Zápisnica
z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 30.decembra 2019 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci)
Za občanov:
Ing. Pavol Zajac: keďže tu nie je Paľo, k voľbe predsedu návrhovej komisie, je tu niekto v stave čítať,
písať
Katarína Resutíková Mandyčevská – tak ja budem ak môžem, vyskúšam si
Ing. Pavel Zajac – dobrý večer, dovoľte aby som vás privítal na desiatom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, kde bol navrhnutý tento program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Úprava rozpočtu obce
Diskusia
Záver

Ing. Pavel Zajac – má niekto niečo, nikto, tak poprosím vás Katka, pán Blatnický, k programu, čo
chcete riešiť, v rôznom, v diskusii môžete riešiť, čo chcete
Peter Blatnický – dobre
Katarína Resutíková Mandyčevská – Uznesenie OCZ 10-1/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, iba to chcem povedať, Paľo Šimun sa ospravedlnil aj
pani kontrolórka sa ospravedlnila, dobre. Ďakujem, tým máme program, za zapisovateľku pani Zuzanu
Kútnu, overovateľov Ing. Peter Sedláček a niekto k nemu
Katarína Resutíková Mandyčevská – ja sa prihlásim, môžem si vyskúšať aj to
Ing. Pavel Zajac – dobre, tak Katka Resutíková Mandyčevská
Ing. Peter Sedláček – koľko nás je vlastne
Katarína Resutíková Mandyčevská – osem
Katarína Resutíková Mandyčevská - Uznesenie OCZ 10-2/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová určuje Zuzanu Kútnu za zapisovateľku zápisnice a Ing. Petra Sedláčka
a Katarínu Resutíkovú Mandyčevskú za overovateľov zápisnice
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, do návrhovej komisie navrhujem za
predsedníčku Katarínu Resutíkovú Mandyčevskú a členovia Ing. Peter Sedláček a Bc. Zdeno Urva
Katarína Resutíková Mandyčevská - Uznesenie OCZ 10-3/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová volí návrhovú komisiu v zložení: Katarína Resutíková Mandyčevská
predseda, Ing. Peter Sedláček člen, Bc, Zdeno Urva člen
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, sme v bode štyri úprava rozpočtu obce, mali
by sme sa zaoberať dvomi vecami, jedna je úprava rozpočtu obce a úprava rozpočtu základnej školy,
hej, čiže začneme najprv obcou a poprosím pána predsedu finančnej komisie
Ing. Marián Benka – úprava rozpočtu obce, návrh číslo šesť, upravuje položky ktoré boli na strane
bežných výdavkov, bežných príjmov a bežných výdavkov prekročené tak, aby bol ten rozpočet
upravený, jednalo sa predovšetkým o najvýraznejšie čiastky v úprave výnosy z príjmov územnej
samosprávy a prekročenie zo strany materiálovej pracovnej réžii, tak isto odmien poslancov, oproti
plánovanému v januári dvetisíc devätnásť, prenesené kompetencie sú kompetencie, ktoré plynú
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z transferu na základnú školu a materskú školu na strane príjmov a na strane výdavkov tak isto, ktoré
sa týkajú prenesených kompetencií na základnú školu, je tu úprava – dotácia za funkčný model stupy
z finančného rozpočtu, ktorá nebola, čerpanie päť tisíc a návrh päť tisíc tak isto, aj na strane
výdavkovej aj na strane príjmovej, to je zhruba všetko.
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, otváram diskusiu k tomu, nikto nič,
Ing. Marián Benka – ja by som len zdôraznil, že finančný rozpočet dvetisíc devätnásť, stále nie je
doriešené banícky deň
Ing. Pavel Zajac – už je
Ing. Marián Benka – ako
Ing. Pavel Zajac – už je, to čo som povedal, banícky deň bude stáť tritisíc päťsto euro, hotovo,
vyriešené
Ing. Marián Benka – do konca roka dvetisíc devätnásť
Ing. Pavel Zajac – áno, už tam zostáva len šesťsto euro, ktoré sa vyriešia zajtra,
Ing. Marián Benka – kedy prišla úhrada
Ing. Pavel Zajac – prišla dneska
Ing. Marián Benka – čiže o túto položku by trebalo zmeniť rozpočet
Ing. Pavel Zajac – no hovorím, zostane to len tak ako bolo v rozpočte, tritisíc päťsto euro skrátka
ostane na obci, nič viac
Ing. Marián Benka – dobre, skontrolujem
Bc. Zdeno Urva – tie kalendáre boli v rozpočte, či neboli
Ing. Pavel Zajac – boli, to mi Monika povedala, že neboli, teraz sú podľa mňa v réžii
Bc. Zdenko Urva – lebo pokiaľ viem, tak tie kalendáre sme schvaľovali
Ing. Pavel Zajac – no skrátka, od marca sa do toho rozpočtu nedostali, keď som doniesol faktúru od
Krištofičovej, tak mi Monika povedala, že to nie je v rozpočte
Bc. Zdenko Urva –pokiaľ viem tak sme to schvaľovali v rozpočte,
Ing. Pavel Zajac – no, už je preč, nie je tu, teraz sú v réžii
Bc. Zdenko Urva – tak by sa to malo upraviť, pokiaľ
Ing. Pavel Zajac – teraz sú v réžii a tým je to navýšené, v réžii obecnej, tak tam je o tých
dvetisícosemsto euro viac, neviem o koľko boli predražené ale Zuzana vie, dobre, ďalšie otázky
Peter Kováč – ale to treba doriešiť, nie
Ing. Pavel Zajac – však je to doriešené, však Monika, tie kalendáre sú zaplatené a tým pádom ich dala
do rozpočtového
Ing. Marian Benka – tie peniaze za ten banícky prišli odkiaľ, odkiaľ to prišlo
Ing. Pavel Zajac – od občianskeho združenia
Ing. Marián Benka – od občianskeho združenia
Ing. Marián Benka – telefonát s ekonómkou obce – tie kalendáre sú doriešené a dneska prišli peniaze
za banícky deň, hej, osemtisíc päťsto euro, dobre, v poriadku /telefonát s ekonómkou obce/
Ing. Pavel Zajac – dobre, má ešte niekto niečo k úprave rozpočtu, ak nikto, poprosím nejaké
uznesenie, schvaľujeme rozpočtové opatrenie číslo šesť
Katarína Resutíková Mandyčevská - Uznesenie OCZ 10-4/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 6/2019
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, základná škola
Ing. Marián Benka – ešte sedmičku
Ing. Pavel Zajac – ešte sedmičku, nech sa páči ešte sedmičku
Ing. Marián Benka – sedmička sú tie prenesené kompetencie
Ing. Pavel Zajac – jáj, no dobre, čiže tam nemáme čo riešiť, čo príde to aj odíde
Katarína Resutíková Mandyčevská - Uznesenie OCZ 10-5/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 7/2019
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, dobre, školu, tam pokiaľ viem, sú tam nejaké
príjmy a výdaje, príjmy, ktoré sa vyberajú
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Ing. Marián Benka – príjmy, poplatky, ktoré sa vyberajú za materskú školu, jedáleň a tak ďalej
Katarína Resutíková Mandyčevská – ako to mám napísať
Ing. Marian Benka – rozpočtové opatrenie číslo 2 týkajúce sa základnej školy s materskou školou
Katarína Resutíková Mandyčevská - Uznesenie OCZ 10-6/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2 týkajúce sa základnej školy
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, ďakujem, tým pádom máme štvrtý bod úprava rozpočtu
obce vyriešený, diskusia, nech sa páči
Peter Blatnický – tak ja by som chcel, minule na obecnom zastupiteľstve poslanci mi zamietli žiadosť,
ktorú som si dal na obecný úrad, neviem z akého dôvodu, keď bol pri tom, na tom mieste pán starosta,
vysvetlil som mu, ktorý pozemok chcem, odkadiaľ chcem aby som nezaberal susedovcom vchod a po
cestu, poslancom to bolo povedané, že beriem celý pozemok, celých tisíc štyristo metrov, čo je blbosť,
rozprávali sme sa pokiaľ to beriem ešte sme sa rozprávali o tej ceste, aká je zdevastovaná, aby
Kanďár doviezol tam štrku, vy ste povedali, že dáte doviesť makadam a ešte ste povedali áno, ja to
vyšrafujem a dám to na obecné zastupiteľstvo, vysvetlil som vám pekne pokiaľ to beriem
Ing. Pavel Zajac – ale ja som mapku poslal na obecné zastupiteľstvo, všetkým som poslal mapku
podkladom na obecné zastupiteľstvo
Peter Blatnický – mali ste
Peter Kováč - my sme mali mapku zakreslenú napresno, ak si dobre pamätám, tak si povedal že o ten
pozemok o ktorý má pán záujem
Ing. Pavel Zajac – tá zadná časť určite nie je naša
Peter Kováč – že to je slovenský pozemkový fond
Ing. Pavel Zajac – Slovenská republika
Peter Kováč – alebo Slovenská republika
Peter Blatnický – pán starosta, keď som bol u vás v kancelárii, sme to pozerali do katastra
Ing. Pavel Zajac – však sme to pozerali
Peter Blatnický – povedali ste mi, áno, toto je obecný pozemok
Ing. Pavel Zajac – áno, ten prvý bol, ale skrátka tá zadná časť tam je to, veď si to pozrite na mape,
éčková parcela, tá zadná je Slovenská republika, ktorá je celá tá Zelená voda, my tam máme len taký
trojuholník, ktorý je vlastne od tej cesty, ktorá ide ako ten závoz, a asi zhruba po pani, susedu neviem
ako sa volá
Peter Blatnický – Boboková
Ing. Pavel Zajac – po pani Bobokovú a skrátka za tým tá časť, tam je asi desať metrový kus, ktorý je
Slovenská republika, nie je obce Ľubietová, je to Slovenská republika, ja to môžem na mape teraz
ukázať, no nemám vám čo iné povedať, raz je to Slovenská republika, kataster neklame
Peter Blatnický – tak nebol by som si dával tú žiadosť, lebo ste ma zavádzali vy,
Ing. Pavel Zajac – v čom, pán Blatnický, v čom
Peter Kováč – tu mám vašu žiadosť, toto sme my dostali, neviem, tam mám od vás toto vyznačené,
že toto, o toto máte záujem
Peter Blatnický – ale tá cesta nie je tak ako je zakreslená, tá cesta ide tadiaľto, a tu som ja povedal
presne pánovi starostovi, že beriem tak, aby mali títo ľudia vchod do domov plus aby bola táto
prístupová cesta spravená tu ako je chodník, aj to by sa dalo spraviť ........na tento pozemok aby mal
prístup a tá cesta nejde tak ako je tu nakreslená, ja by som o tú cestu, čo je stávajúca, ešte mi bolo
povedané, že tam príde človek, ktorý sa na to pozrie, aby som ja potom mohol povedať geodetovi,
pokiaľ to má zamerať
Ing. Pavel Zajac – tak ale najprv o tom musí rozhodnú zastupiteľstvo až potom tam môže prísť geodet
Peter Blatnický – ale zo stavebnej komisie
Peter Kováč – my sme riešili toto, čo máme od vás, a tam je len napísaná časť parcely a my sme
nevedeli o ktorú sa jedná no teda aspoň ja som nevedel
Peter Blatnický – čiže mal voľakto prísť za mnou, čiže voľakde to zlyhalo, no veď tak keď sa nedá tak
sa nedá
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Peter Kováč – no vravím, my sme riešili toto tu čo bola reálna žiadosť, tam je napísaná časť parcely,
vyšrafované, vyznačené ako keby to bolo celé to, čiže my sme nevedeli o ktorú časť sa jedná, ty si
povedal potom, že nejakú zadnú časť,
Ing. Pavel Zajac – lebo vy ste mi ukázali pán Blatnický až po tú
Emília Blatnická – tak čo, máme dať novú žiadosť
Peter Kováč – treba to riadne vyznačiť, o čo máte záujem, o ktorú časť, nie takto celé ale teda mám
záujem o toto
Emília Blatnická – presne toto, ale to bolo vyškrtnuté práve že opačne, my chceme práve že túto časť
a nie to všetko iné
Peter Kováč – no veď jasné, tak to asi aj značil on
Ing. Pavel Zajac – ja som vyznačil éčkovú parcelu ktorá je obecná
Emília Blatnická – do tejto žiadosti akože dať toto, čo chceme,
Peter Kováč – asi tak
Emília Blatnická – no dobre, tak tak dáme
Peter Kováč – ak chcete aby sme jednali konkrétne o tejto časti, lebo tam bolo napísané iba parcela
celá
Emília Blatnická – tam bolo napísané časť tej parcely
Peter Kováč – tuto je tá cesta, ktorá je no a to neviem, či
Emília Blatnická – nie, tá cesta je tu
Peter Kováč – reálne je tu hej, v tom trojuholníku
Ing. Marián Benka – nech je to široké tak aby to bolo obecné
Peter Kováč – ak máte od tejto cesty tuto tento pás, tak možno že sa nájdu.........ale tú cestu by sme
Ing. Marian Benka – sme sa rozprávali, že z tej cesty, čo je ten historický úvoz, že to nemôžeme
predať, musí zostať vo vlastníctve obce bude to krížom, je to dosť také komplikované
Peter Blatnický – ja som vám to vysvetlil, však ste boli tam, ešte ste sa čudovali, že prečo to chcem
kúpiť, lebo je tam smetisko
Peter Kováč – lebo nestará sa o to nikto
Peter Blatnický – kto vynáša, všetci
Ing. Marian Benka – všetci nie
Ing. Pavel Zajac – no pochybujem, že z dediny to tam niekto nosí, len z Podlipy niekto
Peter Blatnický – všetci tam chodia
Ing. Marián Benka – to je otázka na životné prostredie, kto to tam vynáša, môžeme tam dať kameru
kľudne
Ing. Pavel Zajac - dobre, pán Blatnický, ja vám pošlem číslo na Petra Kováča, dohodnite si, vysvetlite
to jemu
Peter Kováč – a čo ja mám s tým
Ing. Pavel Zajac – no tak ja neviem, niekomu to chce vysvetliť znova............/prekrikovanie/, tak sa
tam stretnite komisia a
Peter Kováč – že cestu nedáme, hej
Ing. Pavel Zajac – no podľa mňa je nezmysel pod cestou predať,
Peter Kováč - a ak je to za cestou tak potom
Ing. Marián Benka – tam je aj historický úvoz, takto sa to tam križuje, popod vás ide tá historická cesta,
to je medená cesta
Peter Kováč – o tej hovoríme, že tú nie a
Ing. Pavel Zajac – ďalšia vec je tam, určite treba nechať cestu čo chodíte teraz dole tým chodníkom,
tam určite treba nechať cestu, je otázka, koľko z toho trojuholníka tam zostane, neviem, a je otázne
aké šírky tam treba nechať
Ing. Marián Benka – a určite to nebude ................tá šikmá cesta čo ide do toho úvozu
Ing. Pavel Zajac – a hovorím, tá zatáčka, ktorú ste mi ukazovali, tie vozíky čo sú vzadu, vedľa medze
hovorím, tá už nie je naša, to je Slovenská republika
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Peter Blatnický – dobre, dobre, veď to ale nie je písané tu
Ing. Pavel Zajac – veď my vám ju ani nemôžeme predať, keď nie je naša
Peter Blatnický – na druhý týždeň môžete prísť
Peter Kováč – ja môžem tam prísť, ale čo tam
Peter Blatnický-aby sme videli
Peter Kováč –tam je Zdeno, predseda stavebnej
Peter Blatnický – hej, tak sa môžeme dohodnúť
Peter Kováč – pozrieť tam môžeme ísť, pozrieme čo a
Ing. Pavel Zajac – dobre, týmto to máme vyriešené, nech sa páči, sme v diskusii
Kataríne Resutíková Mandyčevská – komisia životného prostredia by si rada pribrala jednu členku
Ing. Pavel Zajac – nech sa ľúbi
Ing. Pavel Zajac – dobre, Katka môžete uznesenie
Katarína Resutíková Mandyčevská - Uznesenie OCZ 10-7/2019 zo dňa 30.12.2019 obecné
zastupiteľstvo obce Ľubietová volí členku komisie životného prostredia Ing. Elenu Dobríkovú
Ing. Pavel Zajac – dobre, ďakujem, kto je za, všetci, dobre, ďakujem, v diskusii sme
Ing. Peter Sedláček – ja mám dneska tri veci, bol som oslovený občanmi, že chýba im na stránke obce
správy z kontrol hlavnej kontrolórky, respektíve plán kontrol, ktoré budú vykonávané v najbližšom
období, doporučujem, neviem, kto je teraz správcom stránky, či Zuzana jedna či druhá
Ing. Pavel Zajac – obidve
Ing. Peter Sedláček – bolo by dobre to niekde možno dať
Ing. Pavel Zajac – ako podľa mňa plán kontrolnej činnosti musí byť zverejnený na elektronickej
verejnej tabuli
Ing. Peter Sedláček - áno, našiel som to
Ing. Pavel Zajac – ja hovorím, vtedy, keď sa musí vyvesiť tak musí byť zverejnený, tak ako je vyvesený
na tabuli vonku tak musí byť zverejnený na elektrickej tabuli, dávajú tam obmedzený čas, ako treba
povedať pani hlavnej kontrolórke, že nech si vytvorí na stránke chlievik a tam nech si pchá všetko, čo
Ing. Peter Sedláček – nie, my máme hlavný kontrolór a
Ing. Pavel Zajac – no dobre, nech si pani kontrolórka povie, čo chce
Ing. Peter Sedláček – ja nehovorím o tom, samozrejme, že treba učiniť zákonu zadosť tým, že musí
to byť určitú dobu teda vyvesené, hej, ale potom, keď to už nemusí byť na tej hlavnej tabuli tak potom
do tohto chlievika hlavná kontrolórka nech všetky tieto správy z kontrolnej činnosti respektíve plány
na ďalšie obdobie jedna Zuzana alebo druhá Zuzana zverejní
Ing. Pavel Zajac – poprosím tento, tento túto tvoju požiadavku normálne napíšte pani hlavnej
kontrolórke, ona sa dohodne s babami a vyrieši, dobre
Ing. Peter Sedláček – dobre, ďalšiu vec ak môžem, dotkli sme sa tej problematiky na valnom
zhromaždení lesov, teraz čo sme mali, nechcel som tam zdržiavať, ale chcel som si to dať vysvetliť
tebou, pochopil som teda, že došlo k nejakej zmene pri vydávaní súhlasov na výrub drevín
Ing. Pavel Zajac – áno, extravilán bude riešiť okresný úrad
Ing. Peter Sedláček – extravilán, a intravilán
Ing. Pavel Zajac – intravilán zostáva tu
Ing. Pavel Zajac – preto že videl som aj na stránke zverejnené, ja neviem, že kto tam sú žiadatelia,
Majer a Čuková, Čuková je to intravilán, hej, určite, nehovorím, že to musíme riešiť ako komisia
životného prostredia, ale prihováram sa za tú praktiku, ktorú sme praktizovali doteraz, pretože osobne
väčšinou teda s Ivanom Debnárom, človekom teda znalým problematiky sme boli osobne pri každej
požiadavke a vyjadrili sme sa väčšinou teda kladne, teda vyjadrili sme sa, že doporučujeme, my sme
nevydali žiadne povolenie, vydal si to ty, pretože ty si štatutárny zástupca, štatutár teda obce, my sme,
my sme povedali, že nejaké stanovisko, či doporučujeme respektíve nedoporučujeme, väčšinou to
doporučujeme, takže
Ing. Pavel Zajac – ja to hneď vysvetlím, mali sme kontrolu z okresného úradu na všetky rozhodnutia
ohľadom ochrany životného prostredia a skrátka pán inžinier Katreniak z okresu povedal, že skrátka
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k tomuto sa komisia životného prostredia, k výrubom, komisia životného prostredia vyjadrovať nemá
a takto nám to bolo odprezentované, hej, akože to je jedna vec, a za ďalšie tým, že sa teraz mení ten
zákon extravilán budú riešiť, bude riešiť okresný úrad nám zostáva intravilán, hej
Ing. Peter Sedláček – dobre,
Ing. Pavel Zajac – hovorím, my sme naplnili, hovorím môžem ti poslať aj ten protokol,
Ing. Peter Sedláček – ak sa nemá vyjadrovať, tak určite to nie je kvôli tomu, že členovia komisie
Ing. Pavel Zajac – pozrite sa, na to máme dve odborne spôsobilé osoby, ktoré sú tu vlastne vyškolené
na výruby, je to pani Zuzana Kútna a moja maličkosť a v tomto smere, hovorím, ako prešli sme si tým,
čím sme si prejsť mali, máme na to certifikát, už nehovoriac o tom, že ja som toto robil
v predchádzajúcom zamestnaní, kde som robil odborného radcu pre celý stredoslovenský kraj, takže
v tomto smere neviem, nevidím dôvod aby, ale ak chcete silou mocou sa k tomu vyjadrovať
Ing. Peter Sedláček – nechceme sa vyjadrovať, to nejde o to, ide len o to aby
Ing. Pavel Zajac – ja som ti vysvetlil, skrátka bola tu kontrola, ktorá povedala presne toto a Katreniak
povedal, hovorím, malo by to byť aj v tom zápise ak chceš, ja ti ten zápis dám, ja s tým problém naozaj
nemám
Ing. Peter Sedláček – ja netrvám na tom, že musím ísť ku každému stromu tak ako sme chodili
Ing. Pavel Zajac – a ďalšia vec, vždy využívame lesákov na to, lebo minimálne majú program, kde
nám vie určiť parcelu, my to nevieme
Ing. Peter Sedláček – no práve preto, práve preto, keď sme tam išli s Ivanom trebárs, tak sme využili
práve tento program a presne sme vedeli, že o čo sa jedná – parcela, výmera a tak ďalej, či je obecné,
či nie je obecné, kto je toho vlastník a tak ďalej ak to sa pánovi Katreniakovi nevidí, že sme si dovolili
povedať náš názor, hej, tak si sa nakoniec pod to podpísal, lebo ty si povedal, schvaľujem, respektíve
neschvaľujem, ale ak je to zle, dobre
Ing. Pavel Zajac – Peter, dneska ak nám ostáva intravilán od pozajtra nám ostáva už iba intravilán,
a v tom intraviláne sú všetky parcely v céčkovom stave, väčšinou sú oplotené, takže v tomto smere,
hovorím, extravilán bude riešiť okresný úrad, priznám sa, som tiež zvedavý ako to bude riešiť, ako
bude hľadať tú parcelu, normálne sa teším na to, dokonca aj pán Katreniak nevedel ako to bude riešiť
ale však nejako to vyrieši
Ing. Peter Sedláček – preto som sa na to pýtal
Ing. Pavel Zajac – dobre, tretia vec, chcem vás informovať o fotopascách, dal si mi ich okolo deviateho,
desiateho dvanásty, podarilo sa mi to spojazdniť, dohodli sme sa tak, že to budeme testovať, či to
vôbec chodí alebo nechodí, podarilo sa to ponastavovať tak, že to naozaj robí, robí to podľa mňa
dobre, ale čo je trošku problém, že je slabá výdrž batérii, vzhľadom na teploty, ktoré v decembri boli,
hej, to znamená plus, tie baterky vydržali v jednej do dvadsiateho štvrtého v druhej do dvadsiateho
piateho decembra, to znamená že dva týždne, približne, ak bude teda väčšia zima
Ing. Pavel Zajac – aká bola kapacita tých bateriek
Ing. Peter Sedláček – kapacita je dvanásť tužkových bateriek,
Ing. Pavel Zajac – ale veľkosť tej jednej tužkovej batérie, nevieš aká bola kapacita tej jednej tužkovej
batérie, jedna celá päť volta, normálne štandardná
Ing. Pavel Zajac – ale tých tisícdvesto, osemsto ampérov, miliampérov,
Ing. Peter Sedláček – môžem ti zavolať, len čo prídem domov, nečítal som
Ing. Pavel Zajac – lebo tam treba pozrieť, aké sú tam tie baterky
Ing. Peter Sedláček – dal si mi alkalické články, tie si mi normálne dal,
Ing. Pavel Zajac – tie mi dali, normálne k tým fotopaciam,
Ing. Peter Sedláček – veď dobre, len hovorím, že vydržali len dva týždne,
Ing. Pavel Zajac – tak treba potom skrátka kúpiť nabíjacie a hotovo
Ing. Peter Sedláček - to som chcel vlastne povedať, a rozprávali sme sa, akože nie všetci členovia
ale s kolegom Chládekom som sa rozprával, že v postate, ešte nejaký mesiac, pol mesiaca, respektíve
kým nebudú tie teploty trošku vyššie, preto že štverať s stále na ten strom nebude bohvie čo, pri, treba
kúpiť tie nabíjateľné baterky ale aj tie musíš vymeniť každý týždeň, no takže
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Ing. Pavel Zajac – dobre,
Ing. Peter Sedláček – to je všetko
Ing. Pavel Zajac – nech sa páči, sme v diskusii, nech sa páči
Bc. Zdenko Urva – ja by som chcel, oslovila ma pani riaditeľka základnej školy, keď som bol minulý
týždeň na tréningu s chlapcami, žeby chceli tie záchody dole dorobiť
Ing. Pavel Zajac – však je to v rozpočte
Bc. Zdenko Urva – len som vravel .....že boli sme tam pozrieť s Peťom, zavolal Maťo Garaj a že by
mal začiatkom roka nejaký čas,
Ing. Pavel Zajac – je to v rozpočte, má pripraviť nejakú cenovú ponuku
Bc. Zdenko Urva – len aby si vedel, že Maťo to bol pozrieť, boli sme tam aj s Peťom, tak len toľko
a ešte mala požiadavku neviem, ako sa to bude robiť, na tú kuchyňu, že kedy sa začne a či by nebolo
dobre pripraviť tú zadnú časť a potom len prebúrať
Ing. Pavel Zajac – no ja tam mám, lebo pani riaditeľka mala žiadosť, aby sme opravili tú cestu, tú aby
sme teda vyštrkovali, druhá vec je tá, že nechcem to urobiť skôr, pokiaľ ideme riešiť tú kuchyňu, tak
priamo cez tú cestu ide prívod nový kábla do kuchyne, čiže keď to dám teraz vyštrkovať, vrátane
textílie, tak o dva mesiace to chytím a dám to prekopať, takže osobne si myslím, že najskôr prípojka
a potom cesta s tým, že teda prípojka kábla je ešte na vyjadrení Tajboša, projekt, ktorý bol
vypracovaný, je u Tajboša
Bc. Zdenko Urva – no kuchyňu som jej nesľuboval, najskôr sa musíme dohodnúť ako to bude
prebiehať, ale tie záchody, ak sa budú dať, tak čím skôr
Ing. Pavel Zajac – tak ako murári majú najviac času v zime tak ako nech robia, dobre, sme v diskusii,
nech sa páči
Ivan Debnár - chcem sa spýtať, iba pre informáciu, v podstate, čo sa týka obecných pozemkov, v
extraviláne
Ing. Pavel Zajac – budeme žiadať okresný úrad
Ivan Debnár – okresný úrad, zakaždým
Ing. Pavel zajac – tak
Bc. Zdenko Urva - môžem, čo sa týka, čo sa týka stavby, Miky by mal mať nejaké stavebné konanie
ohľadom tej, tej bytovky, čo chce stavať, osemnásteho či devätnásteho tu na úrade malo prebiehať
nejaké konanie
Ing. Pavel Zajac – myslíte nad hornou krčmou tú nadstavbu
Bc. Zdenko Urva – áno
Ing. Pavel Zajac – áno, bolo tu to konanie, vlastne nedostavil sa nikto okrem stavebníka, s tým, že
pani Sokolová ešte žiada prepracovať niečo v projekte
Bc. Zdenko Urva – ja nemám vedieť ako vypadá ten projekt, ja sa chcem len opýtať, ako tam je alebo
bude vyriešené nejaké parkovanie aby nebol problém do budúcna, čo sa týka nejakého parkovanie
lebo začína byť po námestí problém s parkovacími miestami, pomaly tam nemáš kde zaparkovať,
Ing. Pavel Zajac – jedna z tých podmienok stavebného úradu bola to, že má teda, má doložiť aj spôsob
parkovania
Bc. Zdenko Urva – koľko tam bude bytov, ako, čo viem, len s tým bude problém
Ing. Pavel Zajac – tam bude teraz problém aj s Grajciarom, tak že to bude komplexný problém a podľa
mňa by sme si tam mali zvolať tú časť obce a začať to riešiť
Bc. Zdenko Urva – no len na margo toho, no Grajciar tam má nejaké miesta, Miky tam má neviem
koľko navrhnutých a už keď má v jednom byte dve autá, čo je pomaličky už štandard
Ing. Pavel zajac – projektová dokumentácia, ktorá sa bude ešte prerábať, je tu, ak chceš, tak
Bc. Zdenko Urva – ja to nepotrebujem vidieť, ja len vravím, že viem, že prebiehalo niečo, malo
prebiehať tak že ako bolo toto riešené
Ing. Pavel Zajac – no, hovorím, zatiaľ tam išla výzva, lebo tam treba skrátka ešte vyjadrenie sa mi
zdá, hygieny, viem, že tam dala vlastne aj zmenu názvu toho projektu a ešte tam dala toto parkovanie
vyriešiť a sa mi zdá že to vyjadrenie hygieny, ak si dobre spomínam, to boli všetky námietky
7 z 15

Bc. Zdenko Urva – aby sme my nemali tie problémy, čo síce budeme mať za pár rokov tam
Peter Kováč – no bude ich treba riešiť v tom prípade
Ing. Pavel Zajac – ako ja som sa s Mikym o tom rozprával, tak má pripravené nejaké riešenie kde by
to parkovanie riešil na inej parcele ale zatiaľ je to len v štádiu príprav, hej
Peter Kováč –
Bc. Zdenko Urva –
Ing. Pavel Zajac - ja si myslím, že teraz by sme mali požiadať aj spolu aby sme sa vrátili k tomu aby
pani učiteľky parkovali vo vnútri vo dvore, lebo to hneď sú štyri, päť áut to bude
Bc. Zdenko Urva – ja poviem tak, Rado špekuloval nejakú plochu pred tou budovou, len tam parkujú
tiež autá
Ing. Pavel Zajac – no veď však to sú veci, ktoré by sme mali začať riešiť s občanmi, hej, lebo občania
majú lepšiu možnosť tam niekde zaparkovať a druhá vec je tá, že ja osobne by som si zavolal niekoho,
či vôbec spraviť prejazdné to parkovisko ako je to teraz popred toho partizána, či tam nespraviť nejaký
schod, hej, lebo podľa mňa, ako, to vychádzanie na tú hlavnú cestu je vyslovene nebezpečné stade,
Bc. Zdenko Urva – tých áut je čím ďalej tým viac a budú s tým problémy
Ing. Pavel Zajac – tak a že osobne si myslím, že toto by sme si mohli dať do plánu v prvej polovici
januára aby sme sa tam, aby sme sa dohodli, že kedy a žeby sme si pozvali tých obyvateľov, čo tam
bývajú, minimálne v okolí do nejakých tridsať, päťdesiat metrov a skúsili to vyriešiť, lebo podľa mňa
nejaké riešenia sú tam možné, druhá vec je tá, či tí občania budú chcieť to riešenie, akože pokladať
za vlastné, ale minimálne by sme to mali stihnúť, no, sme v diskusii
Ing. Peter Sedláček – no pokiaľ tí občania nie sú vlastníkmi pozemkov, tak veľmi nemajú na výber,
myslím si teda,
Ing. Pavel Zajac – rozprávame sa Peter, stále o parkovaní, s tým parkovaním je veľký problém, pokým
nemá tam trvale odstavené auto, že každý večer príde a ráno odíde tak ako veľa s tým moc
nevyriešime, hej, to je to isté čo ako povieš Grajciaru povieme im, zaparkujte si niekde na námestí,
nech si zaparkuje na námestí
Peter Kováč – ako si povedal, schodík tam urobiť jedine
Ing. Pavel Zajac – ďalšia vec, pokiaľ viem tak Miky už riešil časť tých parkovacích miest tým
pozemkom, čo ste mu odpredali, čiže zozadu, na tej strane neviem, či sú tam štyri parkovacie miesta
no skrátka nejak to rieši
????????
Ing. Pavel Zajac – no tak tú pôdu, čo ste mu predali a on tam spravil ten oporný múr a tam mu vyšli,
viem, že na tom projekte som to videl, asi štyri parkovacie miesta sú tam, pozdĺž ............
Bc. Zdenko Urva – keď má riešenie, tak hej,
Ing. Pavel Zajac – pozri sa, každý to riešil, vlastne hovorím, aj stavebný úrad vyžaduje, aby sa to
parkovisko vyriešilo ale hovorím, mohli by sme tomu pomôcť minimálne tým, že si zvoláme tú časť,
hlavne Kakatku a spol. hej, aby sa to skúsilo vyriešiť no lebo svojim spôsobom, keď si zoberieme
Vlado Paprčka má svoju garáž, ale ju nepoužíva, hej, čiže to sú veci, ktoré, Igor podľa mňa, Polóny
má tiež možnosti riešenia, má nejaké možnosti riešenia
Bc. Zdenko Urva -aj tá tretia strana, ak tam urobí parkovisko poviem, že keby napadol sneh tak ten
traktor tadiaľ neprejde, keď tam bude pluhovať alebo všetko tam nahrnie... ..parkovať auto hneď
Ing. Pavel Zajac – Zdeno, ešte raz hovorím, ako skúsme sa k tomu zísť, pozvime si k tomu týchto,
koho si k tomu pozvať máme a skúsme to začať riešiť, ja nemám k tomu čo iné povedať, ja ďalšia vec,
tuto máme nejaké trávnaté plochy tak si povedzme, toto vieme obetovať, toto nevieme obetovať, no
musíme si k tomu sadnúť, zobrať si mapu námestia a povedať si, tuto sa dá a tuto sa nedá, poprípade
nejakú zeleň zlikvidujeme, dajú sa tam, a zase je to o tom aby sa povedalo, či to bude riešiť investor
Grajciar a investor nadstavby alebo, skrátka potrebujeme toto riešiť
Bc. Zdenko Urva - ......no len to ma zaujímalo, že ako to bolo riešené v projekte
Ing. Pavel Zajac – bolo to takto riešené, dobre diskusia
Ing. Peter Sedláček- neboli tam žiadne parkovacie miesta
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Peter Kováč – ja by som sa chcel spýtať, ten konkurz, čo si posielal, nevieš bližšie k tomu nič
Ing. Pavel Zajac – podľa mňa je to iba tá prvá časť, druhá určite nie, tých devätnásť tisíc
Peter Kováč – a druhá časť, nevieš
Ing. Pavel Zajac – druhá časť určite šestnásť tisíc
Peter Kováč – prvá bola, okolo šesť tisíc, betonárske práce
Ing. Pavel Zajac – to sú vence, ktoré sú tam akože, myslím si že to celé spájajú alebo riešia tú bočnú
stenu, priznám sa, že som sa ešte so Skladaným nerozprával, poslal iba toto na mail a ja som vám to
preposlal
Ján Turčan – to je čo, čo sa teraz rieši
Peter Kováč – to je budova číslo päť, prepošlem vám to ak chcete, ale nie je tam jasné o čo sa jedná,
Ing. Pavel Zajac – podľa mňa, Skladaný ako keď bude treba a bude vás to zaujímať, treba ho zavolať
a on vám vysvetlí
Peter Kováč – nemám číslo na neho, nevieš náhodou
Ing. Pavel Zajac – nie, ako hovorím, ja som to dostal a som vám to poslal a poslal som vám to vtedy
keď som to dostal a od vtedy ja som zo Skladaným nemal,......., diskusia, nech sa páči
Dagmar Zajacová – ja sa chcem poďakovať úplne cudzím ľuďom, nie Ľubietovcom, za to, že
zareagovali tak na tú našu výzvu občianskeho združenia, že nám pomohli vlastne zohnať peniaze
a teda mohli sme prefakturovať obci tie náklady vo výške osem a pol tisíc euro, sú to ľudia, ktorí majú
vo veľkej úcte Ľubietovú, hlavne jej históriu a keďže z toho ministerstva ten projekt neprešiel, tak nám
skutočne poskytli financie a mohli sme to zaplatiť a sú to úplne cudzí ľudia, ktorí musím povedať boli
tu, videli to stretnutie, veľmi pekne sa poďakovali všetkým nie len mne a občianskemu združenie alebo
starostovi, poďakovali sa všetkým občanom, že ich prijali a skutočne ako klobúk dole pred takými
cudzími ľuďmi, to je všetko
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, diskusia
Ivan Chládek – ak dovolíte, poslanci, neviem, či ešte chcete, alebo môžem, ja by som chcel len
nadviazať tu čo už Peter spomínal, čo sa týka, čo sa týkalo kontrolnej činnosti, to čo povedal on, ja
som očakával, že tu bude aj hlavná kontrolórka obce, no nie je tu, škoda, myslím, že kontrolnej činnosti
v obci sa nevenuje taká pozornosť že aká by si mala, z čoho vychádzam, vychádzam z toho, že trošku
som bádal, aj po stránkach na internete iných obcí a videl som tam tie stránky také, že hlavný kontrolór
tam mal úplne jasne svoje miesto a okrem tých obligatórnych vecí to znamená popísaných zo zákona,
tam boli aj za roky dozadu a čerstvé uvedené plány vykonávania kontrolnej činnosti a tak isto aj zápisy
z kontrolnej činnosti, všetky zápisy proste, ktoré tam ten hlavný obecný kontrolór mal za určité obdobie
vykonal, no ja som nevidel ani jeden zápis, z kontroly hlavnej obecnej kontrolórky, takže neviem, čo
sa v tých zápisoch nachádza a tu sa o tom veľmi málo rozpráva a diskutuje okolo, pochybujem, žeby
bolo všetko úplne v najlepšom poriadku, a keď aj kontrolórka niečo – veľmi krátku časť z toho zápisu
uvedie, to je všetko a tým to začína aj končí
Ing. Pavel Zajac – ja vám odpoviem asi takto, zhruba – pani hlavná kontrolórka na začiatku povedala,
že je otvorená všetkým návrhom a ktoré aj občania dajú, čiže poprosím, ak nemáš na pani hlavnú
kontrolórku číslo, ja ti dám, treba si s ňou dohodnúť rande tu na úrade a povedať, aké máš s ňou
problémy, respektíve čo by si chcel, aby ti zverejňovala a ja si myslím, že ona nemá problém aby ti
zverejnila všetko, čo budeš len chcieť
Ivan Chládek – to je v poriadku, len takto ešte poviem, kontrolórku obecnú hlavnú riadi obecné
zastupiteľstvo, volí ju aj riadi, a je to veľmi dôležitá persóna a osoba v obci pretože je protiváhou
výkonnej zložke, to znamená tebe ako starostovi a samozrejme, že obecné zastupiteľstvo je náš pán,
ona je taký medzičlánok, ako som povedal, riadi ju obecné zastupiteľstvo no a samozrejme, že tá
protiváha je tu viac ako potrebná, a preto som aj spomenul, že som nevidel žiadny zápis pretože
vecou, čo sa týka kontroly tam má toho obecný kontrolór strašne veľa, a hlavne sú to právne normy,
to sú zákony, všeobecné predpisy a naše vézetenká, a ďalšie interné právne predpisy, ja som
nepočul, nikde som nenašiel žiadny zápis ale nepočul som nikde, rozumieš, žeby sa bolo diskutovalo
o tom, že tu bolo niečo porušené, že sa tu porušovali vézetenká, či boli vôbec nejaké vézetenká
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kontrolované, či vôbec kontrolórka vie, aké máme vézetenká a koľkokrát sme už spomínali, že neplní
sa také vézetenko, také vézetenko a nič, takže tu mám výhrady a v tomto samozrejme nakoľko ju riadi
obecné zastupiteľstvo, tak toto musí s ňou, rozumieš, tieto veci riešiť obecné zastupiteľstvo
a požadovať kontroly, konkrétne, čo má ako kontrolórka vykonať okrem tých, ktoré sú naplánované
samozrejme na ten prvý a druhý polrok bežného roka
Ing. Pavel Zajac – ak si dobre spomínam, tak toto riešili aj tuto s pánom Benkom, pani hlavná
kontrolórka, keď pán inžinier Benka požadoval, aby vlastne sa kontrolovala nejaká presná časť, ktorú
vyberie teda finančná komisia, myslím, že pani hlavná kontrolórka povedala, že s tým nemá žiadny
problém, ale hovorím ešte raz, keďže tu dneska nie je pani hlavná kontrolórka tak nie je problém, pani
hlavná kontrolórka sem chodí raz do týždňa, takže treba si s ňou dohodnúť stretnutie a tieto všetky
námietky jej povedať a skrátka nevidím dôvod, žeby nebola ústretová a ďalšia vec, v živote som sa
nemiešal do kontroly, vždy sme boli súčinní, pani hlavná kontrolórka dostala vždy všetko čo mala
dostať a tým pádom nevidím dôvod, žeby som nejako bránil jej v kontrolnej činnosti
Ivan Chládek – toto som nepovedal, tak to nemyslím, teraz je to o vzťahu zastupiteľstvo a hlavný
kontrolór obce a s tým, že sa treba otvoriť týmto veciam pretože to nie je len záležitosť zastupiteľstva
a kontrolórky a povinnej osoby, to znamená viac menej teba, ale sú to, je to aj vecou verejného záujmu
a ľudia tak isto, keď si budú môcť pozrieť do toho plánu tak isto aj tých zápisoch, do tých zápisov tak
budú mať obraz o tom, že aká je tu vlastne tá vyváženosť a to, že, lebo bez veľmi dobre vieš, že
obecný úrad alebo obec ako takú treba riadiť a bez kontroly riadenia ako takej nemôže existovať,
pretože sa to zvrhne, hej, takže
Ing. Pavel Zajac – neviem, kam tým mieriš ale dobre, hovorím, ešte raz hovorím, ja s týmto problém
nemám, kontrolórka čo len chce zo svojich materiálov, treba jej to napísať a pani hlavná kontrolórka
nevidím dôvod, žeby to nezverejnila
Ivan Chládek – dobre, v poriadku, už sme sa zopakovali dva krát aj ty aj ja, a už len naozaj, to čo
Peter spomínal, že sa musí podľa zákona sedemsto šesťdesiat deviatky na pätnásť dní zverejniť plán
kontrolnej činnosti v obci spôsobom obvyklým,
Ing. Pavel zajac – nikdy sa neschválil ten plán bez tohto povinného zverejnenia, nikdy
Ivan Chládek – bolo to na internete na stránke obce
Ing. Pavel Zajac – podľa mňa bolo aj na stránke obce, na verejnej tabuli, keď to visí na tejto tabuli tak
to visí aj na internetovej, takže
Ivan Chládek – prepáč, ja som sa pozeral na internet a ja si nepamätám, že by som bol toto
zverejnenie tam videl
Ing. Pavel Zajac – Ivan, ako náhle sa niečo zverejňuje na tabuli elektronickej tak je tam daný začiatok
zverejnenia a koniec zverejnenia, zvyčajne sa tam necháva maximálne nejakých šestnásť dní, ešte
raz hovorím, ja s tým nemám problém, aby pani hlavná kontrolórka si svoj chlievik rozšírila a napísala
plány činnosti, zápisy, nech si tam napíše čo chce, ako hovorím, mne je to jedno, je to jej chlievik,
nech si ho rozštruktúruje ako chce, hovorím, baby jej vyjdú maximálne v ústrety, naplnia jej to a tam
to bude, skončené
Ivan Chládek – áno, no veď práve preto som s týmto vystúpil aby sa tu aj tieto veci takto diali, nakoľko
som to videl na tých stránkach iných obcí, je to dobre spravené a naozaj, je to viac ako potrebné,
kvôli tomu, čo som tu už niekoľko krát zopakoval a potom ešte neviem, vyhlasuje sa aj rozhlasom, že
koná sa zajtra, pozajtra, zajtra alebo dnes zasadnutie verejného zastupiteľstva,
Ing. Pavel Zajac – dneska sa nevyhlasovalo, lebo sme tu chceli byť maximálne krátko,
Ivan Chládek – tak som tu naviac
Ing. Pavel Zajac – nie nehovorím, že naviac, akože
Ivan Chládek – nech to je verejné
Ing. Pavel Zajac – no dobre, však sme zverejnili
Ján Turčan – bolo počuť každé tretie slovo
Ing. Pavel Zajac – dneska sa, hovorím, zoberte si, minimálne riešime to, naozaj obvykle je zverejnená
pozvánka na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
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Ivan Chládek – a neodpustím si už dvakrát sme už s tým vyšli, tam na tom dolnom konci, tam na tej
odbočke na Rôšt stále sú tam tie drevá, hej, nahádzané krížom krážom, stále je tam ten vrak toho
auta a neviem, ja som sa s tým pánom stretol, som sa s ním rozprával, s tým, že nech sa nehnevá,
ale v takomto stave to tam byť nemôže, nech to odtiaľ dá preč, no jeho prístup bol taký všelijaký, viac
menej taký úsmevný z jeho strany, akože čo po ňom vôbec niekto niečo takéto chce a či to vôbec
môže chcieť a tak ďalej, tak som povedal, áno, na dolnom konci odjakživa, čo ja som rástol, boli slušní
ľudia, a mali vo veciach na pred dome poriadok, takže ľudia si to žiadajú, sú nespokojní, a povedal
som mu ešte toľko, že nech sa nehnevá, sú to veci, ktoré tam nepatria a vadia, napadne sneh, príde
väčšia voda a bude veľký problém, upchá sa tam potrubie popod cestu, zodpovedný budete vy, to
znamená, od nového roku budú vám účtované v zmysle vézetenka poplatky za užívanie verejného
priestranstva a ak toto ty nejakým spôsobom neurovnáš, tento problém, tak potom, hej, ako som
povedal budem to očakávať, treba to vymerať, je to zhruba meter a pol, krát sedem metrov a v zmysle
vézetenka účtovať za ten vrak a za to drevo tam, vyrúbiť poplatok, ďakujem.
Bc. Jana Majerová – tak tento problém je už dlhší, už sme sa o tom rozprávali, som si vedomá toho,
že si im poslal upozornenie, lebo ja som sa už tešila, aký sú ústretoví, lebo zmizlo nejaké to auto
stade, zmizli dve ale to jedno tam stále je a to drevo, to ma prekvapilo lebo už pília, ale ako to tam je
teraz v tom jarku, všetko rezina, špina na hlavnej ceste absolútne nevhodné, ale ja sa pýtam aj na to,
že či obec im bude účtovať za šesť vrakov tiež na obecnom pozemku, šesť vrakov majú vo dvore na
lesoch, už s tým nepohnú, nepohnú s tým
Ing. Pavel Zajac – takto, ja som s pánom Pazúrom iba telefonicky volal, lebo som mal na neho číslo
a teraz bohužiaľ mi odišiel telefón ale musím si teraz celé portfólio, ale viem za kým mám ísť, musím
si v prvom rade zistiť si to číslo a ja zasa s pánom Pazúrom skúsim niečo vyriešiť, dobre
Bc. Jana Majerová – dobre
Ing. Pavel zajac – nech sa páči
Peter Kováč – ešte by som chcel pripomenúť, na Zábave svetlá
Ing. Pavel Zajac – to pozor, to bolo pri tej víchrici, ktorá bola, viete že elektrikári mali veľké problémy,
čo sa týka Krpáčovo a tak ďalej, ja som to nahlásil, vtedy, keď som to nahlásiť mal, s tým, že som sa
dohodol, dohodol vlastne s Ivanom Golianom, že vlastne prídu to odstrániť a odstránili to dnes
Peter Kováč – ale svietili, ale cez deň svietilo
Ing. Pavol Zajac – ale išli sme na štátny prúd, no čo vám mám povedať, namotal sa drôt okolo fázy,
išli sme na štátny prúd
Peter Kováč – ale dneska nesvieti
Ing. Pavel Zajac – ale dneska nevsietila celá Zábava, asi vypadol istič ...........
Peter Kováč – ja len či vieš o tom probléme
Ing. Pavel Zajac - viem o probléme a dneska sa konečne vyriešil
Bc. Zdenko Urva – ja mám ešte jednu vec, keď sme takto tu všetci, asi plán zasadnutí si budeme robiť
potom niekedy, neviem ako
Ing. Pavel Zajac – nachystajte to, len ja chcem okolo pätnásteho žeby sme zvolali mimoriadne
zastupiteľstvo s jedným bodom, opätovne schváliť to uznesenie, čo si nepodpísal
Ing. Pavel Zajac – cirkev, hej
Bc. Zdenko Urva – cirkev, hej
Ing. Pavel Zajac – dobre
Bc. Zdenko Urva - pätnásteho by mohlo byť, neviem ako to funguje, či sa môžeme dohodnúť, alebo
musíme mať podpisy, vyzbierame asi
Ing. Pavel Zajac – ak máte uznesenie tak ho dajte a nemusíme mať podpisy
Peter Kováč – dobre, ale nie je podpísané, čo sme schválili
Ing. Pavel Zajac - áno ...................
Ing. Pavel Zajac – a stálo to kvôli tomu
Ing. Pavel Zajac – pozrite sa, ja som vám sa snažil vysvetliť, že vyrábame precedens, ja nemám
problém zaplatiť cirkvi tieto peniaze, ktoré si povedala ale nemôže to byť napísané za pozemok, všetci,
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ktorým budeme vysporiadávať pod hocičím, budú chcieť to, čo sme dali cirkvi a skrátka toto obec
neunesie
Peter Kováč – ale čo sme dali cirkvi
Ing. Pavel Zajac – no tak
Peter Kováč – dali sme
Ing. Pavel Zajac – tristoštyri násobok, je to normálna cena, nie je to normálna cena
Peter Kováč – predali sme za nula tridsať eura, presnú sumu ti nepoviem, to je jedna vec, druhá vec
Ing. Pavel Zajac – Peter, znova to, znova to odsúhlaste a pozrite sa, na to máte právo, môžete to
odsúhlasiť aj dneska, je to jedno
Peter Kováč – ale prečo by sme nemali schváliť niečo na čom sa dohodneme,
Ing. Pavel Zajac – ja som s pánom doktorom Tekelym rozprával, keď som tam bol na onom, povedal
jednu vec, ktorá mne stačí, ako uznáte, ďakujem
Peter Kováč – tak daj nejakú druhú variantu..........hovorím, skús ísť za tým farárom, že im to prerobíme
Ing. Pavel Zajac – ja som to pánovi farárovi aj na zastupiteľstve povedal aj tu som to povedal
Peter Kováč – ale toto sme nepreberali ešte, neviem o tom
Ing. Pavel Zajac – hovorím, ja nemám problém to aj dneska schvaľovať, ja s tým nemám problém,
Ivan Chládek – prepáčte ja predsa ešte jednu vec mám
Bc. Zdenko Urva – môžem chvíľočku, tak to ideme dať do uznesenia aby sme to schválili
Ing. Marián Benka – nedá sa to, lebo to bolo zverejňované len v sobotu
Bc. Zdenko Urva – dáme mimoriadne zastupiteľstvo na štrnásteho
Ján Turčan – štrnásteho je utorok
Katarína Resutíková Mandyčevská – streda
Ing. Marián Benka – pätnásteho je streda, to by bolo najlepšie
Ján Turčan – ja som preč
Ing. Marián Benka – tak štrnásteho
Bc. Zdenko Urva – veď to je len jeden bod, desať minút a sme preč
Ján Turčan – osemnásť nula, nula
Bc. Zdenko Urva – ak môže byť
Ing. Pavol Zajac- zvoláme
Katarína Resutíková Mandyčevská – môžem, takže Uznesenie OCZ 10-8/2019 zo dňa 30.12.2019
obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová schvaľuje konanie mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva dňa 14. januára 2020
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, kto je za, všetci, dobre, sme v diskusii stále
Ing. Marián Benka – no ja by som sa ešte spýtal .................
Ing. Pavel Zajac – ja som teraz nestíhal, mám s tým plán, že to rozpílim a odveziem
Ing. Marián Benka –
Ing. Pavel Zajac – áno, pán Chládek, ešte ste voľačo chceli
Ivan Chládek – chcel som, nechcem vám kaziť náladu ani vás dáko extra znervózňovať, lebo
ošemetným témam sa vyhýbate, žiaľbohu, ale to, čo tu povedala pani Zajacová k tomu by som sa
chcel aj ja vyjadriť, povedala si toľko, že si vás vážia cudzí ľudia, lebo dáke peniaze prišli od nich, to
znamená že mohol sa vyplatiť dlh, to je prirodzená vec, to je samozrejmé, dlhy sa platia, keď si človek
narobí dlhy musí si ich aj zaplatiť
Dagmar Zajacová – nevážia si nás, ale Ľubietovú to som povedala, tak si to prosím ťa nemýľ
Ivan Chládek – dobre, tak si vážia Ľubietovú len chcem povedať toľko, že to, čo sa udialo v rámci
baníckeho dňa, to bolo niečo neskutočné a takto sa zachovať naozaj, to sa nehodí ani zo strany obce
ani zo strany občianskeho združenia Libetha
Dagmar Zajacová – konkrétne prosím
Ivan Chládek – aj na to príde, len sa neboj, ktorí organizovali tento banícky deň, ja som si pozrel na
internete, tam bolo pozvánka alebo dáke oznámenie, že obec Ľubietová a občianske združenie
Ľubietová organizuje banícky deň a tak ďalej a tak ďalej, ja som si našiel inú stránku, dobre ste sa to
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snažili utajiť, ale neutajili ste to že to nebol len banícky deň to sa len organizovalo na základe toho, že
bolo šesťstoštyridsiate výročie – áno, ja som to našiel, šesťstoštyridsiate výročie udelenia kráľovských
výsad obci, vtedy osade a vy ste si a obec / Dagmar Zajacovú nerozumieť/ a ja sa pýtam, kto je obec,
kto to vlastne v rámci obce sa zúčastňoval na organizovaní tohto baníckeho dňa, pravdepodobne to
bol len pán starosta čo nepredstavuje obec, neboli vôbec pozvaní zástupcovia na šesťstoštyridsiate
výročie mestu, osade vtedy Ľubietovej, nepozvať poslancov, zástupcov obce tak to vám poviem, tak
to je silná káva a potom, boli popozývané, ja som povedal, že mne sa páči čo obec, čo združenie
Libetha organizuje čo vykonáva akú činnosť vykonáva áno, lenže to nie len niečo vykonať, ale ako
vykonať, tá cesta je dôležitá, tá cesta je dôležitá a potom nepozvať folklórny súbor, ktorý tu funguje
už viac ako dvadsať rokov a má svoje výsledky a je široko ďaleko už dosť známy a čo sa týka
úspešnosti, naozaj je dobrý, pozvete zo susednej dediny, nemám nič proti tomu, samozrejme,
šajbanov a tak ďalej a tak ďalej, povedzte, ako je to možné, že ste dospeli k niečomu takémuto, že
ste sa takto zachovali a vás si občania majú vážiť, hej, či starostu, ale nahnevaj sa, aj teba, ako
predstaviteľku
Dagmar Zajacová – čoho
Ivan Chládek – no toho občianskeho združenia, lebo to sa priamo organizovalo, ten banícky deň to
šesťstoštyridsiate výročie udelenie kráľovských výsad, to darmo budete vy zatĺkať že to tak nie je, je
to tak, ja som to našiel aj na internete, na jednom linku, na jednej stránke tak nerozprávajte
Ing. Pavel Zajac – na akej, na koho stránke
Ivan Chládek – to si nájdi, to si nájdi
Ing. Pavel Zajac – ja to hľadať nebudem, lebo my sme, oficiálna akcia bolo 12. stretnutie banských
miest a obcí Slovenskej republiky,
Ivan Chládek – áno, pri príležitosti šesťstoštyridsiateho výročia
Ing. Pavel Zajac – rozhodovalo o tom predchádzajúce zastupiteľstvo, o 12. stretnutí banských miest
a obcí Slovenskej republiky,
Ivan Chládek – no dobre,
Ing. Pavel Zajac – no čo si tam primyslíš a vieš
Ivan Chládek – ja som to našiel na stránke
Ing. Pavel Zajac – obce určite nie, na stránke občianskeho združenia určite nie
Ivan Chládek – našiel som šesťstoštyridsiate výročie, dobre, nebudeme sa hádať
Ing. Pavel Zajac – ja sa s tebou nehádam
Ivan Chládek – a keby aj nie, ak obec, ty si štatutár obce ty si organizoval, spoluorganizoval túto akciu,
prosím ťa ako si mohol pristúpiť k tomu tak, že si nepozval zástupcov obce ako orgán – obecné
zastupiteľstvo a ako je to možné že ste sa úplne vykašľali na náš folklór, vy ste vlastne vytvorili
marginalizované skupiny, vieš čo to je marginalizovaná skupina, to je skupina ľudí, to sú trebárs
Rómovia v tých osadách a to sú bezdomovci a tak ďalej, to sú ľudia na okraji spoločnosti, vy ste vylúčili
aj poslancov aj folklór konkrétnych ľudí, ktorí majú svoje výsledky pre obec na okraj spoločnosti, na
okraj obce, nehnevaj sa, je to tak, darmo sa usmievaš
Ing. Pavel Zajac – Ivan dobre, momentálne ty máš svoj názor a ideš si takto za ním
Ivan Chládek – áno,
Ing. Pavel Zajac – odprezentuj si ho, ja, nikto ti to neberie, ako tvoje názory sú veľmi divné a vychádzaš
zo zvláštnych zdrojov, ale rob si čo chceš
Ivan Chládek – to nie sú zdroje zvláštne jeden zvláštny zdroj tam možno je v tvojom ponímaní že je
to šesťstoštyridsiate výročie, ja som to teda našiel a to tvrdím
Ing. Pavel Zajac – vieš, kedy bolo šesťstoštyridsiate výročie, vieš kedy bolo, dátum
Ivan Chládek – no, viem to, ale teraz či si spomeniem, to neviem, ale to sú detaily
Ing. Pavel Zajac – to nie sú detaily
Ivan Chládek – to sú detaily ale tie ostatné veci, čo som teraz povedal, či to bolo alebo nebolo
šesťstoštyridsiate výročie to je úplne jedno, pre boha, napozývate sem ľudí z celého Slovenska
a potom neviem prečo dvanásť miest, lebo tu sa už v deväťdesiatom prvom spravila taká dohoda
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medzi siedmimi bývalými baníckymi kráľovskými mestami, no dobre spravil si z toho dvanásť,
veľkolepú akciu, prišla hrúza ľudí
Dagmar Zajacová – to bolo dvanáste stretnutie celoslovenské
každý rok je to v inom meste a dvanásty krát to vyšlo na Ľubietovú, rozumieš, to nie sú banské mest
Ing. Pavel Zajac – a bolo to stretnutiebanských miest a obcí, čiže koho sme mali pozvať, banské mestá
a obce
Ivan Chládek – samozrejme, že banské, jasné že banské
Dagmar Zajacová – môžem sa k tomu vyjadriť
Ing. Pavel Zajac – nie, nie ešte Ivan rozpráva ešte ho nechaj
Ivan Chládek – bolo to veľkolepé, rozumieš, všetka česť, stánky tu boli, áno Libetha, dobre, lenže nie
je dôležité, že sa to spravilo ale aj ako sa to spravilo a potom je to o vzťahoch, je to o vzťahoch,
Dagmar Zajacová – presne
Ivan Chládek - neviem čo ste chceli docieliť tým, že ste z toho vynechali zastupiteľstvo a že ste z toho
vynechali folklór ľubietovský, ja to proste nechápem
Dagmar Zajacová – odpoviem ti, ak dovolíš, za občianske združenie, Libetha je súčasťou združenia
baníckych spolkov, ktoré to spoluorganizovalo, každý rok to býva v inom meste a priznám sa ti, že
nebudem to rozprávať prečo sme nepozvali, teda ja som nerobila program, ale poviem ti, že pre nás
sú poslanci obecného zastupiteľstva úplne takí istí ľudia, ako všetci v obci neviem, prečo by mali mať
nejaké privilégium, že čo sú, niečo nad, myslím si že sa mohli úplne perfektne k tej histórii prihlásiť
ako všetci občania, pretože to bola vlastne oslava ľubietovskej histórie, mohli bez problémov sem prísť
je to úplne na dobrovoľnosti, neviem, prečo by občianske združenie malo pozývať nejakých poslancov
keď si myslíme, že by to mala byť ich povinnosť na nejakú obecnú akciu sa zúčastniť, to je za mňa
teda za občianske združenie a poviem ti, že ja som si dovolila pripraviť program pre tých osemsto
deväťdesiat baníkov, ostatné nie takže láskavo nezahŕňaj všetko dokopy, dobre a ti poviem že tým
ako ste, ako sa tu zachovali určití ľudia, tak ponížili prácu desiatkach ľudí, desiatkach, pretože nakŕmiť
ľudí, spraviť im program a ešte všetko dohromady to vyžadovalo nie ja, ani nie starosta to bolo
minimálne štyridsať ľudí v tom zakomponovaných, a nejakými vyjadreniami to tu riadne niekto
zneuctil, to ti poviem, nie len Ľubietovú ale prácu týchto ľudí, to je všetko a šesťstoštyridsiate výročie,
Ivan je 31.7.1379, áno, toto bolo 17.18.19.máj, žiadne šesťstoštyridsiate výročie a ak si niekde videl
niečo, tak v obecných novinách, pretože tam bola veľká stránka a len takýto malinký názov
12.stretnutie banských miest, iné sme my takto nekomponovali a pri výročí šesťstoštyridsiateho
výročia teda tej písomnej zmienky sme si spravili, sme požiadali tuto ZPOZ ako občianske združenie
aby nám spravilo nie obce, ale prvej písomnej zmienky o tej bani, dúfam, že ti to nevadí, nie, no tak,
boli pozvané nejaké spriatelené spolky, ktoré boli a jednoducho sme si uctili takto tú históriu, ale 12.
stretnutie sa nekonalo pod žiadnou záštitou šesťstoštyridsiateho výročia obce ani sa to raz
nespomenulo, môžeš si pozrieť plagáty, pozvánky a ja neviem čo všetko, ešte aj preklady, tak že si
nevymýšľaj prosím ťa, a neočierňuj nás, dobre, buď taký láskavý
Ing. Pavel Zajac – no, myslím, že na dnešok nám to stačilo
Ivan Chládek – ja som pozvánku prečítal, nič také som tam nevidel, ja som to našiel proste na stránke,
už som to povedal, našiel som to na stránke na internete,
Dagmar Zajacová – tak pozri tú stránku a dones mi to prosím ťa
Ivan Chládek – ja len dúfam, že tá stránka tam ešte bude
Ing. Pavel Zajac – má ešte niekto niečo do diskusie, ak nie, prajem vám
Ing. Peter Sedláček – ja sa chcem ešte opýtať, teraz som si spomenul, len krátku informáciu, áviu
parkujeme v Podkoniciach, čo sa stalo, prečo, dlho, už dva mesiace
Ing. Pavel Zajac – áviu parkujeme v Podkoniciach, ktorú
Ing. Peter Sedláček – našu, veľkú
Ing. Pavel Zajac – to tú, čo dopravnú?
Ing. Peter Sedláček – áno
Ing. Pavel Zajac –no to ja neviem,
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Katarína Resutíková Mandyčevská – kto s ňou chodí, Štuller
Ing. Peter Sedláček – nie, chodí s ňou ten chlapec, čo chodí aj na tatre, ako sa volá
Katarína Resutíková Mandyčevská – Maťo Kútny alebo Marek Čief?
Ing. Peter Sedláček – ten zo Šajby, ako sa volá
Ing. Pavel Zajac – v Podkoniciach ?
Ing. Peter Sedláček – ja si myslím, tam ukazuje
Ing. Pavel Zajac – to zistím, to zajtra zistím lebo pokiaľ ja viem, nie nemôže byť, lebo však ávia je
Ernest mi povedal, že odpojil baterku v garáži
Ing. Peter Sedláček – ak je odpojená baterka, tak to je o inom, ale posledná jazda bola Ľubietová –
Podkonice
Bc. Zdenko Urva – to boli
Ing. Peter Sedláček – ale cesta späť už nie je, takže v Podkoniciach
Bc. Zdenko Urva – vieš čo sa stalo, možno že neviem ako je to teraz, my sme boli hrať s deťmi futbal
v Podkoniciach, bola ávia obecná,
Ing. Peter Sedláček – poobede to bolo, nejako o štvrtej posledná jazda bola tam
Bc. Zdenko Urva – no, no, no, no, no, no a Stano ak nemohol naštartovať, tak odpojil baterku treba
mu povedať čo odpájal, Kútny, lebo sa mu
Ing. Pavel Zajac – viem, viem, teraz som si spomenul, že vlastne Ernest mi povedal, že odpojil baterky
z ávie aby sa skrátka nevybíjali,
Ing. Peter Sedláček – dneska som nato prišiel, lebo som konečne vyhodnocoval, čo mi poslali
dievčence kilometre a tankovanie pred sviatkami, tak som nato prišiel, že posledná zmienka o ávii je
v Podkoniciach,
Ing. Pavel Zajac – sa ma pýtaš takú vec či parkuje v Podkoniciach alebo to je,
Bc. Zdenko Urva – mohlo byť len že dačo sa odpojilo a ...
Ing. Pavel Zajac – neviem o tomto neviem nič, riešim tie papiere tak ako ste mi dali čiže pokiaľ viem
Stano Kútny mi to dal podpísané, viem, že sa vrátila a stále stojí v garáži, ešte niekto niečo? Ďakujem,
prajem vám pekný záver roka.
Zapísala: Zuzana Kútna
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyhotovený zvukový záznam, ktorý je zverejnený na stránke obce.
Overovatelia:
Ing. Peter Sedláček
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Katarína Resutíková Mandyčevská

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

Starosta obce: Ing. Pavel Zajac
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