Zápisnica
z 21. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 13.mája 2016 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci), Sedlák - neospravedlnený
Za občanov:
Vítajte na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde bol navrhnutý tento program:
Starosta obce predložil na schválenie nasledovný program:
1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. VZN zásady hospodárenia s majetkom obce
6. Majetok
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Má niekto niečo doplniť? V rôznom budú schválení členovia dozornej rady. Nie, tak poprosím uznesenie.
1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
UZNESENIE OcZ 21-1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
Za: : Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan Kováč, Mgr. Eva Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac - ďakujem, všetci sú za. Ďakujem, zapisovateľka bude Kútna, overovatelia tradične
Pavol Šimun, Ing. Peter Sedláček, keď si zapíšeš, môžeš čítať.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
UZNESENIE OcZ 21-2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
určuje
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a) p. Zuzanu Kútnu za zapisovateľku zápisnice
b) Ing. Petra Sedláčeka a p. Pavla Šimuna za overovateľov zápisnice
Za: Ing. Peter Sedláček, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan Kováč, Mgr. Eva Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac – pristúpime k ďalšiemu bodu, voľba návrhovej komisie, čiže predseda Pavol Šimun, a
členovia Ing. Peter Sedláček a Ivan Kováč.
3. Voľba návrhovej komisie
UZNESENIE OcZ 21-3/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
volí
návrhovú komisiu v zložení:
Pavel Šimun
Ing. Peter Sedláček
Ivan Kováč

predseda
člen
člen

Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan Kováč, Mgr. Eva
Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval :
Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac – prišla pani Černáková, hlasovala, všetci za, poprosím pána hlavného kontrolóra
o kontrolu plnenia uznesení
4. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Pavel Kútny: kontrola plnenia uznesení z obecného zastupiteľstva
Ing. Pavel Zajac – prvé 4 preskoč,
Ing. Pavel Kútny: uznesenie č. 5 OcZ schvaľuje odkúpenie parcely od Kataríny Beil
Ing. Pavel Zajac – no, to ešte nie je zrealizované, lebo pani Beilová je v zahraničí, keď príde, podpíše, je
všetko nachystané
Ing. Pavel Kútny – zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie parcely od pani Kňažkovej
Ing. Pavel Zajac – toto ešte tiež nie je vyriešené, lebo sa nám ešte nepodarilo spojiť s pani Kňažkovou
Ing. Pavel Kútny – 7 odkúpenie parcely od KNK Zamac v.d. Huta
Ing. Pavel Zajac – bolo podané na kataster
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Ing. Pavel Kútny – OcZ schvaľuje dodatok č. 2 k nájomnej zmluve poľnohospodárskej pôdy pre SHR
Ing. Pavel Zajac – dodatky boli vypracované, asi polovica si ich prevzala, tí, čo si prevzali tak sú dodatky
zverejnené, čiže krásne vidíte kto si prevzal
Ing. Pavel Kútny – 9 OcZ schvaľuje uzavretie kúpnej zmluvy na základe, ktorej obec odpredá Daniele
Búgelovej ...
Ing. Pavel Zajac – bolo realizované, riešila to právnička, je to už na katastri
Ing. Pavel Kútny – 10 predaj parcely, TTP, kupujúcemu Jánovi Angyalovi
Ing. Pavel Zajac – tam je vlastne všetko prichystané, len nám znalec len teraz doručil znalecký posudok
Ing. Peter Sedláček – znalecký posudok čoho, Paľo
Ing. Pavel Zajac – na tú parcelu
Ing. Peter Sedláček – tam bol znalecký posudok
Ing. Pavel Zajac – áno, ja som vedel tie údaje zo znaleckého posudku, len som ho nemal, poslal mi to
mailom
Ing. Peter Sedláček – pred mesiacom sme už vedeli cenu a ešte sme nemali znalecký posudok
Ing. Pavel Zajac – hovorím, že poslal smsku
Ing. Pavel Kútny – OcZ predbežne schvaľuje odpredaj parcely pre Pavla Ácsa
Ing. Pavel Zajac – to je ten predbežný súhlas, do dneska sa pán Ács neozval
Ing. Peter Sedláček – je to pozemok vedľa Murgaša
Ing. Pavel Kútny – 12 OcZ predbežne schvaľuje odpredaj parcely pre Eugena Lalíka
Ing. Pavel Zajac – tam je predbežný súhlas, pán Lalík musí v prvom rade prísť a musíme doriešiť, či
zostáva tá parcela, ktorá tam je a treba urobiť geometrák, či bude ešte prikupovať niečo, to je len
predbežný súhlas, uvidíme
Ing. Pavel Kútny – 13 OcZ schvaľuje predaj parcely pre Vlastimila Galušku
Ing. Pavel Zajac – to je už tiež na katastri
Ing. Pavel Kútny – 14 OcZ schvaľuje odpredaj parcely pre Grajciar s.r.o.
Ing. Pavel Zajac – bol tam spravený geometrický plán a dneska by sme mali prijať uznesenie
Ing. Pavel Kútny – 15 OcZ schvaľuje odpredaj parcely pre Jána Majera s manželkou
Ing. Pavel Zajac – tam ešte priznám sa bude sa len robiť geometrák, sú to E parcely a ide sa oddeľovať
kus pozemku lebo tam je cesta
Ing. Pavel Kútny – 16 OcZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom parcely pre Róberta Pepicha
s manželkou
Ing. Pavel Zajac – Robo nie je tu, ale keď príde budem to riešiť
Ing. Pavel Kútny – 17 OcZ schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy pre Katarínu Hruškovú v budove č. 2
na prevádzku kaderníctva
Ing. Pavel Zajac – priznám sa, neviem, či to Monika zrealizovala
Ing. Pavel Kútny – 18 OcZ schvaľuje na základe protestu prokurátora a upravuje VZN zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ľubietová
Ing. Pavel Zajac – bolo to vyvesené
Ing. Pavel Kútny – posledné, OcZ schvaľuje opravu zákonov vo VZN Rokovací poriadok
Ing. Pavel Zajac – v rokovacom to bolo opravené a poslal som to prokurátorovi
Ing, Pavel Kútny – to je všetko
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, máte nejaké otázky, ak nie poprosím uznesenie
UZNESENIE OcZ 21-4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
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berie na vedomie
správu o plnení uznesení prednesenú hlavným kontrolórom obce
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan Kováč, Mgr. Eva
Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
5. VZN zásady hospodárenia s majetkom obce
Ing. Pavel Zajac – sme v bode 5 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obec Ľubietová, bolo
to vyvesené, boli odstránené tie sporné body, ktoré navrhol prokurátor, otváram k tomuto diskusiu, nech
sa páči
Ing. Peter Sedláček – ja mám len jednu technickú poznámku, prešiel som to, porovnal, menili sme vlastne
len článok 10, tak ako sme sa dohodli, ale ešte na strane 19, na predposlednej strane, v článku 17 na
vykonanie inventarizácie je napísané primátor, treba to opraviť na starostu a na poslednej strane, v článku
18 – zrušovacie a záverečné ustanovenie, v tom prvom bode, musí byť zo 14.12.2012, nie zo 17.2. lebo
Zásady hospodárenia s majetkom obce, starý bol zo 17.2.1999 a týmto sa zrušil teda 14.12.2012 a týmto
rušíme zo 14.12.2012
Ing. Pavel Zajac – tieto zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, dobre
Ing. Peter Sedláček – a vyznačiť samozrejme účinnosť a platnosť, to je všetko
Ing. Pavel Zajac – má ešte niekto niečo, je to VZN, malo by sa schváliť 3/5, poprosím uznesenie
UZNESENIE OcZ 21-5/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ľubietová
Za: : Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan Kováč, Mgr.
Eva Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
6. Majetok obce
Ing. Pavel Zajac – ďakujem, sme v bode 6 majetok obce, ja mám pripravené jedno uznesenie, čo sa týka
toho Grajciara. Priznám sa, dostali sme ešte jeden geometrák od pána Šotíka, ak sa pamätáte, dali ste
tam predbežný súhlas, ale prečo som ho nedal na toto zastupiteľstvo, je tam jeden zádrhel. To, čo vlastne
vždycky robíme v zmysle zásad hospodárenia – on nemá susednú parcelu so svojou parcelou, lebo medzi
tým je pani Mravcová, to je ten zadný prístup, čiže dohodnime sa takto. V pondelok zverejníme, že máme
záujem parcelu predať, lebo to tak musíme robiť, skrátka zverejníme ju, a potom by sa to zrealizovalo na
budúcom zastupiteľstve ak sa niekto iný neprihlási. Asi pre to som to stiahol. A teraz ku Grajciaru, bol
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som tam, dali sme to po ten múrik, ktorý tam je, je to asi 17 m2 do uznesenia som dal cenu 10 €/m2 ak ju
chcete zmeniť, tak ju kľudne zmeňte. Ak sa chcete niečo opýtať, tak sa pýtajte, nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – predbežne sme chválili na 6 m2
Ing. Pavel Zajac – tam by vznikol taký priestor nikoho, je tam taký pás vyvýšený a ten je ešte na obecnom,
a za tým pásom je Radovo, ešte som dal tak, že tá posledná čiara je šikmá, lebo tam je tá naša uličná
vpusť, tak aby tá nebola jeho a je to mimo toho.
Ing. Peter Sedláček – nemáme to namaľované?
Ing. Pavel Zajac – máme, nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – tak to je 17 m, to červené?
Ing. Pavel Zajac – hovorím, je tam taký múrik, a ten oporný múr patrí ešte nám,
Pavol Šimun – a teraz to ako bude, ten oporný múr bude jeho?
Ing. Pavel Zajac – ešte raz, ten oporný múr je náš, preto sme to tam nedávali, lebo tá cesta je dosť úzka
a skrátka nechceme to tam tlačiť
Ivan Kováč – ja som sa chcel ešte spýtať, či tie ceny by nemali byť nejaké rovnaké. Paťovi sme dávali 14
€, mne je to v podstate jedno
Pavol Šimun – ja by som sa k tomuto tiež pripojil, raz sme Paťovi predali hálňu za 19,90 a na námestí
ideme po 10 euro predávať ?
Ing. Pavel Zajac – Paľo, hovoril som, že cenu si upravte mne je to naozaj jedno, ja som dal 10 ako sme
predávali, keď poviete nie 10, bude 20
Pavol Šimun – podľa mňa na námestí za 10 €, aj keď nám to nie je treba, ale...
Ivan Kováč – malo by to byť približne rovnaké, porovnateľné
Ing. Pavel Zajac – navrhnite cenu, upraví sa v uznesení a môžeme hlasovať
Pavol Šimun – a keby sme na to dali spraviť posudok, nech nám
Ing. Peter Sedláček – bude to drahšie
Pavol Šimun – ale na námestí predávať za 10 € ?
Eva Chebeňová – bude reprezentovať dedinu
Pavol Šimun – veď dobre, ale predáva bez prístupu a inžinierskych sietí za 20 € a my na námestí budeme
po 10, už sme naozaj srandisti?
Ing. Pavel Zajac – hovorím ešte raz, nech sa páči dajte tam 20 €, povedzte cenu a je to vyriešené.
Ivan Kováč – to je len vec dohody, tak sa na niečom dohodnime
Pavol Šimun – ja si myslím, že aspoň 20 € a musíme sa pozerať, ako si on zhodnotí svoj pozemok a akú
hodnotu bude mať jeho pozemok
Eva Chebeňová – ja si myslím, že zveľadí Ľubietovú
Pavol Šimun – to isté sme mohli povedať aj o Podlipe a od Paťa sme vytiahli 20 € bez mihnutia oka a ešte
má s tým problém rok a pol, my sme už peniaze minuli a on má stále problémy
Ing. Pavel Zajac – dobre, vieme sa teda dohodnúť na nejakej cene ?
Pavol Šimun – podľa mňa 20 € a daj hlasovať o tomto návrhu
Ivan Kováč – ja som len poukázal na to, aby tu boli nejaké jednotné ceny, podľa nejakých lokalít,
Ing. Pavel Zajac – dobre, kto je za, aby sa cena zdvihla na 20 €; traja proti trom, čo budeme teraz robiť?
Skúsme, dajme 18 €.
Ivan Kováč – ja tomu nerozumiem, prečo na námestí máme pozemok predať lacno, nejde o to, koľko je
to štvorcov ale ide o princíp. Na námestí by mali byť tie hodnoty najvyššie, mali by sme sa potom o tom
stretnúť a spraviť si nejakú cenovú mapu, alebo ako, ako to je v mestách. Ako to ideme vyriešiť, je to na
nás, nás poslancoch ale ide o cenu
Michaela Černáková – čo už teraz, keď to tam postavil
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Pavol Šimun – a je to jeho chyba. Prečo to postavil na cudzom? To je presne to, čo sa v Ľubietovej robí,
bez rozhodnutia, bez osadenia stavby, len sa postaví. Neviem, ako by sa k tomu postavil občan, keby sa
na jeho pozemku postavilo.
Ing. Pavel Zajac – pán Sedláček má slovo
Ing. Peter Sedláček – toto som chcel povedať za a/ a za b/ chcem povedať, aby si panie poslankyne
uvedomili, že my predávame pozemok, sme teda predávajúci. Ten pozemok ide zmeniť majiteľa, a keď
sa mu tu nebude páčiť, tak celú tú reštauráciu predá nie za 20 €/m2 ale za oveľa viacej a skutočne, určitá
diferencia by mala existovať medzi pozemkom na močiari a pozemkom na námestí. Choďte bývať do BB
a prenajmite si byt v centre. Zaplatíte oveľa vyššiu sumu, ako keby ste si taký istý byt prenajali niekde na
periférii mesta. Ja navrhujem 20 € a to môže byť Rado spokojný. Nechceme ho vydierať ani tlačiť k múru.
Ing. Pavel zajac – sme v stave sa nejako dohodnúť? Niekto ustúpi, neustúpi? Ja osobne by som povedal,
že keď aj 20 stále je to pre neho riešenie
Ivan Kováč – tu vôbec nejde o Grajciar, ale ide o princíp
Ing. Pavel Zajac – momentálne ide o Grajciar
Ivan Kováč – ja viem
Ing. Pavel Zajac – prosím, ak chcete vyrobiť cenovú mapu, vyrobím, nemám s tým problém
Sidónia Filadelfiová – hovorím načo pán Kováč staval tú čiernu stavbu na ihrisku?
Ing. Pavel Zajac – prosím vás, nezačínajme ďalšie hriechy
Sidónia Filadelfiová – najprv sa zamyslite nad sebou a potom bliakať
Ing. Peter Sedláček – zamysleli sme sa nad sebou a my sme stavbu na ihrisku nerobili
Ing. Pavel Zajac – prosím vás, vráťme sa k predaju pozemku, sme v stave sa dohodnúť, potrebujete čas
na to, teda toto odložíme na budúce?
Eva Chebeňová – čas
Pavol Šimun – načo to budeme odkladať?
Ing. Peter Sedláček – nám je 17 m2 na nič, treba mu to predať a hotovo. To, čo postavil na obecnom
a nepredáme mu to, môže sa to skončiť tak, že mu to dáme odstrániť. Tak dáme stavbu zrútiť alebo ako?
Pani poslankyne, navrhnite, dáme mu to zrútiť?
Bc. Jana Majerová – ale to určite nie
Pavol Šimun – teraz bude niekto na námestí alebo kdekoľvek si opravovať dom a privlastní si pozemok,
tak aj tomu predáme?
Eva Chebeňová – ale keby sa nebol on o tú búdu postaral, to musíte aj tak zobrať, tak by to spadlo
Pavol Šimun – a čo, čo my teraz s tým vyriešime?
Eva Chebeňová – dajme mu to lacnejšie, že to opraví
Ing. Peter Sedláček – doplaťme mu my, dobre Evka?
Bc. Jana Majerová – určite to bola jednoznačne chyba, že to nešlo od a po z, ale od z po a, naopak, kým
je to v malom, tak si to nikto nevšimne ale potom, dobre,
Ing. Pavel Zajac – čo znamená dobre?
Bc. Jana Majerová – treba mu to predať.
Ing. Pavel Zajac – tak čo, idete hlasovať o uznesení?
Michaela Černáková – za 15 €, čo ja viem
Ing. Pavel Zajac – tak skúsme hlasovať za 15 €/m2 , kto je za, tri, kto je proti traja, nie je o čom,
rozprávajme sa ako normálni ľudia, hovoríme o 50 € má to nejaký význam?
Pavol Šimun – je to 170 alebo 340 €.
Bc. Jana Majerová – dajte hlasovať
Ing. Peter Sedláček – a to čo teraz znamená?
Ing. Pavel Zajac – ja neviem, však prečítaj uznesenie, niekto možno ustúpi a ak neustúpi tak ako neviem
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Ing. Peter Sedláček – ak sa nedohodneme za akú cenu a neprijmeme uznesenie, tak ty ako stavebný
úrad mu musíš dať zastavenie stavby, lebo postavil na našom a bude musieť zrútiť stavbu
Pavol Šimun – je na to vydané stavebné povolenie?
Ing. Pavel Zajac – nie, ale je to ohlásenie stavebných úprav, stavebná úradníčka mu to takto vydala a ja
som to podpísal, čo mám teraz s tým spraviť?
Bc. Jana Majerová – dobre, nerozprávajte sa o tom do nejakých detailov, dajme hlasovať o návrhu 20 €.
Ing. Pavel Zajac – kto je za 20 €, dobre 4 sú za, v poriadku, ďakujem, prepíš uznesenie
UZNESENIE OcZ 21-6/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
podľa § 9 ods.2 písm. a/ a § 9a ods.8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, predaj parcely KN C 1094/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2,
ktorá bola oddelená geometrickým plánom č. 44583486-028/2016 z parcely KN C 1094 vedenej
na LV 793, v k. ú . Ľubietová na obec Ľubietová, kupujúcemu Grajciar s.r.o Lučatín, za kúpnu cenu
20,00 €/m2, celková cena je 340,00 €, pretože predávaný pozemok je v susedstve pozemkov
kupujúceho. Kupujúci zaplatí návrh na vklad a geometrický plán.

Za: : Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan
Kováč,
Proti : Zdržal sa : Mgr. Eva Chebeňová
Nehlasoval : Uznesenie bolo prijaté
7. Rôzne
Ďakujem, pani Chebeňová sa zdržala, sme v bode rôzne a tam máme vlastne schválenie členov dozornej
rady obecnej píly a obecných lesov Ľubietová a ešte dneska mi volala Milena Majerová z píly, že ešte by
chcel ísť do dozornej rady Ing. Gajdoš Dušan, že o tom nevedel a či si ešte môže podať prihlášku,
povedal som, že to prednesiem
Bc. Jana Majerová – nie
Ing. Pavel Kútny – nemáte piliara, nie dozornú radu
Pavol Šimun – ja by som povedal tak, nech si dá žiadosť
Ing. Pavel Zajac – má mi ju poslať mailom, ale zatiaľ som ju nedostal
Ing. Peter Sedláček – ja chcem povedať inú vec. Vo februári sme prijali uznesenie o vypísaní výberového
konania na členov dozorných rád spoločností, podmienky boli stanovené, do určitého termínu mali
prihlášky odovzdať. To znamená, že keď chceme rozširovať dozornú radu, tak by sme mali znovu
uverejniť nejaké doplnkové výberové konanie, ale teraz určite nemôžeme povedať, nech si podá žiadosť.
Alebo to ošetríme tak, aby mali všetci rovnakú možnosť
Pavol Šimun – môžeme to urobiť tak, že potrebujeme rozšíriť dozornú radu ak cítime takú potrebu
Ing. Pavel Zajac – mne bola táto požiadavka vznesená, ja som vám ju podal a rozhodnite, ja mám
pripravené uznesenia na 4 ľudí,
Ing. Peter Sedláček – ak chceme doplniť dozornú radu, musíme prijať ďalšie uznesenie, aby mal každý
šancu sa prihlásiť, nie len Dušan Gajdoš
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Pavol Šimun – máme 4 do dozornej rady, dnes ich odsúhlasíme. Bolo by dobre, keby sme sa do týždňa
- do dvoch s členmi dozornej rady stretli neformálne, povedali by sme, čo od nich očakávame a spýtame
sa ich, či im stačí že budú pracovať 4, alebo majú pocit, že treba dozornú radu rozšíriť. Možno po pol roku
povedia, žeby tam potrebovali toho piliara - drevára a potom môžeme vypísať na doplnenie členov
dozornej rady, ak niekoho nájdeme
Ing. Pavel Zajac – ja vám k tomu poviem len toľko, Peter žiadal, aby som ich dnes pozval sem, ale
nepozval som ich na zastupiteľstvo z jedného dôvodu, toto je prvý krok – musí ich schváliť zastupiteľstvo
a za druhé, ich musí menovať valné zhromaždenie. Navrhujem zvolať valné zhromaždenie, ak sa chcete
s nimi osobitne stretnúť, tak hodinu pred tým a potom bude valné zhromaždenie tu.
Pavol Šimun – kľudne aj na valnom zhromaždení, tam ich len menujeme a môžeme spraviť spoločné
zasadnutie
Ing. Pavel Zajac – ja si to myslím tiež
Ing. Peter Sedláček – ja som ti len preto volal, ak si ma nepochopil, žeby tu mohli byť, predpokladali sme,
že toto zastupiteľstvo bude mimoriadne krátke, a aby sme všetci videli kto to je, lebo všetkých
nepoznáme. A potom také neformálne stretnutie, to, čo hovoril Paľo, ako a čo si predstavujeme, ešte pred
tým, ako ich budeme menovať ako valná hromada, čo sa od nich očakáva sme si mohli dneska za 10
minút povedať
Ing. Pavel Zajac – nechcem už len z toho titulu, aby tu boli aj konatelia. Bolo by zbytočné, aby sme niečo
robili, potom by to totiž tak vyzeralo, osobne si myslím, že toto je len prvý krok, nič iné, súhlas obecného
zastupiteľstva. Musí ich aj tak menovať valné zhromaždenie jednej aj druhej spoločnosti, bude to uzavretá
spoločnosť a tam si môžete povedať čo chcete. A či pána Dušana Gajdoša – zase ten postup musí byť
rovnaký.
Bc. Jana Majerová – ja v tomto momente musím povedať stop,
Ing. Pavel Zajac – prihlásili sa Ing. Peter Pyšný, Katarína Kubišová, Ing. Ján Doboš a Ing. Pavol Černák,
mali by sme ich dneska schváliť a poprosím uznesenie
UZNESENIE OcZ 21 -7/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
.

členov dozorných rád Obecnej píly s.r.o.Ľubietová a Obecných lesov s.r.o. Ľubietová

v zložení: Ing. Peter Pyšný, Katarína Kubišová, Ing. Ján Doboš, Ing. Pavol Černák
Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan
Kováč, Mgr. Eva Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac – ďakujem kto je za, všetci, sme v bode rôzne, má niekto niečo do bodu rôzne?
Bc. Jana Majerová - môžem sa opýtať len na jednu vec? Pred časom sme predávali domček povyše
Korduličov Čiefovcom s tým, že sa to zbúra. Dodnes to tam stojí a dokonca je ten domček spoločný s
Korduličovcami, treba Čiefovcov nejakým spôsobom upozorniť, lebo tá strecha padá, či to mienia zbúrať.
Ing. Pavel Zajac – nech mi Korduličovci napíšu písomnú žiadosť, že ich ohrozuje susedná nehnuteľnosť,
na stavebný úrad písomne
Ing. Pavel Kútny –zámena pozemkov Peter Holík – aký je tam stav?
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Ing. Pavel Zajac – momentálne som mu ponúkol tri parcely, parcelu pod Uhríkom, tam, kde sú všetky tie
včely, viete o čom rozprávam, tam ako teraz vypiluje Uhrík, tam som mu ponúkol asi 800 m, potom na
druhej strane, kde sú všetky tie včely. Peter chce nad Čeliencom, ako je ten svah nad chatami, asi 800
m tam chce vymerať, ak s tým budete súhlasiť ja to dám vymerať a potom sa to zamení. Tam, kde sa
ťahá drevo, kde parkujú všetky autá a nad tým smerom ako na Hrb
Pavol Šimun – oproti vodojemu alebo Kolíkovie chate?
Pavol Zajac – nižšie, idem vytlačiť mapu a ukážem vám to? Viete, kde parkujú autá vedľa cesty, keď idú
na Hrb? On chce vlastne vedľa cesty ako ide NN- ka na Slobodné a pod tou NN-kou chce 800 m
Eva Chebeňová – je to pri Petrovi Fellnerovi, sú tam bratislavské chaty
Ivan Kováč – uvidíte, donesie mapu
Ing. Pavel Zajac – poprosím vás, takto, toto je cesta smerom na Hrb. Toto je prvá chata, toto je druhá
chata a toto je už bazén, a takto ide NN-ka, poza tieto pozemky a Peter chce vlastne niečo vedľa cesty,
800 m2. Tuto stávajú autá, pod cestou je zastavaných 400 m – v geometráku, rovných 400 m, je to celý
jarok pod Petrom, celá zákruta a popri cesta
Ivan Kováč – a prečo chce 800 m?
Ing. Pavel Zajac – toto je extravilán a cesta je intravilán, ako hovorím, taká bola zatiaľ dohoda, ja osobne
by som mu dal v inej lokalite, ale ja to dám vymerať a môže sa to vymeniť.
42:03
Pavol Šimiun – pozrite, vysporiadať to treba, lebo už sa ľudia z Podlipy sťažujú. Tú cestu treba opraviť,
budeme na cudzom pozemku opravovať cestu? A ak sa nemýlim ide tade aj vodovod. Otázka je, či je to
tá výmera.
Ing. Pavel Zajac – myslím si, že tých 800 m má svoj podklad, je to na vás, ja som Petrovi predložil 3
návrhy, Peter si vybral tento pozemok, nemám k tomu čo viac povedať, vybral si ho.
Pavol Šimun – navrhujem, aby sme to teraz neriešili, rozdebatuje to komisia aj poslanci, nech sa
porozprávajú aj s občanmi, a pripravia to na budúce zastupiteľstvo
Ing. Pavel Zajac – pýtal som sa ho, či nechce aj tú istú parcelu z vrchu oproti vodojemu, tam je to
súkromné s tou prístupovou cestou, ale dalo by sa to vyriešiť, tak, že by sa nie na námestí ale pod lesom,
za tou zákrutou, ale Peter ak tam chce mať včely kalkuluje s tým, že si tam spraví prípojku a môže si to
oplotiť elektrickým oplotkom
Ivan Kováč – nie je tam na to tá štúdia od Kolaja?
Ing. Pavel zajac – nie, pokiaľ tam chce mať včely, ja s tým problém nemám, je to Čelienec, je to nejaká
tradícia, tak že ako nemám s tým absolútne žiadny problém, bolo by fajn, keby ten včelín nejako vyzeral
Pavol Šimun – aby potom s tým nemali problém Bratislavčania, dobre si pamätáme, aký bol problém na
Rôšte, však, keď ešte mali včelári mali určovať, kadiaľ budú včely lietať lebo sa niekomu nepáčilo, že sa
tam včelín postavil
Ing. Pavel Zajac – dá sa to vyriešiť, že sa tam postaví vyšší plot, nie som odborník včelár, tak že neviem,
k tomuto by bolo dobre pozvať aj Petra Holíka,
Pavol Šimun – na stavebnú komisiu a nech, keď Ivan zvolá stavebnú komisiu, dá vedieť aj poslancom,
prídu, porozprávame sa a na budúce zastupiteľstvo to môžeme riešiť
Ing. Pavel zajac – len poprosím zase, to bude ten istý problém, čo bol so Šotíkom, musíme zverejniť tento
zámer, aby sme to do konca mája stihli, máme to mať 20 dní zverejnené
Ivan Kováč – môžeme to budúci týždeň spraviť, ja sa Petra spýtam
Ing. Pavel Zajac – dobre, sme v bode rôzne, nech sa páči
Ing. Peter Sedláček – chcel by som sa opýtať, vo februári sme sa rozprávali ohľadom škôlky, mal si osloviť
projektanta a prehodnotiť to podkrovie, v akom je to stave?
Ing. Pavel Zajac – ja som vám tú informáciu poslal
Pavol Šimun – sú nové predpisy od nového roku
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Ing. Peter Sedláček – potom sme sa bavili o chodníku na Podlipu vo februári si povedal, že v marci ideš
robiť. Ďalej posilňovňa, v marci sme mali odkopať ....
Ing. Pavel Zajac – dobre, som sľubotechna, čo vám mám na to povedať, stojí to na Mikiho bagri, nemá
čas
Ing. Peter Sedláček – ale bager mal tu, keď kopal schody
Ing. Pavel zajac – stojí to momentálne na ňom, lebo ešte aj pani riaditeľka chce terasu vyrovnať, tak by
mal prísť bager, budem ho obháňať
Ing. Peter Sedláček – minulý týždeň som sa s tebou rozprával, čo s tým Ivanom Uhríkom?
Ing. Pavel Zajac – s Uhríkom Ivanom som ešte nič neriešil, poznačím si
Ing. Peter Sedláček – hovoril som, že minulý rok na to upozornila pani Černáková, má tam roxory a naozaj
sa tam hocikto môže prepichnúť
Pavol Šimun – k tomu môžem len toľko povedať, ja som sa s Ivanom rozprával a nechcite počuť, čo
povedal, by ste sa veľmi čudovali
Ing. Peter Sedláček – zato som navrhol, nejaké hranolčeky zobrať z píly, on tam pestuje kvety, má tam
zelený pás a v podstate, ako je vstup do brány v každom rohu je to ohraničené bielou páskou, na roxore
do výšky 30 cm, ak tam niekto capne prepichne ho roxor. Poslednú vec mám, dostala sa mi do rúk
fantastická pomôcka, pri vyvážaní tých množstiev drobného stavebného odpadu na Flôs, je tu tabuľka čo
približne koľko váži, keďže si kázal rátať autá a tie nikto nepočíta, tu je napísané aj koľko váži fúrik podľa
toho čo vezie. Jeden výtlačok nechávam Zuzane, aby vedela vypočítať poplatok a druhý vytlačok je pre
chlapca, čo otvára rampu a preberá odpad.
Ivan Kováč – ja sa chcem spýtať, či si zistil ten projekt, to CD
Ing. Pavel Zajac – nie, mal mi to poslať ale on má len technickú správu a tú mi aj poslal a ešte, keď sme
pri škole, v pondelok sem príde statik kvôli tomu opornému múru, bol na odbore školstva teda čo sa dá
riešiť ako havarijný stav, tak niečo rieši ak má nieto záujem prísť.....
Ivan Kováč – ale nech sa to rieši aj s tou vodou
Ing. Pavel Zajac – veď ako to sa potom musí projekčne doriešiť
Ing. Pavel Kútny – k škole ešte, toto je oporný múr, čo s komínom? Nie že začnú padať komíny na strechu,
treba sa s pani riaditeľkou porozprávať, a tak isto sadrokartón, čo bolo zatepľované, tam sú poškodené
žľaby a zateká pod ten sadrokartón a polystyrén keď prší
Ing. Pavel Zajac – ale kde? Tam bol len jeden problém, kde bol odtrhnutý ten kotlík, minule tam bol
horolezec, očistili fasádu a sa to opravilo, malo by to byť v poriadku
Ivan Kováč – ale toto sme už urgovali, potom Dobrota tam poslal niekoho, to myslíš z tej druhej strany,
tam zatekalo, je to opravené
Ing. Pavel Zajac – aby sa to dalo na správnu mieru, ja sa nepamätám, ako to bolo, ale mne Dobrota
povedal, že tie žľaby sa dali dole, namaľovali sa a vrátili sa späť.
Ivan Kováč – ja viem, odstránilo sa to
Ing. Pavel Zajac – ten kotlík sa opravil, lebo bol odlomený, vystriekali to vapkou, je to fasáda umývateľná
Ivan Kováč – takže to pokračuje?
Ing. Pavel Zajac – pôjdem sa tam pozrieť
Ing. Pavel Kútny – elektroinštalácia, rozvody, bude sa to posilovať nejako?
Ing. Pavel Zajac – ale kde, po prvé mi to ako pani riaditeľka ani neavizovala, že je problém s elektrikou,
ale ak by sme chceli robiť celú novú elektroinštaláciu tak na to treba projekt a peniaze, a treba zastaviť
pani riaditeľku, lebo ak ideme robiť elektriku netreba maľovať, lebo chce všetko maľovať
Ing. Pavel Kútny – treba nejakú postupnosť, čo sa bude robiť
Ing. Pavel Zajac – ja súhlasím,
Pavol Šimun – máme predsa revíznu správu, tak má to nejaké závady?
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Ing. Pavel Zajac – tam sa skôr naráža na to, že všetko sú staré rozvody a zdá sa mi, že sa tam dával ešte
hliník
Pavol Šimun – nie, to je všetko meďou, to bolo v 1970 – 1973 v tých rokoch to bolo prerábané, celá
elektrika nanovo
Ing. Pavel Zajac – ja ti poviem len jednu vec, ako náhle vnídeme do tej elektriky tak budeme musieť prejsť
na úplne novú sústavu a budeme to musieť prerobiť od začiatku po koniec.
Pavol Šimun – keď robiť elektriku, tak len systémom opravy, rekonštrukcia je veľmi drahá
Ing. Pavel Zajac – a kde má problém s elektrikou, niekde jej vyhadzuje istič?
Ing. Pavel Kútny – chcela to posilovať, lebo tam pôjdu počítače,
Ing. Pavel Zajac – pokiaľ viem, tak do počítačovej miestnosti ťahali úplne nový prívod, pre mňa je toto
nová informácia. V kotolni je tiež úplne nový prívod – to by malo byť tak isto v poriadku a čo sa týka tried,
ako spotrebiče sú úspornejšie, a zásuvky, nefungujú interaktívne tabule? To nemá takú spotrebu, aby
bolo treba meniť celú elektriku
Pavol Šimun – stačilo by možno len zásuvky povymieňať, podoťahovať, skontrolovať rozvody,
Ing. Pavel Kútny – na to musí byť odborník, aby zistil rozsah
Ing. Pavel Zajac –ja ti poviem len jednu vec, mne hovorila pani riaditeľka, že jej zahára jedna zásuvka,
bol tam opravár, vyčistil to založil a bolo to v poriadku, toto je pre mňa nová informácia, že musíme robiť
novú elektriku
Ing. Pavel Kútny – keď to praskne, budete to musieť urobiť, treba to pozrieť a radšej skorej spraviť, projekt
na to
Ing. Pavel Zajac – či je to vôbec potrebné, zase mal by tam niekto ísť, čo sa do toho rozumie a povedať,
či je to potrebné, za úvahu by to stálo kvôli šetreniu, čo je jedna tá stúpačka voľná v tom rozdeľovači, tak
spraviť v kuchyni obojživelný bojler – to by možno trochu ušetrilo elektriku
Ing. Pavel Kútny – ja si myslím, že je najnáročnejšia energeticky jedáleň
Ing. Pavel Zajac – nepočul so, žeby im niečo vyhadzovalo
Ing. Pavel Kútny – treba to riešiť dopredu, nie keď bude havarijný stav
Vlastimil Galuška – ak je tam nejaká závada revízna správa by to mala riešiť, treba pozrieť revíznu správu
Ing. Pavel Zajac – revízne správy robí Jano Majer
Ivan Kováč – sedeli sme pred mesiacom s celým vedením a nič takéto sa nehovorilo, preto ma to
prekvapilo
Bc. Jana Majerová – pani riaditeľka si na tieto veci dáva pozor, a robí to pravidelne, preto som aj ja
prekvapená
Mgr. Eva Chebeňová – ja chcem dodať, že komín z kotolne je vyvložkovaný, to je už dávno urobené
a určite na to každého pol roka chodí revízia
Ing. Pavel Kútny – ja mám túto informáciu od dnes, keby sa nič nedialo a bolo spravené tak by sa to
nedialo, ak si myslíte, že je všetko v poriadku, prosím
Ing. Pavel Zajac – k tým komínom, to sa jedná o tie komíny, ktoré sú nefunkčné, alebo o ktoré komíny?
Ing. Pavel Kútny – ak to niekomu padne na hlavu bude neskoro
Ing. Pavel Zajac – súhlasím, ale ide o to, že či teraz je problém s tým funkčným komínom, alebo
s nefunkčnými ktorých je asi 12 a tie sa mi zdá sa opravovali za Jančíka. Keď sa natierala
strecha, opravovali sa komíny, ale či je to tak neviem, pôjdem sa pozrieť
Bc. Jana Majerová – ak môžem, z Huty postreh. Bola by som rada, keby mohli obecní zamestnanci
vyčistiť ten jarok, je v určitých miestach tak zarastený, že keby prišiel nával vody tak tá voda sa bude
rozlievať po ceste,
Ing. Pavel Zajac – ja ti poviem len jednu vec, ten jarok v tej hornej časti je funkčný, to je v pohode, potom
je asi ešte jedna vpusť, tam je to funkčné, ale kde je ten posledný, čo ide do toho jarku, tak tam je to do
kopca, tak že keď príde príval posúvajú to metlami, aby to išlo dolu
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Ivan Kováč – ale toto sme už tiež riešili
Ing. Pavel Zajac – áno, riešili sme to, len tam je vlastne ten problém, priepust do potoka a tie žľabovky
treba podložiť aby to išlo do potoka, neviem, čo to spôsobí
Ivan Kováč – veď sme to riešili pred dvoma rokmi,
Ing. Pavel Zajac – aj to, čo si mi poslala ohľadom tých áut, oslovil som zatiaľ Eremiáša, povedal, že to
rozoberá a dá to do šrotu. Ten Nisan tam vzadu ani neviem koho je, a bola tam ešte veľká železná vlečka
dole pred Hiadlovských – neviem, musím zistiť
Pavol Šimun – ja by som mal jednu vec, v nedeľu bol deň matiek a ten bezbariérový prístup občania
skúšali, a mali taký názor, žeby to bolo treba opraviť. Chcel by som vidieť, ako tam pôjde Debnár
s vozíkom, mamičky hore s kočíkom síce vyšli, ale dolu ani jedna nešla, nie je tam zábradlie a je to strmé,
najlepšie by bolo, keby to bolo plynulé, v kuse, treba znížiť sklon
Ing. Pavel Zajac – dobre, ďalej
Vlastimil Galuška – prišli sme sem v takomto zastúpení, chceme sa spýtať ohľadne tej cesty na začiatku
Močilia smerom ďalej, stavia sa tam nejaký nový dom, plánujú sa ďalšie, chcel som vlastne vedieť, aká
je situácia a kedy sa vlastne plánuje s tou cestou niečo robiť. Dnes som pozeral po dažďoch a je to všetko
nahrnuté dolu, sú tam veľké obrovské skaly, ničíme si autá a je to nebezpečné. Neviem, ako je to
postavené teraz...
Ing. Pavel Zajac – pozrite sa, projekt je vypracovaný, je tam jeden sporný bod v celom projekte a to je tá
nešťastná drevenica. Je to jednoduché riešenie, že to zbúrame ale môže sa nájsť nejaký vlastník, ktorý
povie, že toto bolo moje a budeme mať na krku súdny spor. Toto všetko riskujeme, a je len otázka, čo
s tým a treba na to odsúhlasiť financie, tak že hovorím, ja som to dokonca dal aj naceniť Doprastavu,
priznám sa, že musím to nájsť alebo mu zavolám, nech mi to ešte raz pošle, ale to je asi všetko, čo vám
k tomu viem povedať
Vlastimil Galuška - aký je problém rozdeliť ten projekt na dve časti, povedzme časť urobiť pokiaľ budú
stačiť financie, myslím si, že to nikoho nezaujíma čo ďalej, aj v zime budú problémy
Igor Naňo – je tam dosť veľká premávka, sme zaprášení, chcel by som poznať názor každého poslanca,
keďže väčšine z vás som dal hlas, nech aspoň viem, ako budem voliť ďalej
Ing. Pavel Zajac – vysporiadali sme pozemky od Helexovcov, od Celera, kto mal záujem tak sme ich
vysporiadali, je tam stavebný projekt, je tam jeden sporný bod a to tá nešťastná drevenica, momentálne
je tam 5 mŕtvych vlastníkov
Igor Naňo – a keby sme neriešili tú nešťastnú drevenicu a skončili pri Helexovcoch a 60 ľudí, ktorí na tej
ulici bývajú, by boli spokojní, keby sa urobilo aspoň časť tej cesty?
Pavol Šimun – môžem ja? Keď sme robili minulý rok rozpočet, tak sme sa dohodli, že sú tu nejaké
problémy v obci, ktoré treba riešiť. A keďže minulý rok sme mali kopu dlžôb, úverov, nevysporiadané
financie za námestie, dohodli sme sa, že minulý rok bude reštriktívny a peniaze sa podržali. Spravilo sa
to, čo sa spravilo, peniaze sa uhradili tak, ako sa uhradili a nejaké peniaze sú aj na účte. Keď sme
pripravovali rozpočet na tento rok, komplet celý rozpočet pripravila finančná komisia aj s pani ekonómkou.
Potom sme spravili spoločné sedenie s poslancami čo sa týka bežných výdavkov, vyčlenili sme zhruba
100.000 € čo boli naviac mimo rozpočtu s tým, že sa zídeme poslanci a starosta a povieme si, na čo tie
peniaze dáme. Ak si pani Černáková spomenie, ja som napríklad tvrdil, že už aj keď sú tie vaše domy
tam postavené mimo územného plánu a už sú, pán starosta povedal, že ste podpísali, že nepožadujete
žiadnu infraštruktúru, pri stavebnom povolení,
Ing. Pavel Zajac – že si to vyriešia na vlastné náklady
Vlastimil Galuška – počkajte, toto je ale havarijný stav, vytápa nám pozemky 1:07
Pavol Šimun – nechajte ma dohovoriť. Keď sme sa dohodli na deň, keď sa stretneme s pánom starostom
a poslancami, že sa o týchto veciach budeme rozprávať, tak pán starosta neprišiel. Je 13. mája, niekoľko
krát sme sa tu zišli rozprávať o tom, kde tieto peniaze posunieme, a môžem povedať, žeje tu polrok a
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polovica tých peňazí bude minutých a zasa tu nič nespravíme. Finančná komisia viac krát pýtala od pána
starostu koľko peňazí na to treba, a nevedel nám povedať, koľko na to treba, samozrejme raz povedal,
že má na to projekt a že má aj rozpočet. Keď budeme vedieť, koľko to bude stáť myslím si, že všetci ako
tu sedíme určite s tým problém nebudeme mať. A keď sa dohodneme na nejakom spôsobe realizácie ani
jeden nebude hlasovať proti. Potrebujeme však mať informácie, nemáme z čoho vychádzať, stále stojíme
na tom dome, na tej drevenici a ja si osobne myslím, že keby sme veľmi chceli, tak tú drevenicu dávno
vyriešime. Má to majiteľov a má to aj dedičov, je to tam možno majetkoprávne nevysporiadané, bude za
tým treba chodiť a určite by sa to vysporiadalo a spraví sa cesta komplet taká, aká má byť. A bolo by to
aj pre vás lepšie, keby ste mohli chodiť dookola. Akonáhle pán starosta povie, tu je rozpočet, toľkoto to
bude stáť môžeme si sadnúť a rozprávať sa o tom.
Vlastimil Galuška – je to problém?
Ing. Pavel Zajac – podľa mňa nie, Doprastav dal cenovú ponuku
Vlastimil Galuška – cez Doprastav to budú strašné peniaze
Ing. Pavel zajac – ako, skrátka prišiel sem chlap že vypracuje cenovú ponuku, neviem, či ten rozpočet je
reálny alebo nie je, to vám neviem povedať
Pavol Šimun – a keby sme to spravili tak, že oslovíme ešte Sliačana alebo ktorá firma robí cesty, nech
nám spravia 3 – 4 rozpočty a vyberieme.
Vlastimil Galuška – prišli sme sem, aby sme to vyriešili
Pavol Šimun – bavili sme sa o tejto ceste minulý rok, a starší poslanci tvrdia, že sa tým zaoberali aj
predtým
Ing. Pavel Zajac – minimálne sme sa bavili o tom, že treba dať spraviť projekt
Pavol Šimun – a spomínam si ešte na jednu vec, to minule pani Černáková pripomenula, problém je aj
ten elektrický stĺp v strede, ako tam tú cestu spravíte? Keď na to upozornila bol som sa tam pozrieť,
a cesta nevychádzala ani jednou ani druhou stranou
Ing. Pavel Zajac – ešte raz, prosím vás je tam naprojektovaná cesta a určite nejde tým starým závozom,
preto sa vysporiadavali pozemky, celá tá cesta je posunutá od toho starého závozu a ten stĺp tam nevadí,
hovorím, ten projekt je na svete
Vlastimil Galuška – bolo by dobre, keby sa to vyriešilo, aby nás stále nevytápalo, všetok štrk ktorý tam
bol na ceste navozený skončil na tej zákrute, úplne by stačilo zatiaľ to povalcovať, tieto veci sa dajú urobiť
svojpomocne,
Pavol Šimun – nebolo by to lepšie vyriešiť komplexne? Sám ste povedali, že je to havarijný stav, Paľo,
riešme to ako havarijný stav a do konca mája rozhodneme. Viete, starosta je výkonná moc
Galušku nerozumieť – po každom väčšom daždi tečie voda dole cez koleso popri kolkárni a to tam vytápa
Pavol Šimun – nevytápa len kolkáreň, vytápa dolu aj klub mládeže, tam všetko vytápa, tam keď robili
prívod na teplovod, tak nahrnuli zem nad izoláciu, a keď príde príval všetka voda stečie za izoláciu
a potom sa sťažujú, že majú mokro
Igor Naňo – mám otázku. Keď sa za dva mesiace stretneme a s ničím sa nepohne, kto má byť ten, kto
s tým prvý pohne?
Pavol Šimun – to musí starosta v prvom rade
Igor Naňo – chcem meno, aby som vedel, komu mám ísť nadávať, kto má prvý s tým pohnúť, aby som
vedel
Pavol Šimun – zákon o obecnom zastupiteľstve hovorí jednoznačne, sú 3 orgány v obci - starosta, obecné
zastupiteľstvo a hlavný kontrolór. Hlavný kontrolór kontroluje, obecné zastupiteľstvo rozhoduje a starosta
je výkonný orgán, ktorý koná.
Vlastimil Galuška – a čo spraví starosta bez vás?
Pavol Šimun – máme ísť dať spraviť ten „nástrel“, tú cenu? Sám ste povedali, že Doprastav bude drahý.
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Vlastimil Galuška – skúste teraz odsúhlasiť, aby sa dali spraviť 3 cenové ponuky a ak je to možné, bavme
sa o tom, že by tá cesta išla po tú chatrč, je to aj otázka bezpečnosti
Ing. Peter Sedláček – ja súhlasím s vypracovaním cenových ponúk, ale určite musí byť varianta
a/ a vyrianta b/, to znamená po ten domček alebo varianta b/ komplet. Lebo ako ste sám povedali, a do
budúcna určite privítate, keď tá cesta bude, seriózne sme sa o tom vlani rozprávali x-krát, ja som zo žartu
ešte povedal, Paľo pošli tam veľkú tatru domček padne a nie je žiadny problém, pôjde veľké auto, šofér
nedá pozor a to samé spadne. Doporučil by som, aby sa tá cesta poriešila, aby to bolo zokruhované, aby
to bolo priechodné.
Vlastimil Galuška – určite je to dobrá vec, aby bola tá cesta aj z vrchu priechodná, aby tam bol dobrý
prístup, bude to dobré aj pre požiarnikov, keď sa vyrieši cesta, vyrieši sa aj to, aby voda nestekala do
záhrad
Viera Beniačová – chcem sa opýtať, ako poriešite prístup do dolného poľa? Tam má všetko zastavané,
že ako to budete riešiť?
Ing. Pavel Zajac – viete čo, takto, vyriešime Močilie a tak sa budeme baviť o ostatnom. Miestna
komunikácia je minimálne 5 – 6 m, jednoprúdovka tam určite nie je.
Vlastimil Galuška – aby bola v normálnom stave, keď tade prejde traktor, sú tam veľké skaly, je to vysoko
, je to zlé
Ing. Pavel Zajac – ďalšia vec, čo môžem povedať, že väčšinou tie cesty čo robia, robila Renovia, takže
môžeme osloviť Krnáča, firmu Sliačan a neviem koho ešte
Ing. Peter Sedláček – Paľo čím viacej ľudí oslovíš, tým lepšie
Ing. Pavel Zajac – počúvajte, nie, čím viacej oslovíš, keď si uvedomíte, že to bude nad 100.000 €, budeme
tam musieť urobiť verejné obstarávanie,
Pavol Šimun – koľko ?
Ing. Pavel Zajac – tak to určite, tá cesta bude stáť 100.000 €, takto, ako to naprojektoval. Myslíte, že to
urobíme za 10.000? Bude tam 30 cm makadamu, 10 cm podkladný asfalt, 5 cm vrchný asfalt, treba tam
vyriešiť odvodnenie, čo treba určite vyriešiť,
Ing. Peter Sedláček – netreba to zasa riešiť ako cestu prvej triedy, samozrejme že aj miestna komunikácia
– keď sa to bude riešiť ako miestna účelová komunikácia určite bude o polovicu lacnejšia, nemusí byť
také lôžko, nemusí byť neviem čo, nemusia byť parametre ako na takejto ceste
Pavol Šimun – ak už ideme niečo robiť tak to spravme poriadne a nie zasa mačkopsa a o 5 rokov príde
príval zo ženskej doliny, vymyje to a zasa bude problém. Spravme to poriadne, tak, ako sa patrí, Takto,
napísali sme nejaké uznesenie, keďže občania chcú uznesenie, môžem ho prečítať, vieme, aký problém
je, vieme ako sa dá riešiť, prijmime uznesenie a uvidíme čo sa bude robiť.
UZNESENIE OcZ 21 -8/2016
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
.

vypracovanie cenových ponúk na vybudovanie cesty medzi Kolesom a Močilím podľa
Projektovej dokumentácie
Termín do 31.5.2016

Za: Ing. Peter Sedláček, Michaela Černáková, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Ivan
Kováč, Mgr. Eva Chebeňová
Proti : Zdržal sa : Nehlasoval : Vlastimil Galuška – ďakujeme, asi sa ešte uvidíme nabudúce
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Ing. Pavel Zajac – nech a páči, pokračujeme, pani Benačová, môžete
Elena Beniačová – pýtala som sa ako do toho dolného poľa to budete riešiť. Popri Procházkovcoch sa
nedá, že vraj to je ich, vlastne Paľo si to zapravil, tam sa nedá vôbec prejsť, musíte prosiť, aby vás pustil,
nie je to priechodné do toho dolného poľa.
Pavol Šimun – a tá cesta medzi vami a Ďurom Muránskym čo bola nechaná?
Elena Beniačová – je to vydržané, on to má predsa zapravené, tade sa nedá, má tam svoj pozemok a je
to oplotené
Ing. Peter Sedláček – tento problém sa riešil aj za Jančíka, toto potvrdzujem na 100 %. Na druhej strane
poviem, že obec tam má možno pár m2, sú tam všetko v podstate súkromné parcely a je na vlastníkoch,
aby sa dohodli súkromníci medzi sebou. ako sa tam dostanú. Určite popri Ľubovi sa nedá ísť, pretože ak
tam pôjde s nejakým väčším autom, tak sa mu zvalí pred vchod, on tam má ten oporný múrik, tade
neprejde nikto
Elena Beniačová – bola tade storočná cesta
Ing. Peter Sedláček – ja viem, že tam je záujem niektorých občanov popredávať pozemky tak, že budú
stavebné pozemky, lebo v Ľubietovej sa stavia hocikde, ak to nebude v územnom pláne bohužiaľ, musia
si to ľudia medzi sebou vyriešiť, od toho, komu to patrí si musí pýtať povolenie.
Elena Beniačová – donieslo sa mi, že bol návrh, cez tú našu záhradu, čo máme Beniačovie, že tam sa
spraví cesta do poľa
Ing. Peter Sedláček – načo nám je ako obci cesta do poľa? Kto chodí z obci – obecného úradu do poľa?
Nikto, sú to všetko parcely súkromné, občanov
Ing. Pavel zajac – ešte raz, bol to návrh, bol to súkromný návrh a bol iba – skrátka treba to brať tak, že to
bol súkromný návrh
Pavol Šimun – ja sa ešte spýtam k tomu vydržaniu, vtedy to bolo predsa vykúpené,
Elena Beniačová – to ste sa len pokúšali vyvlastňovať
Ing. Pavel Zajac – tie zadné parcely vôbec neboli
Pavol Šimun – zadné parcely, musíte si dobre pamätať aký cirkus tam bol s pánom Kordíkom, on tam tú
cestu chcel, nepamätáte si ?
Elena Beniačová – Ďuro Muránsky to vydržal, on tade len chodí teraz, ja len 2x ročne s drevom a uhlím
Pavol Šimun – ale veď viete, že to sa muselo odkúpiť, odkúpil to štát a ten predal občanom, keď to nebolo
ich a nemali tam parcelu, napríklad vy ste stavali na svojom, ale ostatní nestavali na svojom,
Elena Beniačová – odkupovalo sa to od štátu a ešte sa to poposúvalo,
Pavol Šimun – vtedy to ináč nešlo, preto sa spytujem, žeby to vtedy nebolo vyvlastnené? Veď to muselo
byť na československom štáte vedené, na obci
Elena Beniačová – nie, nebolo to vyvlastnené, je to vlastne ten priechod sa vrátil do vlastníctva Čiefovcom
a vydržal to Ďuro Muránsky a celé to tam oplotil a pokračuje ďalej a je to vlastne Čiefovcov
Pavol Šimun – ujčok Kordíkovie sa musí krútiť na cintoríne, ale vážne, nepamätáte sa, aký cirkus tam
bol?
Elena Beniačová – len že sa nepočítalo s tým, že sú taký špekulanti
Ing. Pavel Zajac – treba si uvedomiť jednu vec, vyvlastnený bol len ten vrch, kde sa stavali domy a potom
vlastne ešte sa vymerali tie druhé pozemky, ale tie druhé pozemky vlastne nikdy obec nedotiahla.
Pavol Šimun – takže to sa vydržalo len teraz nedávno?
Ing. Pavel Zajac – po ROEP-ke. Čiže po prvé, tie sa vrátili vlastníkom, teda Čiefovcom a pani Muránska
využila jednu vec a skrátka získala to osvedčením a ďalšia vec, treba si uvedomiť, že tá reálna cesta ako
starý závoz nie je, nikde nie je, lebo hovorím, aj táto cesta bola vlastne po parcele Čiefovcov, ako sú staré
závozy, nikde nie je kreslené, nikde tam takáto cesta nie je
Ivan Kováč – neviem, či sme toto vyriešili alebo nevyriešili, tak sa spýtam, bavíme sa tu teraz o dvoch
cestách, a čo na Podlipe? Tam je stavba, ukazoval som ti fotky, teraz zasa sa to postaví, ľudia budú
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chcieť cestu. Zasa sa bavíme o infraštruktúre, stavajú sa domy ale nepočíta sa infraštruktúrou, cestou,
lebo je to mimo územného plánu a potom, máte pravdu, to uznávame je to všetko v poriadku, ale ako
s takýmito stavbami?
Ing. Pavel Zajac – ako, ja teraz momentálne neviem, je teraz urobený jeden doplnok, stále je v riešení,
a bude na to schvaľovanie o tom to celé je. Ja som oslovil ľudí, či sú to ochotní zaplatiť, sú, ja viem tú
cenu, Pašková vlastne 1.500 € a Bugár chcel 900 €, čiže je to 2.400 €
Ivan Kováč – zaplatia si doplnky k územnému plánu?
Ing. Pavel Zajac – áno oni si to zaplatia, to isté vlastne rieši p. Búgel – doplnok k územnému plánu, a bude
si to platiť sám
Ivan Kováč – potom sa dostaneme k tomu, že si to vybavia, budú mať doplnok k územnému plánu a čo
s cestou? Problém bude takýto istý
Pavol Šimun – hádam to ten doplnok bude riešiť, každý územný plán, teda doplnok musí riešiť aj
infraštruktúru, musí tam byť nejaký prístup
Ing. Pavel Zajac – ten doplnkový nič nerieši, vyriešil by to nový územný plán, doplnok to určite nevyrieši,
ten plánuje využívať infraštruktúru ktorá tam je. Hovorím toto vyrieši len nový územný plán, to ináč sa
vyriešiť nedá
Ivan Kováč – Búgel si to ide sám zafinancovať, bude riešiť odpadové vody, elektrika, voda tam je?
Ing. Pavel Zajac – to musí riešiť všetko
Ivan Kováč – len či ste sa nebavili, či rieši aj to
Ing. Pavel Zajac – ja viem, že tam má spravený projekt, bude stavať nejakú polyfunkčnú budovu a ak
takéto niečo chce, musí mať ČOV a to zasa musí povoľovať okresný úrad, tam recipient je, ten potok do
ktorého to môže zaústiť, zasa to musí vyriešiť len projektant
Ivan Kováč – no dobre a tá Podlipa?
Ing. Pavel Zajac - mne oznámil Igor Búda, že stavia senník, tak ako čo? Sokolová ho vyzvala, vlastne
pani Klimešovú, lebo tá to žiadala, aby doplnila veci, skrátka že toto tam stavať nemôže, musí doplniť
veci. On nám ohlásil drobnú stavbu
Elena Beniačová – ešte by som, ešte jedno poviem, aj tie stavby kde sú naše domy, tak isto nebola cesta,
nebola potiahnutá kanalizácia len voda tam bola a tá cesta, ktorá ide popred naše domy to je ešte v rámci
pozemkov tiež ešte nevysporiadané
Ing. Pavel Zajac – nie, je to pravda, však ešte raz. Zatiaľ to neriešime, keď nás niekto požiada, zistí, že
pod našou cestou má svoj pozemok, tak dáme urobiť geometrický plán a odkúpime to za 2 € tak, ako sa
to už urobilo neraz. Ale neriešime to, keď nikto nič nechce, tak čo vám mám na to povedať? Neriešime to
tak, že sa dá zamerať celá cesta a potom budeme oslovovať - máte pozemok pod našou cestou, dá sa
to aj inak riešiť a toto je naša ústretová dobrá vôľa, môžem to vyriešiť cez § 66
p. Galuška st. – ja by som sa chcel len spýtať na ihrisko na Kolese, vlani sme to vyriadili, bolo pekné,
teraz je zasa zarastené, či by to nebolo treba spraviť znova, alebo dačo s spraviť s burinou, nech to troška
vyzerá. Ihrisko je pekné, len ho treba spraviť
Ing. Pavel Zajac – pozrite sa, pokým sa tam nebude hrať, nebude tam nejaký pohyb bude to zarastať
stále, môžeme to striekať aj 100 krát, burina sa ničí pohybom. Čiže každá aktivita, ktorá bude na tomto
ihrisku je vítaná a čo sa týka odvodnenia, oplotenia, neviem, či to má význam nanovo naťahovať celé
pletivo, ale treba si zrátať koľko to bude stáť peňazí
Elena Beniačová – multifunkčné ihrisko sme už dávno mohli mať
Eva Chebeňová – riešime Močilie, ja už som zisťovala, dať tam umelú trávu, a že by sa tam dali iba
niektoré funkcie, zobrať na tú, ako multifunkčné ihrisko, len na volejbal a nohejbal, vieš, ale aj tak by to
vraj stálo okolo 40.000 €
Ing. Pavel zajac – čo robila tú umelú trávu, to ihrisko, tak stálo 200.000 korún
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Eva Chebeňová – potom povedali moji futbalisti, že by to mohlo byť na antuke, to som chcela, keď už
hovoríme na záver, žeby to stálo okolo 40.000 €, tam hore na tej antuke
Ing. Peter Sedláček – ak môžem do toho, čo sa týka multifunkčného ihriska tak už sme dali 2.600 a 2.600
€ čiže 5.200 €, do multifunkčného ihriska
Pavol Šimun – len na projekt, vravíte, že tam chodia len deti zo škôlky, len tie tam chodia, ale keby tam
chodili mladí, keby mali o to záujem, tak by si to dali do poriadku. A bolo by dobré to pletivo zrušiť, aby si
tam deti zo školy neublížili. Multifunkčné ihriská, ktoré sa propagovali po dedinách, 80% je
zdevastovaných, neslúžia svojmu účelu, bohužiaľ, je to tak, a tuná to vidíte tak isto. Keď sa sťažovali
chlapci čo chodia dvíhať činky, že im zateká do posilňovne, povedal som im, aby si vzali krompáč a lopatu
a aby si vykopali tú zem po ktorej tečie voda za izoláciu, tak nechceli.
Ivan Kováč – potrebovali by sme viac športových rodín, takých ako ste vy, hrávalo sa tam do noci, valcoval
som to, zametal, a tá antuka bola pekná
Ing. Pavel Zajac - a ďalšia vec, čo sa týka ľadu, pomôžeme, ale nebudeme robiť celý ľad
Ivan Kováč – po nociach sme ho chodili polievať
Ing. Pavel Zajac – pošlem tam hasičov, aby urobili tú základnú vrstvu ale potom sa niekto o to musí starať
Pavol Šimun – ako deti zo základnej školy sme vodu nosili z potoka vo vedrách. Dnes to povedzte, tak
sa budú na vás pozerať, že čo od nich chcete. V meste spravia, aj na Šajbe spravia, aj na Povrazníku
spravia, len v Ľubietovej nič
Ing. Peter Sedláček - je to všeobecný problém, že veľa ľudí nám, vedeniu obce vyčíta, že nemajú možnosť
sa športovo vyžiť. Majú možnosť jedno ihrisko, v promenáde bolo ďalšie ihrisko, provizórne, majú
možnosť kurt, lenže všetko stojí a padá na tom, že nemôže to financovať obec, myslím údržbu. Materiál
áno, ale nie údržbu a úpravy, to si musia urobiť sami, povalcovať antuku, upraviť. A dnes už deti športovať
nechodia
Bc. Jana Majerová – no ja mám na to taký názor, že keď to raz obec urobila, to ihrisko a nepodarilo sa to
multifunkčné, tak obec je povinná sa o to aj starať a udržiavať. Nielen urobiť a potom sa na to vykašlať.
Po rokoch sa zrazu zbadáme, plot – už nie je, rozbité mantinely koľké časy sa tam vystáli, naozaj nemáme
nikoho na to, aby sa o to postaral? To je hanba, to je naša hanba, na čo máme byť dnes hrdí? Načo tam
to je to zlé, tam to, to je zanedbané, ihrisko futbalové, tiež nie je bohviečo, kde je tá Ľubietová, tá sláva,
kde je? Je to o našom vzťahu, všeobecne vzťahy k veciam verejným sa zmenili. Naozaj, vážne, poznáme
len to, čo je moje vlastné, ostatné nech hocijako vyzerá, mali by sme sa všetci o to starať, lebo ja, aj tá
kolkáreň, dorobme ju, lebo ja sa nemôžem dívať na ten vchod,
Pavol Šimun – nerozprávali sme sa už o tom?
Bc. Jana Majerová – veľa krát, ale tu sa len rozpráva ale málokedy, toto sa začalo a aj skončilo, hurá.
Porozprávali sme sa a aj sa urobilo, ideme ďalej, nedá sa všetko, ale urobme si nejaký, tak na toto máme
a na toto zoženieme, ale robme niečo, ja neviem, ale už by sme mali s niečím pohnúť, naozaj
Mgr. Eva Chebeňová – ak ja môžem, minulý rok sme vyše týždňa urobili naozaj tú antuku, no len už
potom nikto v tom nepokračoval
Bc. Jana Majerová – no veď to je to, čo ďalej, kde sú športovci?
Ivan Kováč – čo sa týka udržiavania tej antuky, to je najťažšie udržiavateľný povrch, aký môže byť a je
pravda, že obec to nemôže spraviť, nedá sa to stihnúť. Keď som prišiel do Ľubietovej robili sme to. Hralo
sa na popraskanom asfalte, aj antuku sme doniesli, tú zaplatila obec, ale ostatné urobili ľudia, tam hrávali
15 ľudí, striedali sme sa, ale po tretej operácii kolena ja už nohejbal hrať nemôžem a celé sa to rozpadlo,
ja sa nechválim, ale je to jediný spôsob, ako sa to ihrisko dá udržiavať a zveľaďovať
Bc. Jana Majerová - rozbité stoličky som tam videla, tá búda, čo sa tam postavila sa rozpadá,
Pavol Šimun – ja by som povedal ešte jednu vec, spravme to na komerčnej báze, bude to mať správcu,
otváracie hodiny a kto si príde zahrať, zaplatí euro, dve a bude na plat toho človeka. Keď ľudia nemajú
záujem sa o to starať, ale keď toto spravíme tak ľudia prestanú chodiť
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Vlastimil Galuška – poviem príklad, v Malachove to majú presne takto spravené, domáci platia euro na
hodinu, cudzí päť euro na hodinu, vrazili do toho 20.000, ale za tri roky to majú späť. Je tam krčmár, čo
čapuje a aj sa o to stará.
Pavol Šimun – je to iná dolina ako Ľubietová, musíte vidieť, že tá dedina celkom ináč žije, či po kultúrnej,
či po športovej stránke, či po spoločenskej, je to niečo celkom iné.
Ing. Peter Sedláček – a je to súčasť Bystrice
Ivan Kováč – keby sa niekto našiel, žeby si to zobral do správy, myslím, že by sme nemali problém to
schváliť, prenájom, ale starať sa o antuku nie je sranda
Pavol Šimun – veď to mohlo byť spolu s kolkárňou, v lete by mu to robilo biznis,
Bc. Jana Majerová – ja som bola naivná, že som si to myslela, lebo ja som naozaj v dobrom mienení som
si myslela, že to bude také športové centrum. Dobre, bowling, aj ten bufet a koleso je využiteľné
fantasticky aj s kurtom, ja som myslela, že ten, čo to prenajme, to vezme všetko, a bude to tam riadiť. To
koleso je sústavne zanedbané, tam ani jeden krčmár nepohol prstom, to ma hnevá, celé to vyzerá, že to
nemá gazdu
Ivan Kováč – ozaj a čo s tými dlhmi za bowling, nič? Je to 9.000 €
Vlastimil Galuška – a to kto dlží?
Pavol Šimun – bývalí nájomcovia, za 9.000 € opravíme ihrisko jedným šmahom
Bc, Jana Majerová – nemáme si čo nahovárať, je to tak
Naňo – a tento platí?
Pavol Šimun – áno, toto je jediný nájomca, čo pravidelne platí, dokonca odvádza aj tržbu z bowlingu
Ivan Kováč – ten dlh, to je tržba z bowlingu, to sú ukradnuté peniaze, to nie sú jeho peniaze, majú euro
nájom, to sú ukradnuté peniaze, 9.000 €, bolo to postupne, niekoľko nájomcov
Ing. Peter Sedláček – začal Marek nejaký, potom bol neviem kto, toto je už 6 nájomca a všetci boli
neplatiči
Pavol Šimun – bolo odsúhlasené už niekoľkokrát, aby sa to dalo exekútorovi na vymáhanie, a nekoná sa
Elena Beniačová – môžem ešte, v minulom období, pán Kmeť mal to tenisové ihrisko, a cez leto
brigádnicky tam boli študenti sa starali o to
Ing. Pavel Zajac – ale to nie je problém, vieme ho spraviť, ale tá údržba, nech sa páči, pán Kenický
Daniel Kenický – dobrý večer, vidím, že je tu pár nových Ľubietovcov a z vás nepoznám nikoho, dovoľte,
aby som sa vám predstavil, ja som ten profesionálny udavač. Zle adresujete vaše pripomienky, poslanci
vám v živote nemôžu povedať, že sa nejaká Hanzovie búda na Močilí zrúti. Neviem, ako poznáte stavebný
zákon, kliknite si na internet a nájdite si, kto rozhoduje vo veciach stavebných. Je to príslušný stavebný
úrad, zastúpený starostom obce, v tomto prípade pán inžinier Zajac. Keby pán inžinier Zajac začal konať,
a vyzval majiteľov a poslal im list – vzhľadom na to, že vaša stavba ohrozuje okolo idúce vozidlá
a chodcov a vyzývam vás aby ste dovtedy zaujali stanovisko, vo veci by sa pohlo. Poslanci sa môžu
potrhať, môžu len sľúbiť, že sa tam urobí cesta ale najprv treba zrútiť starú barabizňu a pokiaľ stavebný
úrad – starosta obce – nevyzve vlastníkov, tak sa nič nepohne. Môžete sem prísť o mesiac o päť a furt
sa povie, že cesta nebude. V roku 1976 som bol poslanec obecného zastupiteľstva, môžete prísť za mnou
na Podlipu a predložím vám územný plán obce. V roku 1976, už vtedy bola tá cesta zakreslená, cez
Močile až z Močíl na Podlipu, lenže vždy sa okolo toho len debatovalo, až prišla zlodejská revolúcia v 89tom a keď sa to nespravilo do roku 1989, keď na to boli peniaze, tak po 89 to už nikto nespraví. To isté,
chodíte po námestí, uprostred obce nám padá Peťkovie dom. Čakám, kedy to tam tresne niekomu na
hlavu, celá tá strecha a bude. Už dávno mal stavebný úrad – starosta obce – konať, pretože stavba
ohrozuje všetkých. Ale toto sú nepopulárne veci, niekomu niečo nariaďovať, lebo si ho pohnevám
a budem mať problém s voličmi. Nečakajte, že vaša cesta bude do roka hotová. Nebude. Pokiaľ sa
stavebný úrad, starosta obce nerozhýbe, cestu mať nebudete a tak isto, keď som išiel na zastupiteľstvo
tak susedia na Podlipe odkazujú pánovi starostovi, že ďakujú za chodník. V novembri sľúbil, že celý jarok
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dá vypíliť a budete mať chodník, dodnes sa tam ani neškrablo. Petrovi Blatnickému starosta pred
mesiacom povedal, že tento týždeň začneme, bol som sa informovať u elektrikárov, lebo pán starosta
povedal, že idú sieť odstrihnúť, že to nie je pravda, doviezli dva nové stĺpy a idú ich prekladať, Ak sa tu
má niečo pohnúť, poslanci môžu len odsúhlasiť, ale riešiť musí starosta
p. Galuška st. - takže je to teraz na starostovi, aby napísal dopis?
Ing. Pavel Zajac – aby to vyšlo na pravdu, zoberte si, majitelia sú mŕtvi, kde mám doručiť to vyzvanie na
odstránenie?
Pavol Šimun – a spraviť to vydržaním?
Ing. Pavel zajac – akým vydržaním?
Pavol Šimun – určite tam musí byť spôsob, je to vo verejnom záujme
Ing. Pavel Zajac – ešte raz, obec sa už dva krát súdila, že zrútila nejakú búdu, čo si myslela, že je jej.
Jedna sa zbúrala na Rôšte a jednu sme zbúrali pod Žabkom - a súdili sme sa. V poriadku, ak sa
dohodneme, že to zbúrame, zbúrajme, ale môže sa stať, že sa niekto ozve a povie, mal som tam
zakopaný hrniec zlata a ukradli ste mi ho
Pavol Šimun – chceš povedať, že je problém nájsť tých ľudí?
Ing. Pavel Zajac – ja ti poviem, že mne povedali, že je nejaká baba na Šajbe
Pavol Šimun – áno, Soňa, ale toto sme ti hovorili už v jeseni
Ing. Pavel Zajac - a ďalšia vec, ešte je otázka po kom je dedič, po Vilme, kto sú tí ostatní? Ja nemám
problém to zbúrať, nemám problém
Vlastimil Galuška – čo ak stavba náhodou spadne? Povie sa , muselo by sa to odstrániť
Pavol Šimun – ak chceme cestu stavať oficiálne, musíme to od niekoho kúpiť, vlastníkov nájsť
Vlastimil Galuška – a keď nevieme vlastníkov? Keď sa budú vypracovávať ponuky, tak nech sa vypracuje
na viac úsekov, najprv po ten dom a potom ten zvyšok, aby sme si vedeli povedať
Pavol Šimun – na cestu bude výkaz výmer a tú cestu už potom budeme vedieť povedať, o 2 km bude
menej
Ing. Peter Sedláček – to nemusí byť pravda, z hľadiska odvodnenia, iných úprav, to nemusí byť pravda
Pavol Šimun – spravme všetko pre to, aby sme spravili riadnu cestu, takú ako sa má. A ak Marek tam
bude mať autoservis, tak tade autá chodiť budú, či bude cesta do polovice, alebo nebude, a ak ju
spravíme do polovice, z druhej sa im aj tak bude prášiť a keď príde príval vody, všetko budú mať na
asfaltke. Tak na čo je to dobré?
Ing. Peter Sedláček – preto som povedal, že cestu treba riešiť komplexne
Igor Naňo – tak urobme všetko pre to, aby tá cesta bola a ak to nepôjde, tak urobme aspoň kúsok tej
cesty tak, že sa nebude prášiť
Pavol Šimun – ja som to povedal aj na minulom zastupiteľstve. Keď chcú ľudia stavať, sľúbia všetko,
podpíšu všetko, lebo chcú stavať. Ale ja chcem vidieť človeka, ktorý dá celoživotné úspory, alebo sa na
celý život zadĺži, postaví si dom, lebo chce žiť vysnívane a bude chodiť domov v zablatených gumákoch?
Igor Naňo – keď som to vravel starostovi obce, povedal, že nevie, či mu to schvália poslanci. Ja som už
do toho úseku vrazil viac ako 1.500 €, vysekal som celý kus, nikdy som nič nevravel, spravil som to preto,
aby tam bolo lepšie, popravde si nepamätám, žeby som bol podpisoval nejaký papier, alebo sľúbil, že –
vodu, kanál, elektriku som si sám urobil, cestu si nepamätám. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, to som si
asi nevšimol, ale pozriem si stavebné povolenie,
Ing. Pavel Zajac – inžinierske siete na vlastné náklady. Je cesta inžinierska sieť?
Pavol Šimun – malo by to byť tak, že na obci by mal byť zoznam stavebných pozemkov, a ten hovorí
o tom, že tam máte infraštruktúru. Máme to v Ľubietovej?
Ing. Pavel Zajac – ja vám chcem povedať iba jednu vec, a to tú, je momentálne lepšia situácia, kde je
prístupová cesta k pozemku naozaj existuje, hej? To sú podstatné veci
Pavol Šimun – ľudia tam nie sú spokojní s takou cestou
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Ing. Pavel Zajac – ja viem, že nie sú spokojní,
Igor Naňo – a niekto niekedy tvrdil, že sme spokojní? Nie sme spokojní a nech mi niekto povie meno, kto
povedal, že je spokojný.
Bc. Jana Majerová – niekoľko krát som tu o tej ceste hovorila, som si toho vedomá, a bolo povedané, že
čo to tu vlastne rozprávame, že vy ste s tou cestou spokojní, odvtedy som sa vlastne prestala o to
zaujímať
Igor Naňo – ale kto to povedal? Nikto z nás, povedzte mi jedno meno, kto to povedal
Ivan kováč – pani Zajacová to povedala, že robila prieskum
Ing. Pavel Zajac – ešte odpoveď na otázku pána Kenického. Nie je pravda, že sa s tou búdou nič nerobí
na námestí. Pán Mika požiadal o zabezpečovacie práce, keby to nezabezpečil, už by to padlo. On to
začal riešiť, ale treba si uvedomiť, že tam zasa bolo 10 vlastníkov, kým to vybavil vlastnícky, kto vám
bude dneska investovať do cudzieho domu? Vyriešil to a zabezpečil a momentálne je v štádiu čistenia,
niečo z toho urobí a je to vyriešené

Starosta sa poďakoval a zastupiteľstvo bolo ukončené o 20:15 hod

Z rokovania bol vyhotovený zvukový záznam
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