Zápisnica
z 35. zasadania Obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
konaného 23. augusta 2017 o 1800 hod. v zasadačke Obecného úradu
Prítomní:
- podľa prezenčnej listiny (poslanci)
Za občanov:
Ing. Pavel Zajac: Vitajte na mimoriadnom zastupiteľstve. Máme program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa
4. Voľba návrhovej komisie
5. Žiadosti o EZP
6. Rôzne
7. Diskusie
8. Záver
Má niekto niečo? Nikto? Kto je za, aby sme sa riadili týmto programom? Ďakujem, všetci.
Program OcZ
UZNESENIE OcZ 35-1/2017 zo dňa 23.8 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje program obecného zastupiteľstva v Ľubietovej
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Určujem zapisovateľa Zuzana Kútna, overovatelia Pavol Šimun, Peter Sedláček. Kto je za? Dobre,
ďakujem.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
UZNESENIE OcZ 35-2/2017 zo dňa 23.8.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová určuje p. Zuzanu Kútnu za zapisovateľku zápisnice, Ing. Petra
Sedláčeka a p. Pavla Šimuna za overovateľov zápisnice
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : -, Zdržal sa : -, Nehlasoval :Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Voľba návrhovej komisie Pavol, Peter, Ivan.
Voľba návrhovej komisie
UZNESENIE OcZ 35-3/2017 zo dňa 23.8.2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová volí návrhovú komisiu v zložení:
Pavel Šimun
predseda
Ing. Peter Sedláček
člen
Ivan Kováč
člen
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : -, Zdržal sa : -, Nehlasoval : 1z9

Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Počkáme nech si vypíšu.
Pavol Šimun: Ospravedlnil sa dakto?
Ing. Pavel Zajac: Ako?
Pavol Šimun : Či sa dakto ospravedlnil.
Ing. Pavel Zajac: No Miša povedala, že máme zavolať, ak budeme na schválení, no takže, akože je
v pohotovosti, no, ale tak neviem, asi nepríde. Babka povedal, že príde, ale kde je, neviem. Kto je za,
aby návrhová komisia bola v tomto zložení teraz schvaľuje. Všetci, ďakujem.
Pavol Šimun: Ale so zapisovateľkou a overovateľkou sme všetci, hej?
Ing. Pavel Zajac: Áno. Dobre ja zatiaľ poviem o tých NSP-čkach. Prvé sa mi zdá protipovodňové
opatrenia, treba si uvedomiť fakt, je to momentálne v štádiu holub na streche, ja som to už hovoril aj
v pondelok, je tam niekoľko vecí, ktoré môže sa stať, že povedia, že nie sme oprávnený žiadateľ,
hovorím existuje nejaká mapa protipovodňových opatrení, kde síce Ľubietová je vyznačená v grafickej
časti, ale v tabuľkovej časti nie je, ja som presvedčený podávateľ, aby sme to podali a budeme sa
s ministerstvom vadiť, hej. Ostatné veci sme dodali, dodali akým spôsobom, rozpočet ste videli, celé to
vlastne tam potok zo Ženskej doliny a je tam aj Močilie, hej čiže obidve tieto akcie, celkový náklad bol
453 tisíc či 445 tisíc, no ja neviem.
Pavol Šimun: 445 534,50 €.
Ing. Pavel Zajac: No, čiže toto je plus, teda naše spolufinancovanie, ak si dobre pamätám.
Pavol Šimun: 22 276,80 €.
Ing. Pavel Zajac: No, no, čiže ostatné by mala zaplatiť únia, je to nacenené dobre, takže malo by to,
nemalo by sa doplácať nič navyše.
Pavol Šimun: Môžem sa spýtať?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Pavol Šimun: K tomu naceneniu, ja som ten rozpočet videl, videl som aj projekty, ja sa spýtam len jednu
vec, všetko sa to robí tak, ako je v prvej knihe?
Ing. Pavel Zajac: Áno. Dokonca, dokonca, ak to budú realizovať tí, čo to majú realizovať, tak povedali,
že celé tie rúry dajú ešte do betónu. Že vyjde to z toho, financie, že vlastne tie tam sú nejaké špeciálne
rúry, kde hladké alebo aké sú to a ešte, že to dajú do suchého betónu, aby to bolo ešte pevnejšie.
Pavol Šimun: Ja sa len preto pýtam, aby následne, ak príde dáka kontrola, aby neprišli na niečo, že
sme dačo nespravili podľa toho, čo je tomu. Keď si vezmeš, že toto bude 500, 600 štvorcov, 500, 600
metrov do školy.
Ing. Pavel Zajac: Nie, to ako tam, ako tam vôbec nie sú veci akože dĺžkové a takéto veci, ktoré musia
sedieť.
Pavol Šimun - No ale, no, no to ti chcem povedať, že
Ing. Pavel Zajac: Tie musia sedieť, tam nemáme čo riešiť.
Pavol Šimun: No, lebo, keď si vezmeš to je zhruba 15 miliónov slovenských korún, keď si vezmeš, hej
a za 82 miliónov sme spravili celú dedinu a tuto ideme 500 metrov za 15 miliónov, čiže, či to bude
sedieť. Lebo ja som to pozeral, ak skutočne spravia to, čo je tam napísané, čítam vo výmere, tak je
všetko v poriadku.
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Ing. Pavel Zajac: Áno, to majú spraviť. Toto je spravené. Plus teda hovorím, ako ja, ak sa bude kopať
táto Ženská dolina, tak ešte ja chcem, aby sa popri tom položili tie rúry, prepoj do školy a rozvod tepla,
hej.
Pavol Šimun: A tam potom by možno bolo dobré poriešiť aj tú školu kanalizáciu, ako to je vlastne, nie
dobre by to spravilo pri tom.
Ing. Pavel Zajac: No, ako nie je problém, len tu ide o to, že my samy nevieme, kde celkom táto
kanalizácia vychádza.
Pavol Šimun: No, veď to myslím, že, keď to bude rozkopané.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa určite sa nato chytia všetky tie
Pavol Šimun: Lebo, lebo určite sa nato príde, lebo to tam niekde je.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa, tam dade vychádza, tuto dakde, vlastne, keď vytápalo školu, tak vlastne
cez tú mrežu to tieklo.
Pavol Šimun: Tuto v oblúku.
Ing. Pavel Zajac: Tak, keď sa to nájde, tak určite sa to bude nanovo riešiť. Tam sú veci, ktoré ako podľa
mňa treba ustriehnuť, ktoré si treba povedať, treba ustriehnuť.
Pavol Šimun: Tam by sme mali byť pripravení aj nato, že, ak tam bude treba dačo doplatiť, tak sa môže
použiť z rezervného fondu alebo z fondu opráv, nato, aby sa prípojka spravila tam, priamo zo školy tam.
Ing. Pavel Zajac: Osobne si myslím, že to sú tak mizivé veci, čo sa týka toho, že to nám musia vrátiť
z toho fondu.
Pavol Šimun: Ukáže sa, že aká je vlastne kanalizácia.
Ing. Pavel Zajac: No dobre a teraz akože, čo ideme robiť, rozbíjať celý ten oblúk?
Pavol Šimun: Veď neviem, ako to bude vyzerať, to potom, keď to budeme vidieť.
Ivan Kováč: Ty to myslíš tak, keby sa natrafilo na nejaký problém, že tam je špina, znečistenie.
Pavol Šimun: Áno, áno. No lebo, ak by sa to špinou poriešilo.
Ivan Kováč: No, ak tam bude rozkopané tak jasné.
Ing. Pavel Zajac: Ak si videl, tak oni riešia aj ten kanál na druhej strane, prepájajú to cez potok, všetko
toto, vlastne rieši sa tam, sa mi zdá aj asfalty sú tam, ale nie v plnej šírke, no takže ako, ostatné veci by
mali byť tak ako sú. Bude to dosť zložité, lebo viete tadeto ide aj obchod a bude mať kadejakých
somarín. A ešte bude tam veľký otáznik, že vlastne, ako ideme cez tú našu kanalizáciu, či ponad alebo
pod, to bude treba rozhodnúť, lebo teraz nám ide krížom cez to
Ing. Peter Sedláček: Podľa toho ako hĺbka vyjde.
Ing. Pavel Zajac: No, ale podľa mňa projektant to riešil, on to vedel, lebo ja som mu hovoril, že takýto
problém tam je a teraz priznám sa neviem, ja som nepozeral, ako to vyriešil v tom, ak to pôjde ponad,
tak určite to pôjde celé do betónu, lebo by to skrátka neudržalo ten základ, hej, na ceste. Ale podľa mňa
skôr to pôjde popod, čiže tým pádom tam bude hrubší.
Ivan Kováč: Treba spády asi nie.
Ing. Pavel Zajac: Tam je spád dobrý.
Ivan Kováč: Či je mokro, hádam zo spodku, tak sa mi zdá.
Ing. Pavel Zajac: No kanalizácia by sa urobila.
Pavol Šimun: Tak dobre.
Ing. Pavel Zajac: Ale hovorím, že zatiaľ berte tak, ako podali sme to, ale, či to vyjde, neviem, toto naozaj
neviem, lebo hovorím tam je toľko ale, kedy, to neviem.
Pavol Šimun: Ak budú musieť minúť peniaze, tak brnkni nech nebudú chcieť iné.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, má ešte k tomu niekto niečo? Tak poprosím uznesenie.
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UZNESENIE OcZ 35-4/2017 zo dňa 23. 8. 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP vo výzve OPKZP-PO2-SC211-2017-18, Preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, pod názvom Protipovodňové
opatrenia Ľubietová
2. schvaľuje celkovú výšku oprávnených nákladov 445 534,50 € a spolufinancovanie 5%
z celkových oprávnených nákladov vo výške 22 276,73 € z rozpočtu Obce Ľubietová
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Dobre, druhá vec je kultúrny dom, centrum voľného času, to mám podať do 28.
augusta, tam nemám ani takéto predbežné uznesenie, ktoré, tam skrátka spravili výber na projektanta
a hovorím, napríklad to podali, tak musím tam aspoň nejaké uznesenie dať. Takže, to, čo som povedal
Ivanovi, ja som to povedal aj v pondelok, hovorím mne sa zdala tá suma ešte nízka vzhľadom nato
tieto veci aj s tým podrezávaním, v pondelok sme sa o tom rozprávali, ja netuším, že, či budú musieť
vyhodiť celé tie parkety, aby sa čo najviac vecí zaplatilo z európskych peňazí, tak som to dal navýšiť,
tak, aby to neprekročilo sumu 150 tisíc plus DPH, hej.
Ivan Kováč: Mne si vravel, že bude tam nový projekt, či?
Ing. Pavel Zajac: Nie nový projekt, nový rozpočet som ti povedal
Ivan Kováč: Jáj rozpočet.
Ing. Pavel Zajac: Rozpočet, čiže ten je nový, teraz vlastne ešte Lichý zase ho upravuje, už sa nezvýši,
len zase ho upravuje, lebo, keď to vlastne upravoval, tak prišiel, tam sú nejaké veci, že na strop môže
byť sa mi zdá 70 €, čiže skrátka prerobí to tak, aby to sedelo, aby sme nemali neoprávnené výdavky,
hej. Čiže mal to, mal to mať už hotové, dneska, dneska to mal mať poobede hotové, čiže ja to pôjdem
zajtra zobrať a potom asi v piatok to podáme a pošlem to poštou.
Ivan Kováč: Ja k tomu, ja k tomu v podstate nič, len k tomu, ale ja som tu mal stretnutie s tým, s tou
druhou firmou, čo som hovoril na obecnom úrade, tak zdali sa mi a teda tí chlapi na mňa pôsobili, teda,
oveľa profesionálnejším prístupom aj vedomosťami ako títo chlapi, čo podrezávajú a oni mali takú
poznámku, že to podrezávanie, že nie je zlá vec, ale, že robili by to inak. Tým chcel povedať aj o tom
kultúrnom dome, že možno uvidím, lebo priznám sa, že ja som im, lebo oni chceli rozmery, ty si bol
vtedy, ty si bol vtedy na dovolenke, projekty sme nemali, takže som, my sme to s Peťom potom
spočítali, len mne to asi týždeň trvalo dokým som im to poslal, tak asi tiež oni to neposlali a tam to
v podstate, alebo teda sme prebrali komplexné riešenie na opravenie fasády, všetko. A majú, majú
toľko, toľko referencií a hlavne na tieto staré budovy, a tak a proste je tam, je tam narušená tá statika
alebo teda narušená statika ako taká, nevieme povedať, ale tie stĺpy nosné, také oblúky, čo sú tam
v pivniciach, tie treba určite podbetónovať. Tri sú? Áno tri sú. Štyri také pätky. Ale komplexne všetko aj
fasádu, majú nato materiály, všetko proste dokonca aj ten materiál, ktorý tu má pravdepodobne
navrhnutú v rozpočte alebo v tom návrhu, má okrem tých takých pomocných hydroizolačných vlastností
a dokonca aj tepelné vlastnosti. Proste ako na všetko vedeli hneď, čo ako a s tým, že všetko si môžeme
pozrieť alebo pýtať sa, ako im to slúži.
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Ing. Pavel Zajac: Ivan poviem to tak, ako, pozri sa, nie, ako ja ti poviem, že ja už by som Grizzlymu
nedal robiť absolútne nič. Lebo, ak nás na začiatku raz odrbali, tak dovidenia, ďakujem, hej, hej. Ako ja
sa dívam nato takto
Ivan Kováč: Ja som z toho tiež sklamaný.
Ing. Pavel Zajac: Ako ja ti hovorím, tak, ako to je, hej. Lebo hovorím, ak niekto skrátka si nepríde sem,
povie, že takáto bude cenová ponuka a potom vymyslí, že taká cenová ponuka nebude, tak ako odtiaľpotiaľ. Ďakujem, dovidenia. Ak to bude niekto normálnejší, profesionálnejší, ako ani nemáme čo riešiť.
Ivan Kováč: Ja som videl naživo s nimi, sa ešte hádali, veď ste vraveli, že máte toto, toto, že dobre,
dobre, však zmluva platí, ako koniec koncov.
Pavol Šimun: A keby sme ich prizvali aj k tomu, že, kto bude realizovať ten kultúrny dom a našli by
riešenie, že nie sa v tom kultúrnom dome podrezávať a že by vedeli nájsť že iný.
Ing. Pavel Zajac: Chlapi akonáhle tam budeme mať nadrbané to podrezávanie, tak my to podrezať
budeme musieť alebo sa budeme musieť aspoň tváriť, že to je podrezané.
Pavol Šimun: A je nacenené?
Ing. Pavel Zajac: Áno.
Ivan Kováč: Áno, veď to, že je.
Pavol Šimun: No dobre, čiže, ak je nacenené, tak mám sa spýtať tých chlapov?
Ing. Pavel Zajac: Áno určite.
Pavol Šimun: Mám sa spýtať?
Ing. Pavel Zajac: Áno, určite, určite, pozrite sa ja chcem, keď skončí eurofondový projekt, aby sme
nemali takéto stavenisko, aby ten kultúrak bol funkčný.
Pavol Šimun: To myslím, že to je všetkých nás predstava.
Ing. Pavel Zajac: No však, tak preto som, hovorím, ja, ako, lebo mne sa ten rozpočet ako nepozdáva,
hovorím, ja, keď som videl tú zadnú stenu a hovorím ja beriem, že to je veľa peňazí, ale hovorím ako
robíme eurofondový projekt a hovorím ako naše spolufinancovanie dám 10 tisíc. Za tých 10 tisíc, ak
nám vynovia ten kulturák ako chceme, dovidenia, nech spravia.
Ivan Kováč: No však to je to isté, stále, aj keď prišli títo, prišli tí druhí, hovorím, chlapi, ako viete, mne to
je v podstate jedno, ako to vymyslíte nato ste tu, ale konečný efekt je ten, ja to používam ako frázu, ja
som Bystričan, viem ako za SNP robilo na SNP fasádu, Dolnej, Hornej ulici, vymaľovali fasádu.
Chceme, aby to nebolo ako v Bystrici a aby to držalo aspoň 15 rokov.
Ing. Pavel Zajac: A ja ti poviem, ja ti poviem, keby niečo vymysleli z tej druhej strany od tej, od susedy,
aby to tam nemuseli podrezávať, tak by poviem, bolo by úplne super, keby to úplne ináč spravili, bolo by
to fajn, hovorím ako ja mám, ja mám z toho des a hrôzu, lebo, ako ja som ju ťažko presvedčil, ona to
má tak krásne zarastené, ono sa s tým niečo bude musieť urobiť tak, či tak. Ale hovorím ako, keď to
podrežú, tak
Ivan Kováč: Nie veď toto oni počítam, že za chvíľku prídu, teda pošlú ten rozpočet a potom sa
stretneme, uvidíme, čo to je, aká suma a môžeme sa o tom porozprávať. Ja mám k tomu aj materiály,
v podstate oni aj sme sa dohodli, že napíšu, že, čo a prečo sa to takto používa.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, ďalšie otázky k tomu. Nikto? Tak čítaj uznesenie.
UZNESENIE OcZ 35-5/2017 zo dňa 23. 8. 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
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1. predloženie žiadosti o NFP vo výzve OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov, pod názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy Centrum
voľného času Ľubietová
2. schvaľuje celkovú výšku oprávnených nákladov 179 949,12 € a spolufinancovanie 5%
z celkových oprávnených nákladov vo výške 8 997,46 € z rozpočtu Obce Ľubietová
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: Dobre teraz otváram diskusiu k tej hasičskej zbrojnici. Rozmýšľali ste niečo? Ivan, vy
ste tam sedeli, výzva je do konca augusta, ideme sa do toho zapojiť alebo nejdeme sa do toho zapojiť.
Ivan Kováč: Ja myslím, že áno, my sme sa, my sme sa dohodli, vysvetlili, aj čo sa týka toho auta, či sa
zmestí alebo nezmestí, ako pri všetkej úcte, tak ako ja ho zase až tak nepoznám, ale, tak vie čo ako, čo
potrebuje, aká je hlava-päta, ako s ním sa dalo jasne porozprávať, dohodli sme sa so Stanom, že teda
tá miestnosť zostane voľná alebo teda na menšie auto, nebudeme, nebudeme tam tlačiť to auto,
samozrejme, že nepôjde to cez dvor, to nie je bohvie aký nápad, proste bude v tej uličke, tam sa to
postaví všetko. Ja som vravel, že možno, že prídu aj statici, ale asi neprídu. Z budovy súdu stále ma
pýta, či prídu.
Ing. Pavel Zajac: Dobre Ivan, ja sa takto spýtam, ideme do toho, len ja by som potreboval, ideme tam
robiť teda prístavbu?
Ivan Kováč: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Prístavbu. No, ale na tú prístavbu budeme potrebovať stavebné povolenie, zatiaľ to
úrad nevyžaduje, ale potreboval by som to aspoň nejako naceniť alebo niečo také, čo dám do toho
projektu.
Ivan Kováč: Ľudo, Ľudo si to mal, by to mali nakresliť teda, aj rozmerovo, že ako to chcú oni mať
vymyslené.
Ing. Pavel Zajac: Chcete to oprieť až o tú budovu, vlastne celú tú branú chcete akože zrušiť?
Ivan Kováč: Áno.
Ing. Pavel Zajac: Hej?
Ivan Kováč: Tak sme sa dohodli, len oni si to mali ako nakresliť, sadnúť nakresliť čo chcú.
Ing. Pavel Zajac: Lebo, Ľudo, teda ja som s ním volal a pýtal som sa, že teda, že v akom je to štádiu
a on povedal, že čakajú stále na statika.
Ivan Kováč: No dobre, ale statik nie je ako správca, povie, že tento múr je nie je nosný alebo nie je
spoľahlivý, ale princíp, čo chcú a pôdorys v podstate to môžu nakresliť.
Ing. Pavel Zajac: A vyjde vám tam teda ďalšia garáž, či táto jedna sa zruší?
Ivan Kováč: Myslím si, že ďalšia, sme sa dohodli.
Ing. Pavel Zajac: A vyjde tam, auto tam vlezie, do tej šírky, ktorá tam je do tej brány?
Ivan Kováč: No, veď oni to mali zamerať a teda nakresliť na papier pôdorys vlastne spraviť.
Ing. Pavel Zajac: Lebo nieže vlastne do tejto garáže vlezie, dobre, čiže tú garáž necháme zatiaľ na zimu
v pohode. Ale tu, aby bola trošku širšia, lebo tam to ide o priestor. Ide tam o priestor.
Ivan Kováč: Aby oni mohli aj vystúpiť, aby si tam sebe mohli spraviť robotu.
Ing. Pavel Zajac: No.
Ivan Kováč: Aspoň nejaké hadice a nie všetko nosiť.
Ing. Pavel Zajac: Čiže stojí to na tom, že to treba zamerať, hej?
Ivan Kováč: Áno. Treba to nakresliť, priestorovo ako to chcú.
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Ing. Pavel Zajac: Dobre, čiže dobre, ideme žiadať, ideme žiadať o maximálnu dotáciu, čiže o tých 30
tisíc, len teraz potrebujeme to vlastne rýchlo nejakým spôsobom naceniť.
Ivan Kováč: Nakresliť a tým pádom potom aj naceniť.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, predstava, čoho, z čoho, z YTONGU to budú stavať? Dobre, ja sa ešte spýtam,
že vzadu, lebo skôr ako by sme toto postavili, ideme ešte dostať von tu zozadu si von splaškovú
kanalizáciu. Viem, že z tej ich miestnosti, ja by som povedal, že z toho výklenku by sa kľudne aspoň
jeden hajzel dal postaviť. Lenže, či ideme to ťahať, cez to, aby sme to položili ešte predtým, ako to tam
postavíme.
Ivan Kováč: Ja si myslím, že áno, veď to, keď príde už pripravená voda. Ako takéto dedlajny sme už
neriešili, lebo to bolo také.
Pavol Šimun: Počkaj ty hovoríš o dažďovej vode alebo splaškovej?
Ing. Pavel Zajac: Splaškovú, splaškovú, oni tam tú vodu majú, ale bez WC. Tam je výklenok, kde by sa
tam WC zmestilo bez problémov. To ešte upresním, vlastne medzi tým nadbehom a vežou. Dobre, čiže
nám treba naceniť jednu bránu, hej jednu bránu, vlastne z Kremnice to boli tieto brány, ale v prvom rade
musíme mať šírku a takéto veci.
Pavol Šimun: Hej, to musia asi hasiči povedať.
Ing. Pavel Zajac: No, tak tam je to podľa mňa jasné, že tam teda ideme to oprieť o tú až, až o tú
lekáreň. Ja skôr, ja skôr rozmýšľam, či nám tam vyjdú ani nie tak tieto veci, ale, či nám tam vyjdú
strechy výškovo.
Ivan Kováč: To som chcel povedať, že to bude treba nejako zosúladiť, aby to nejak vyzeralo.
Ing. Pavel Zajac: Že, či vlastne potom to chytiť a nespojiť celé tie dve strechy vieš, aby to áčko spraviť,
nie, nie valbovú strechu ale áčko.
Ivan Kováč: Ja som, ja som na strechy citlivý, pretože ja som si vyrobil doma takú blbosť, čo za 20
rokov sme tu, mi tu tečie. Mám dve strechy takto. Problém bol.
Ing. Pavel Zajac: Však toto si tu idú.
Ivan Kováč: Strecha sa musí riešiť tak, aby netieklo, ja to mám doma, presne toto a musím celé
prekrývať.
Ing. Pavel Zajac: No dobre, dobre, čiže ja potrebujem tým pádom, je tam nacenená maximálna čiastka,
len schváľme, že ideme podať teda túto žiadosť, priznám sa, neviem ako to dopadne, ale skúsime, hej.
Ivan Kováč: Skúsime a tak to obec zafinancuje, no tak, ja neviem, ja si myslím.
Pavol Šimun: Čo? Ak sa dá, zvyšok.
Ivan Kováč: Zvyšok obec, jasné, čo tam bude treba
Pavol Šimun: nebude to hádam 100 tisíc
Ivan Kováč: Nie myslím si, že nie. Nie jediný problém tá strecha, to treba vyriešiť.
Pavol Šimun: Ale to sa všetko dá.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, Ivan, ešte takto sa spýtam, stavebne sa dá vlastne, ako by som to povedal,
musíme ešte vedľa, vedľa tejto starej hasični stavať tú mriežku, ktorá bude držať vlastne tú prístavbu, či
to môžeme napojiť na tú stavbu?
Ivan Kováč: Vyriešme toho statika, či sa to môže nato zavesiť alebo nie. Akože to bude nosný prvok
hlavný. Na tú existujúcu stenu teraz myslíš?
Ing. Pavel Zajac: Áno, lebo to je podľa mňa aj rozhodujúce.
Pavol Šimun. To je nosná priečka, predsa.
Ing. Pavel Zajac: Nie, len hovorím, aby to nejako nepracovalo, lebo akonáhle sa to niečo spája, už to
v tom pracuje, už to robí problémy.
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Ivan Kováč: Statik by sa nato mohol pozrieť.
Ing. Pavel Zajac: Lebo hovorím, že toto nás aj obmedzovať, či je to akonáhle tam prídeš, či tam musíš
primurovať velikánsku stenu, čo nám zoberie z tej šírky. Nič, ja si to pôjdem zajtra zmerať, čo sa s tým
dá spraviť, dobre, čiže stačí takú bránu, ako je teraz pre Iveco, takú bránu, ak sa tam zmestí, tak ideme
na tú šírku, hej?
Ivan Kováč: Neviem, myslím, že áno. Teda neviem aký je rozmer Tatry
Pavol Šimun: Ako je tam teraz tá strecha spravená, je to spravené takto a takto, hej tam je to spravené.
Čiže toto sa bude musieť aj tak robiť.
Ing. Pavel Zajac: Podľa mňa, my budeme musieť otvoriť strechu aj nad knižnicou aj nad poštou a spojiť
ju do jedného áčka.
Pavol Šimun: A nebolo by dobre, keď sa bude toto robiť, nebolo by potom, keď sa táto strecha otvorí,
nebolo by dobré ten posledný múr úplne zvaliť, naviazať tuto takto pekne, vedľa v lekárni alebo v
knižnici spraviť obvodový múr, tuto spraviť a spraviť nato riadne strechu?
Ivan Kováč: Možno, že to tak bude treba.
Pavol Šimun: A vieš, bude tam miesto, tá stena 40 centimetrov pôjde von a dať tam také buď dvoj alebo
jedny dvere, ja už neviem, nech si oni povedia, veď, tak to už kedy sme sa o tom s Ivanom rozprávali,
už to mohli všetko premyslieť.
Ivan Kováč: Ja som myslel, že toto už majú premyslené. Ja som bol potom s ním, ja som sedel, no, tak
urobil som chybu, lebo som povedal, že príde statik.
Ing. Pavel Zajac: No dobre, ja, ja skrátka musím vymyslieť nejaký rozpočet, musím tam niečo naceniť.
No tak brána rátajte 4 tisíc, takže ako.
Pavol Šimun: Tak pri najhoršom sa dačo priplatí z obce, ale zase toľko to nemôže stáť
Ing. Pavel Zajac: Čiže bude nejaký ipor, nejakú 25-ku, plus zateplenie polystyrén navrchu, hej.
Pavol Šimun: No, potom, keď dáš 25-ku ipor, tak čo dáš 20 polystyrén.
Ing. Pavel Zajac: Ale zase my tam nepotrebujeme, veď tam nie je zima.
Pavol Šimun: Dobre, ale ak bude Tatra tam, tak ju budeš teraz potrebovať držať v teple.
Ing. Pavel Zajac: Veď dobre, ale ako podľa mňa, skôr my máme teraz problém najväčší, ide všetko cez
strop von, my nemáme problém teraz s obvodovými stenami, my máme teraz problém so stropom.
Pavol Šimun: No tak dobre, lebo tieto sú 40 tehlou murované.
Ivan Kováč: Ale podľa mňa to je zbytočné teraz tak rozmýšľať, keď, keď nakreslí na to, tak rozpočítať,
viaceré my môžeme dať.
Ing. Pavel Zajac: Ja si nepamätám, na fasáde teraz na hasični máme polystyrén či nemáme?
Pavol Šimun: Čo robili vtedy, keď robili.
Ing. Pavel Zajac: Stano Sedláček to robil. Máme polystyrén na fasáde či nemáme?
Ing. Peter Sedláček: Ja už neviem.
Pavol Šimun: Ja si nepamätám.
Ing. Pavel Zajac: Ja si pozriem.
Ivan Kováč: A keď to budeme mať nakreslené, tak by si to Stano aj krov si vie spraviť, sa to dá ľahko
spočítať. Tak tým daj naceniť. Proste niekto to spočíta.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, svojím spôsobom nemáme čo s tým urobiť, ako ja nejaký rozpočet nato
spravím, ale aj tak, viac ako 30 tisíc nám, tak či tak nedajú.
Pavol Šimun: Dobre, dobre, tak pome, pome do toho, keď nám dajú 30, tak my 10, 15 doplatíme. A ja
som zato, nech porozmýšľajú tí hasiči nad tým, že tú priečku vybrať, oni by dostali oveľa väčší priestor
a vezmi si, budú mať lepšie sa tam hýbať.
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Ing. Pavel Zajac: Akože myslíš také nejaké otvory?
Pavol Šimun: Celú by som ju vybral, celú, lebo keď ju vyberieš, tú strechu valbovú zrušíš a budeš robiť
sedlovú takto, hej, tak vlastne tá priečka je tam na dve veci, bude len zavadzať, tam bude treba spraviť
len jeden preklad ponad vchod a bude sa to nejakým prekladom musieť previazať, vyrovnať strecha
s tým, aby si to mal kde položiť. Nič viac. No a to bude možno ešte potom.
Ing. Pavel Zajac: Lepšie to bude previazané. No dobre, dobre, nepodstatné teraz potrebujem schváliť
tie uznesenia.
Pavol Šimun: Môžem čítať?
Ing. Pavel Zajac: Hej.
UZNESENIE OcZ 35-6/2017 zo dňa 23. 8. 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubietová
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP vo výzve Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel
hasičských staníc a hasičských zbrojníc.
2. schvaľuje celkovú výšku oprávnených nákladov 30 000 e a spolufinancovanie 5 % z celkových
oprávnených nákladov vo výške 1 500 € z rozpočtu obce Ľubietová
Za: Ing. Peter Sedláček, Ivan Kováč, Bc. Jana Majerová, Pavel Šimun, Radoslav Sedlák
Proti : - , Zdržal sa : -, Nehlasoval : Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté
Ing. Pavel Zajac: To je všetko o tých NFP-čkach, v rôznom schváľme to, čo chce Monika tú.
Ing. Peter Sedláček: S tou cestou ako sme sa dohodli?
Pavol Šimun: To sa dohodneme v diskusii.
Ing. Peter Sedláček: Jáj v diskusii.
Ing. Pavel Zajac: Ja by som povedal, že to sa dohodneme po zastupiteľstve, vypneme, oný, diktafón,
aby sme nepredlžovali zápisnicu. Čiže poprosím vás teraz, ak nemáme problém, pri záverečnom účte
sme neschválili, že presúvame do rezervného fondu, presúvame túto sumu, čo je zo zákona, sa mi zdá
5%, hej.
Pavol Šimun: Prečítam návrh uznesenia, tak ako ho napísala Monika. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 16 972,70 €.
Ing. Pavel Zajac: Má k tomu niekto nejaké pripomienky, otázky? Hovorím, je to zo zákona 5 %.
Pavol Šimun: Tam môžeme len toľko povedať, že sme to povinní zo zákona, keďže sme hospodárili.
Ing. Pavel Zajac: Dobre, takže, kto je za? Prosím vás, všetci, ďakujem. Má niekto ešte niečo do
zastupiteľstva?
Pavol Šimun: No, nie sme sa dohodli, že máme o 2 týždne riadne.
Ing. Pavel Zajac: Dobre končím zastupiteľstvo.
Zapísala: Zuzana Kútna
Overovatelia: Ing. Peter Sedláček .................................... Pavol Šimun .........................................
Ing. Pavel Zajac – starosta obce ................................................
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