posledný predaj čo máme, to je tá
verejná súťaž, to družstvo, čo už Paľo spomínal, to je vlastne Žabka, nie Žabka, Kútny, tá plocha tá
33 z 38

panelová, bolo to zverejnené, vlastne tá verejná obchodná súťaž a skrátka prišla jedna obálka od
Kútneho, takže neviem, ak chcete k tomu niekto niečo.
Pavel Šimun Viete koľko je tam cena? Koľko to bude celé stáť?
Ing. Pavel Zajac: 9,51.
Pavel Šimun: Za meter štvorcový. Celková, za celkovú výmeru zaplatí 4 954,71 €.
Ing. Pavel Zajac: Môžeme čítať? Tak čítaj.
UZNESENIE OcZ 39-15/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
odpredaj pozemku KN-C č. 574/48 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 521 m2, na ktorý bola
vypísaná verejná obchodná súťaž do ktorej sa prihlásil jediný záujemca Ján Kútny rod Kútny
s manželkou Zuzanou Kútnou rod. Ďuriančíkovou obaja bytom Podlipa č. 585/51, Ľubietová, ktorí
ponúkli za parcelu zverejnenú minimálnu cenu podľa znaleckého posudku č. 171/2017 a to 9,51 € za
m2. Celková cena za pozemok je 4954,71 €. Kupujúci okrem kúpnej ceny zaplatí cenu znaleckého
posudku, cenu geometrického plánu a návrh na vklad.
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre. Ideme k dodatku číslo 2 zmluvy o dielo
I.S.O.N. Viem, že ste mi minule, čo sme sa rozprávali, že majú spraviť chodbu a tie sadrokartóny, do
dnešného dňa som ich nedostal. Ja som to tomu majiteľovi hneď volal, ale skrátka do dnešného dňa ju
nemám. Takže zatiaľ mám len ten dodatok, ktorý som vám poslal.
Pavel Šimun Čiže to bude ďalší dodatok?
Ing. Pavel Zajac: No, asi áno, ja nemám čo s tým. Zatiaľ som, hovorím, keby som to dostal, tak vám to
hneď prepošlem.
Pavel Šimun A keď sme pri tom, tú elektriku vieme naceniť?
Ing. Pavel Zajac: Elektriku, ja som kúpil materiál z obce, normálne som kúpil materiál z obce, to bolo
1 154 € a rátame, rátame, že vlastne tá robota by mala byť zhruba to isté, hej, čiže zoberme robota
1 000 €. Neviem, chcete niečo k tomu?
Pavel Šimun: Veď to sme už prebrali, nie?
Ing. Pavel Zajac: No tak čítaj.
UZNESENIE OcZ 39-16/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
dodatok č. 1 – zmluvy o dielo s firmou I.S.O.N., J. R. Poničana č. 841/104, Očová
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Ďakujem, všetci.
Pavel Šimun: Všetci hej?
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Ing. Pavel Zajac: Áno. Tuto navrhujem do tej rekonštrukcie, dajme tam tú sumu 3 000 €, hej Paľo,
poprosím ťa, na to ďalšie uznesenie. Ešte, aby som vám povedal, že zavolal som valtesákov, lebo tam
dole v tých troch miestnostiach nie je, nie je zabezpečovačka, tak teraz nech to potiahnu, pokým sú tam
tie podlahy, aby to potom neťahali lištami, hej. Takže mali by prísť valtesáci, ale ešte mi nevypracovali
tiež ani ponuku. Ale tam vlastne iba nahodia tie čidlá, kde čidlá nie sú, hej. Tam v tých troch
miestnostiach nie sú čidlá. Dobre, teraz poďme k tej elektrike.
Pavel Šimun: Ale ja som sa chcel spýtať, keď sme pri tom, ja som tam bol pozrieť, keď som tu bol
v piatok a čo v tých miestnostiach plánujeme spraviť, keď vyzerá, že ten púdel tam zostane?
Ing. Pavel Zajac: Ako?
Pavel Šimun: Ten púdel čo tam je postavený.
Ing. Pavel Zajac: No, ako zatiaľ sme ho nezrušili, ale dal som spraviť svetlo tak, že sa dá hocikedy
zrušiť hej, čiže svetlá budú aj nad tým, nad tou búdou. Ale zatiaľ som to nedal dole, ako neviem.
Pavel Šimun: Keď aj prijmete teraz tú pracovníčku, nerozmýšľali ste o tom, že by jedna mohla dole
sedieť.
Ing. Pavel Zajac: Paľo, vieš čo, ja ti poviem tak, že ako tento rok už to vydržme a potom nech sa
rozhodne ako sa zmení.
Pavel Šimun: Len vieš, keď sa to teraz robí, že by sa to.
Ing. Pavel Zajac: Veď, však ja to chcem tak pripraviť, aby tam sa dalo bez problémov fungovať, preto
tam chcem dať aj tú zabezpečovačku, aj všetko, aby tam skrátka všetko bolo. Akonáhle sa niekto
rozhodne, že teda sťahuje niečo dole, môže to presťahovať v tom momente. Môžeme?
UZNESENIE OcZ 39-17/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
rekonštrukciu rozvodov elektrickej siete v priestoroch prízemia Obecného úradu za cenu 3000€.
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre, pani riaditeľka nám poslal plán
kontinuálneho vzdelávania, neviem, čo k tomu povedať, ako to je asi pre učiteľov alebo pre koho,
predpokladám, že rada školy to prebrala, čiže je to prebrané. Neviem, nemám, čo k tomu ako povedať.
Pavel Šimun: To je to, čo oni chodia a sa aj zapojili.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, poprosím uznesenie.
UZNESENIE OcZ 39-18/2018 zo dňa 8.1. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2018 pre ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Ľubietová.
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Mgr. Eva Chebeňová, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Ďakujem, kto je za? Všetci, ďakujem. Dobre otázka takáto. Samozrejme, že teda pani
kontrolórka si dala schváliť plán kontrolnej činnosti, to je prvá vec, ako ja jej to poviem, že teda by bolo
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fajn, keby ho predložila, aby sme mohli zverejniť, aby sme ho schválili, to je prvá vec. A za druhé, za
druhé chcem sa spýtať vlastne ohľadom zastupiteľstiev. Či chceme spraviť nejaký plán alebo niečo
takéto.
Pavel Šimun: No mohli by sme.
Ing. Pavel Zajac: Ale, ja, ak vám môžem odporučiť s tým, že teda je takýto zložitý problém, dajme
povedzme, stanovme týždeň alebo niečo, lebo hovorím, aby sme sa vedeli dohodnúť, aby sme sa mohli
posunúť, povedzme o deň, o dva.
Radoslav Sedlák: Ja si myslím, že každé dva týždne prešli.
Ing. Pavel Zajac: Lebo hovorím, že ako tým, že teda, hovorím, je takýto problém, tak hovorím, však teda
povedzte dobre, tak ja neviem, či to tak sa môže spraviť, že teda v druhej polovici tresnem februára.
Pavel Šimun: My sme sa dohodli, že bude vo februári, v apríli, no v júni potrebujeme alebo ja neviem,
čo ja viem teraz.
Ing. Pavel Zajac: Vieš, aby sme nedávali konkrétny dátum, lebo v tých konkrétnych dátumoch vždycky
sú problémy.
Pavel Šimun: Február, apríl, každý druhý mesiac a hotovo.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ja som za. Len ako hovorím.
Pavel Šimun: Veď to sa nemusí nato uznesenie prijímať.
Ing. Pavel Zajac: Tak sa dohodnime, že každé dva mesiace bude hej.
Bc. Jana Majerová: Hej.
Ing. Pavel Zajac: S tým, že sa začne vo februári. Hovorím, ja chcem február určite, potrebujem, lebo
tam budeme potrebovať uznesenie ohľadom toho ihriska, hej. A teda idem sa spýtať, máte tú cenovú
ponuku alebo mi napíšte, kto ju nemá, tak ja vám ju prepošlem, lebo ja ju v maily stále mám. Ale
hovorím vám, že tam aj vtedy bola dohodnutá s firmou Maro, že teda oni sa nám do toho podložia
montovať nebudú, s tým, že teda ja požiadam, teda, aby nám povedali skladbu na to ihrisko, že má to
byť takto hej.
Pavel Šimun: Alebo všetko čo treba vykonať k tomu, aby to položili. Čo oni požadujú ako pripravené.
Lebo vravím, vtedy sme to, aha s Radom pozerali, vtedy to bolo 78 000, no a dvakrát mantinely,
osvetlenie tam bolo.
Ing. Pavel Zajac: Nie ešte raz hovorím, Paľo ako nie, firma Maro sa do týchto vecí absolútne montovať
nechce. Do týchto prípravných prác sa nechce.
Pavel Šimun: Ale my sme odsúhlasovali uznesenie s tým, že.
Ing. Pavel Zajac: Súhlasím, že tam bol vlastne zle nacenený rozpočet na ten úrad vlády. Ale však
hovorím, ak, ak teda treba, ak povieme, že teda, vieš, ako ja ti poviem, ja neviem, že, či do toho
projektu musia byť aj tie ďalšie náklady a svojím spôsobom, náklady určite nebudú zúčtovávané do
úradu vlády, lebo na ten úrad vlády stačí to ihrisko, hej. Čiže sme dohodnutí, hej, čiže bude vlastne vo
februári, v apríli a v júni bude zastupiteľstvo. Potom sa uvidí, čo ďalej, dobre.
Ing. Peter Sedláček: Keby išlo o dačo také, že veľmi súrne, tak.
Ing. Pavel Zajac: Ja možno, že hovorím, ak, ak, táto, lebo hovorím vám, táto baba má byť teraz si
nepamätám, či do 15. alebo do 18. je dakde preč, ale skrátka ja začnem rýchlom v tempe to ihrisko
riešiť, nech teda, lebo však ja svojím spôsobom na maily mám, čo predtým vypracovala Gálová, podľa
mňa oni to len nejakým spôsobom oprášia, upravia na súčasnú výzvu a pôjde to, hej. Takže, ako
nevidím dôvod, aby sa tam niečo nejako extra menilo. S tým, že hovorím, že tá, ja si to ešte raz, si to
dám potvrdiť, že teda áno my pripravujeme spodok, s tým, že ako si to urobíme, je to naša vec a oni
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budú riešiť iba ihrisko, nič viac. Hovorím do 5. marca je, do 5. marca je termín. Dobre, sme v diskusii
v rôznom, o všetkom.
Pavel Šimun: Kedy sa stretneme kvôli tým investíciám.
Ing. Pavel Zajac: Kedy máte čas?
Pavel Šimun: Ja by som povedal, prvý februárový týždeň, ak sa môžeme stretnúť.
Ing. Pavel Zajac: Dobre.
Pavel Šimun: Lebo Monika bude mať teraz dosť roboty so začiatkom roka.
Ing. Pavel Zajac: No jasné, ona musí nahádzať aj ten rozpočet musí nahádzať, musí výkazy dať do 15teho, do 15-teho alebo do 10-teho možno.
Pavel Šimun: No. Do 10-teho to potrebuje nahodiť a do 15-teho asi potrebuje si porobiť tie výkazy alebo
do konca. Ale jednoducho roboty bude mať určite dosť a aby mala pripravený materiál, že to, čo máme
zaplatené za toto, čo máme rozbehnuté, koľko nám treba.
Ing. Pavel Zajac: Ja som ináč, ja som ináč volal aj vtedy akože Peťovi Černákovi, nech nám vyfakturuje
aspoň tie oporné múry, ale, ako oni nestíhali a svojím spôsobom, ako on povedal, že im to veľmi dobre
padlo, že takto napadol ten sneh, že oni to nestíhali. Takže, ako, ja som, len chcem, že aby aspoň
vyfakturovali tie veci, čo urobili, no, aby sa to rozdelilo na dva roky, no, ale tak nevyfakturovali nič, tak
týmto je pre nás akože pasé.
Pavel Šimun: Čiže tam potrebujeme plnú sumu, tam nie je uhradené nič?
Ing. Pavel Zajac: Tam nie je uhradené nič.
Ing. Peter Sedláček: A koľko ešte treba dorobiť?
Ing. Pavel Zajac: No, oni spravili vlastne tie oporné múry spravili, spravili to základné zrovnanie, viem,
že robili tú skúšku tej únosnosti, no a on povedal, že oni preto prestali, lebo keby na tú zamrznutú zem
dali obrubníky, tak na jar by to bolo ako keď bujak ští, takže to už nechceli robiť, lebo by to museli na jar
prerábať.
Pavel Šimun: A ja som tadiaľ išiel a pozeral som to, odvodnenie nespravili a už je makadam navezený,
to oni potom budú robiť.
Ing. Pavel Zajac: Oni vlastne to teraz len zhutnili a vlastne na jar budú robiť zase výkopové práce.
Pavel Šimun: Čiže potom budú znova kopať?
Ing. Pavel Zajac: Tie šachty sú tam poskladané. Hej, hej. Ja neviem ako ten technologický postup
neviem a ďalšia vec to, čo minule tu odznelo, ohľadom toho železa oporných múrov, ako ja som sa na
to Peťa pýtal a ešte ten dolný projekt vám donesiem, ale, že vlastne on mi povedal, že skrátka ten
projektant, to robil Orság, že to je ťažký betónový múr, takto to nejako nazval, že tam nie je jeden prúd
železa. Predáva to čo som kúpil, hej, že skrátka je to tak nazvané, je to, je to ťažký oporný múr
a skrátka tam žiadne železo nie je. On mi povedal, Peter povedal, že skrátka oni namiesto, nejaká tam
bola cement, tak to navýšili akože o triedu vyššie, aby to skrátka držalo a povedal, že takto by to malo
vyzerať. To vám len odpovedám na tú otázku, čo tu vtedy odznela, hej.
Ing. Peter Sedláček: Ja som mal len výhrady, že je to bez železnej, železobetónovej konštrukcie, bez
železa, ja som to nepočul na vlastné uši, ale človek, ktorý dodal betón, to znamená mladý Sládeček
z trefy, povedal že záruku na betón na to nedá.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, dobre sme v rôznom v diskusii, nech sa páči.
Ing. Peter Sedláček: No ja napriek tomu, že si Monika myslí, že sme neprijali rozpočet, ja si myslím, že
sme prijali, lebo sme odsúhlasili trojpätinovou väčšinou, ale napriek tomu môjmu návrhu, čo som
hovoril, ja za seba a myslím si, že aj za vás, malo by vám na tom záležať, žiadam o ten nový pracovný
poriadok, organizačný poriadok a odmeňovanie zamestnancov, tak aby. Pretože zase budeme chytať
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niekoho za chvost. Ale malo byť, toto malo byť najskôr a až potom sme mali schvaľovať rozpočet,
pretože teraz sme schválili rozpočet taký nekorešpondujúci s týmto starým.
Ing. Pavel Zajac: Ja pozriem, že vlastne v akom štádiu tieto dokumenty sú a dám to prerobiť v tej novej
štruktúre.
Pavel Šimun: To čo je, ak je všetko pravda, čo je po prijímané, je všetko zle. Ak neni niečo inde, inde
schované, ak si pamätáš, to, čo sme si pýtali na začiatku, tie VZN platné všetky, ktoré sú.
Ing. Pavel Zajac: Tak to dávala Zuzana do poriadku, takže akože by malo teraz, ako tie čo sú platné,
malo by to byť v poriadku
Ing. Peter Sedláček: Nie je to celkom v poriadku Paľo, lebo aj napríklad zmluvy niektoré, viem, že na
internete je zverejnená podľa mňa neplatná zmluva a ide sa podľa druhej zmluvy.
Ing. Pavel Zajac: Takéto veci mi musíš konkrétne napísať, aby som a napíš mi do mailu.
Pavel Šimun: To potom, keď budeme sedieť na tom, na tom stretnutí ohľadom tých investícií, tak to
potom prejdeme.
Ing. Pavel Zajac: Dobre.
Pavel Šimun: To teraz budeme zbytočne sa handrkovať.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, má ešte niekto niečo? Ak nie, ďakujem dneska sme skončili v rekordnom čase,
pekný večer vám prajem.
Zastupiteľstvo bolo ukončené o 20,07 hod.
Z rokovania bol vyhotovený zvukový záznam

Overovatelia:
Ing. Peter Sedláček

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

Pavol Šimun

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

Ing. Pavel Zajac – starosta obce

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