Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –1/2021

K bodu: Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej,
Doplnenie: Rôzne – majetkové priznanie starostu
6. Majetok obce
7. Úprava rozpočtu do rôzneho
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –2/2021

K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
určuje
Zuzanu Kútnu za zapisovateľku zápisnice
Ing. Petra Sedláčeka a Pavla Šimuna za overovateľov zápisnice

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Proti : Zdržal sa :
Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –3/2021

K bodu: Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Peter Sedláček
Pavol Šimun
Bc. Zdenko Urva

predseda
člen
člen

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Proti : Zdržal sa: Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –4/2021

K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
berie na vedomie
správu o plnení uznesení .predloženú hlavnou kontrolórkou

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –5/2021

K bodu: Záverečný účet obce za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová

I/ berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Ľubietová za rok 2020.
II/ schvaľuje
a) Záverečný účet obce Ľubietová za rok 2020
b) Celoročné hospodárenie za rok 2020 s výhradami
c) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 110 325,08 €
III/ potvrdzuje
prebytok hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 110 325,08 €
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček,
Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –6/2021

K bodu: Úprava rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
I/ berie na vedomie
návrh rozpočtového opatrenie č. 2/2021 –úprava rozpočtu obce Ľubietová na rok 2021, podľa
predloženého návrhu:
Bežné
Kapitálové
Finančné
operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
10 445,00
13 500,00

Úprava výdavkov o:
32 031,00
20 000,00

23 945,00

0,00
52 031,00

II/ schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2021– úprava rozpočtu obce Ľubietová na rok 2021:
Bežné
Kapitálové
Finančné
operácie
Spolu

Úprava príjmov o:
10 445,00
13 500,00

Úprava výdavkov o:
32 031,00
20 000,00

23 945,00

0,00
34 031,00

t.j. zníženie výdavkov o položku pokuty a penále vo výške 18. 000 .- €
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti :
Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –7/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Márie a Júliusa Kraushubera o odkúpenie časti pozemku v k.ú. Strelníky parc. KN C
846, trvalo trávnatý porast, o výmere 745 m2 a parc. KN C 849/1, trvalo trávnatý porast,
o výmere 984 m2.
B. konštatuje, že
pozemky bezprostredne hraničia s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľov a sú
čiastočne zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sa dlhodobo o pozemky
starajú, udržujú ich a tvoria jeden funkčný prírodný celok.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na predaj časti pozemku parcely KN C 846, trvalo trávnatý porast,
o výmere 745 m2 a parc. KN C 849/1, trvalo trávnatý porast, o výmere 984 m2, v k.ú. Strelníky
a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu minimálne vo výške určenej
znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní geometrického
plánu za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku.
Za: -

Proti : Ing. Marián Benka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Zdržal sa : Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka
Nehlasoval : Uznesenie nebolo prijaté

Ing. Pavel Zajac
Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –8/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Ing. Vladimíra Kaliského a RNDr. Viery Tomovej o odkúpenie časti pozemku v k.ú.
Strelníky parc. KN C 846, trvalo trávnatý porast, o výmere 745 m2 a celú parcelu KN C 844/2,
trvalo trávnatý porast, o výmere 49 m2.
B. konštatuje, že
pozemky bezprostredne hraničia s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľov a sú
čiastočne zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sa o pozemky starajú,
udržujú ich a tvoria jeden funkčný prírodný celok.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na predaj časti pozemku parcely KN C 846, trvalo trávnatý porast,
o výmere 745 m2 a celú parcelu KN C 844/2, trvalo trávnatý porast, o výmere 49 m2, v k.ú.
Strelníky a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu minimálne vo výške
určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po vypracovaní
geometrického plánu za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku.
Za: -

Proti : Ing. Marián Benka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Zdržal sa : Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka
Nehlasoval :
Uznesenie nebolo prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –9/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Petra Majera o odkúpenie časti pozemku vo výmere cca 500 m2 v k.ú. Strelníky parc.
KN C 849/1, trvalo trávnatý porast, o výmere 984 m2.
B. konštatuje, že
pozemok bezprostredne hraničí s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na predaj časti pozemku parcely KN C 849/1, trvalo trávnatý porast,
o výmere 984 m2, v k.ú. Strelníky a to podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, za cenu
minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná po
vypracovaní geometrického plánu za účasti zástupcov obce (bez zámeru predaja časti
parcely, na ktorej je prechod k susednej chate) a znaleckého posudku.
Za: -

Proti : Ing. Marián Benka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva
Zdržal sa : Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka
Nehlasoval :
Uznesenie nebolo prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –10/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť Róberta Pepicha o odkúpenie pozemkov v k.ú. Ľubietová parc. KN C 599/15,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2 , KN C 599/16, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 175 m2 a časť parcely KN C 599/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2074
m2.
B. konštatuje, že
pozemky sú zastavané stavbou vo vlastníctve žiadateľa, alebo bezprostredne hraničia
s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve žiadateľa.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na predaj časti pozemku parcely KN C 599/15, zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 43 m2 , KN C 599/16, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 175 m2 a časť parcely KN C
599/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2074 m2, v k.ú. Ľubietová a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako dôvody hodné osobitného
zreteľa, za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom. Žiadosť bude opätovne prerokovaná
po vypracovaní geometrického plánu za účasti zástupcov obce a znaleckého posudku

Za: Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun
Proti: Ing. Marián Benka,
Zdržal sa: Miloš Sauka
Nehlasoval: Uznesenie bolo prijaté
Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –11/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
schvaľuje
pripojenie plánovaného rodinného domu na vodovodnú prípojku obce pre budovu súpisné číslo 499 – klub
mládeže.
Za: Katarína Resutíková Mandyčevská
Proti: Ing. Marián Benka, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun

Zdržal sa : Peter Kováč
Nehlasoval : Uznesenie nebolo prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –12/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
berie na vedomie
žiadosť Ing. Miroslava Smržíka s manželkou Evou Smržíkovou o povolenie práva prechodu cez parcely obce
Ľubietová KN C 1326/57, trvalo trávnatý porast, o výmere 1009 m2, KN C 1326/26, trvalo trávnatý porast, o výmere
668 m2, KN E 3232, trvalo trávnatý porast, o výmere 25892 m2 a KN E 3229, trvalo trávnatý porast, o výmere 20961
m2.
schvaľuje
prechod cez parcely KN C 1326/57, trvalo trávnatý porast, o výmere 1009 m2, KN C 1326/26, trvalo
trávnatý porast, o výmere 668 m2.
príležitostný prechod cez parcely KN E 3232, trvalo trávnatý porast, o výmere 25892 m2 a KN E 3229,
trvalo trávnatý porast, o výmere 20961 m2, po dohode s nájomcom poľnohospodárskej pôdy p.
Fellnerom.
Za: -

Proti : Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie nebolo prijaté
Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –13/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
A. berie na vedomie
žiadosť firmy iSafe s.r.o., Strelníky o prenájom miestnosti v pivničnom priestore v budove súpisné
číslo 2 – pošta vo vlastníctve obce Ľubietová na vybudovanie skladu stavebného
a elektroinštalačného materiálu.
B. konštatuje, že
Ide o voľné, nevyužívané nebytové priestory pre obec Ľubietová.
C. súhlasí
so zverejnením zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove Nám. V. Dunajského č.2
nachádzajúcich sa v pivničných priestoroch o výmere 11,2 m2, a to podľa § 9a ods. 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho prenájmu za cenu
nájomného na základe predloženej ponuky, avšak min. vo výške 2 eur/1 m 2 mesačne (bez
prípadných nevyhnutných výdavkov spojených s účelom prenájmu).
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Bc. Zdenko Urva

Proti :
Zdržal sa : Katarína Resutíková Mandyčevská, Pavol Šimun
Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –14/2021

K bodu: Majetok obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
žiada
starostu obce Ľubietová, Ing. Zajaca – o predloženie komplexnej informácie a správy od
právnej kancelárii Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 97401 Banská
Bystrica, ktorá bude informovať o realizovaných krokoch, opatreniach a návrhu ďalšieho postupu
vo veci uloženej pokuty Úradu vládneho auditu, ako aj informovať o predložení listín k jednotlivým
úkonom, ktoré boli predmetom vyššie uvedenej fakturácie právnych služieb. Predložené stanovisko
advokátskej kancelárie žiadame bezodkladne predložiť na vedomie poslancom obecného
zastupiteľstva per rolam a súčasne predložiť zmluvnej advokátskej kancelárii doc. JUDr. Jozefa
Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Košice za účelom spracovania právnej analýzu dopadu rizík na
finančný rozpočet Obce Ľubietová
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti: Zdržal sa : Nehlasoval : -

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –15/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
schvaľuje

odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad pre Michaelu Černákovú-Černák BG, na
obdobie 01 – 05/2021 z dôvodu zatvorenia prevádzky pandémie COVID – 19.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Bc. Zdenko Urva

Proti :
Zdržal sa : Katarína Resutíková Mandyčevská, Pavol Šimun
Nehlasoval : -

Uznesenie bolo prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –16/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
I/ berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021.
II/ schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021 podľa predloženého návrhu.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti: Zdržal sa : Nehlasoval : -

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –17/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
a. berie na vedomie
výsledok výberového konania na funkciu konateľa Obecnej píly Ľubietová s.r.o.
b. schvaľuje
1. Odvolanie konateľky spoločnosti Obecná píla Ľubietová s.r.o. p. Emílie Briakovej
2. Vymenovanie Ing. Pavla Černáka za konateľa Obecnej píly Ľubietová s.r.o.
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti : Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka,
Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –18/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
schvaľuje
vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa Obecných lesov Ľubietová s.r.o.

Kvalifikačné predpoklady:


Úplné stredné vzdelanie s maturitou, resp. VŠ vzdelanie drevárskeho smeru



Prax v odbore



Osobnostné predpoklady a zručnosti:



Organizačné a manažérske schopnosti



Koncepčné myslenie



Schopnosť tvorivej samostatnej práce a vedenia tímu, vytrvalosť s orientáciou na výsledky



Vodičský preukaz typu B



Bezúhonnosť



Znalosť jedného svetového jazyka je výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:


Štruktúrovaný životopis vlastnoručne podpísaný



Prehľad doterajšej praxe



Overené fotokópia dokladu o nadobudnutí vzdelania



Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov



Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace



Kontaktné údaje /telefón, email/

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte poštou na adresu: Obec Ľubietová,
Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová alebo osobne na sekretariát Obecného úradu Ľubietová do
16.072021 do 12,00 hodiny.
Obálku označte „Konateľ spoločnosti OcLesy s.r.o. – výberové konanie, neotvárať“
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Výberové konanie bude 22.07.2021 o 17,00 hod. v budove obecného úradu Ľubietová
Vybratí uchádzači budú informovaní telefonicky alebo emailom.

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Miloš Sauka, Ing. Peter Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti : Katarína Resutíková Mandyčevská
Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté
Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –19/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
na základe kontrol podaných majetkových priznaní Komisiou na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva Ľubietová na zasadnutiach komisie dňa
30.10.2019, Zápisnica č. 1/2019, dňa 16.11.2020, Zápisnica č. 1/2020, dňa 18.5.2021, Zápisnica č.
1/2021, ktorej predsedom je Pavol Šimun, komisia konštatovala, že v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov, starosta obce Ing. Pavel Zajac, si nesplnil povinnosť podať písomné oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a počas výkonu jeho funkcie nepodal do
30.4.2019, do 30.4.2020, do 30.4.2021 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov a to tak za rok 2018, za rok 2019, za rok 2021
A. konštatuje,
že zistenia nasvedčujú tomu, že Ing. Pavel Zajac si nesplnil povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 ústavného
zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a nepodal písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2018, za rok 2019, za rok 2020
B. začína
z vlastnej iniciatívy konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl.
9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov
C. žiada
Ing. Pavla Zajaca, starostu obce Ľubietová o vyjadrenie vo veci konania v lehote do 9.7.2021.

Na základe zistených skutočností považuje komisia za preukázané, že starosta obce
Ľubietová, Ing. Pavel Zajac, porušil povinnosť uvedenú v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.
z.. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Komisia navrhuje začať konanie voči Ing. Pavel Zajac, starosta obce Ľubietová na základe čoho
by obecné zastupiteľstvo Ľubietová rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 10
písm. a) vo výške mesačného platu starostu za porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v
lehote ustanovenej v čl. 7, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.. Podľa čl. 9 ods. 16 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. sa mesačným platom rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci
kalendárny rok za výkon verejnej funkcie
Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : -

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –20/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
Schvaľuje:

Výzvu na vyjadrenie a oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia
Ako verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie o návrhu vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov Vám oznamujeme, že voči Vám, Obecné zastupiteľstvo Obce
Ľubietová, so sídlom: Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55, Ľubietová, IČO: 00 313 564, ako orgán oprávnený
v súlade s ustanovení čl 9 ods. 1 písm. b) ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný
zákon") začal z vlastnej iniciatívy dňom 18.6.2021 konanie vo veci ochrany verejného záujmu a
zamedzenia rozporu záujmov v súlade s ustanovení čl 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona. Predmetom
konania je posúdenie činnosti Vás ako starostu obce Ľubietová, Ing. Pavla Zajaca v súvislosti s
nepodaním písomného oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018, za
rok 2019, za rok 2020 na čo prišla pri svojej kontrolnej činnosti na svojich zasadnutiach komisia na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva Ľubietová,
vedená pod jej predsedom Pavlom Šimunom. Zápisnica č. 1/2019 zo dňa 30.10.2019, Zápisnica č. 1/2020
zo dňa 16.11.2020, Zápisnica č. 1/2021 zo dňa 18.5.2021 a rovnako tak zo zasadnutí komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva Ľubietová tvorí
prílohu tejto výzvy aby ste sa mohli dôkladne oboznámiť so skutočnosťami v nich zmienených.
Z ich obsahu vyplýva:


že komisia pod jej predsedom Pavol Šimun, konštatovala, že v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného
zákona, starosta obce Ľubietová, Ing. Pavel Zajac, si nesplnil povinnosť podať písomné
oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a počas výkonu jeho funkcie
nepodal do 30.4.2019 a do 30.4.2020 písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov a to tak za rok 2018, za rok 2019, za rok 2020 a teda konštatuje, že zistenia
nasvedčujú tomu, že Ing. Pavel Zajac si nesplnil povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona

a nepodal písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok
2018, za rok 2019 a rok 2020.
V zmysle čl. 9 ods. 4 ústavného zákona je orgán, obecné zastupiteľstvo Ľubietová, povinné
umožniť verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril ku konaniu.
S poukazom na citovanú právnu úpravu Vám týmto umožňujeme aby ste sa v lehote do
21 dní od doručenia výzvy vyjadrili ku konaniu.

V prípade, že sa nevyjadríte, bude mať orgán za to, že nemáte pripomienky, prípadne žiadne
ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania.

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –20/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
schvaľuje

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : -

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
UZNESENIE
zo dňa 18. júna 2021

číslo: OcZ 24 –21/2021

K bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubietová
potvrdzuje
v súlade s § 13 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznesenie obecného zastupiteľstva obce Ľubietová č. OcZ 23-4/2021 z 21.mája 2021 v znení:
„Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľ uje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámenu nehnuteľností a to
pozemku C-KN parc. č. 743/3 o výmere 3396 m², druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie
Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 865, vedené Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, spôsob využitia: pozemok na ktorom je
ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné, umiestnený v zastavanom
území obce, v celosti vo výlučnom vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, Hlavná 5,
976 96 Medzibrod,
za novovytvorený pozemok C-KN parc. č. 1363/7 o výmere 14932 m², ktorý vznikne odčlenením
z pozemku C-KN parc. č. 1363/1, o výmere 142962 m², druh pozemku trvalé trávne porasty,
katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, evidovaný na liste vlastníctva č. 1670, vedené
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, spôsob
využitia: pozemok lúky a pasienku, trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre
trvalý trávny porast, pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce podľa geometrického
plánu č. 37056565-124/19, vyhotovenom Ing. Beátou Smolkovou, Geodetické práce, V. P. Tótha 17,
960 01 Zvolen, IČO: 37 056 565 z 12.08.2019, autorizačne overeným dňa 12.08.2019 Ing. Beátou
Smolkovou, úradne overeným 20.08.2019 Ing. Lenkou Cílikovou pod č. 761/2019 (ďalej aj
„Geometrický plán“) vo výlučnom vlastníctve obce Ľubietová, s doplatkom za rozdiel vo výmerách a
hodnote zamieňaných nehnuteľností v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, za cenu
8 591,88 eur,
-

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod, Hlavná 5,
976 96 Medzibrod, keďže na pozemku C-KN parc. č. 743/3 o výmere 3396 m², vo vlastníctve
Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Medzibrod sa nachádza futbalové ihrisko, využívané obcou,
ako aj širokou verejnosťou pre rôzne športové a kultúrnospoločenské aktivity, čím sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu tohto majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.

Za: Ing. Marián Benka, Peter Kováč, Katarína Resutíková Mandyčevská, Miloš Sauka, Ing. Peter
Sedláček, Pavol Šimun, Bc. Zdenko Urva

Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : -

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté

Ing. Pavel Z a j a c
starosta obce

