
Obecn é  zast upit eľst v o  Ľ ubá
UZNESE NI E  4/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 25.6.2019

Obecné zastupiteľstvo v Ľubej na svojom šiestom zasadnutí na základe predložených 
dokumentov a návrhov v zmysle §11, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné uznesenie:

a) Berie na vedomie

- uznášania schopnosť obecného zastupiteľstva
- správu o výsledkoch plnenia úloh z uznesenia č. 3/2019
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018,
ako súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad 
- záverečný účet obce Ľubá za rok 2018 bol v zmysle §9 ods.2 zákona č.369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a na webovom sídle obce a občania v zákone stanovenom termí-
ne nepodali k nemu žiadne pripomienky
- v zmysle §16. ods.3 zák.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení nes-
korších predpisov „Správu audítora Slovenskej komory audítorov o overení 
účtovnej závierky obce Ľubá za rok 2018“ s doporučením schváliť výsledok ho-
spodárenia obce Ľubá k 31.12.2018 bez výhrad
- Výročnú správu obce Ľubá k 31.12.2018 vypracovanú v zmysle §20 zákona
NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- Správu z kontroly č.1/2019 hlavnej kontrolórky obce Ľubá
- Vypracovanú smernicu pre vedenie pokladne

        b) schvaľuje
             1.zmysle §12 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor- 
              ších predpisov program rokovania Obecného zastupiteľstva            
              Celkový počet poslancov OZ: 5
                 Prítomný: 5
                 Za počet hlasov:Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Vikto Nágel, Attila 
                 Radvanský
                 Proti: nikto
                 Zdržal sa hlasovania: nikto

2. V zmysle §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zvolenie za členov návrhovej a mandátnej komisie Ing. Tibora Kiaca 
a Andreu Bochnicskovú.

              Celkový počet poslancov OZ: 5
              Prítomný: 5
              Za počet hlasov:Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,
              Attila Radvanský
              Proti: nikto
              Zdržal sa hlasovania: nikto

3. v zmysle §11 ods.4 písm.b. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

- záverečný účet obce Ľubá za rok 2018 v plnom rozsahu v súlade s §16 ods.10



písm.a zák.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 
znení neskorších predpisov s výrokom “celoročné hospodárenie sa schvaľuje 
bez výhrad” v nasledovnom rozsahu:
Rozpočtové príjmy obce celkom:       233 374,35 €
Rozpočtové výdavky obce celkom:    205 523,59 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 je prebytok:  27850,76€

              Celkový počet poslancov OZ: 5
              Prítomný: 5
              Za počet hlasov:Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,
              Attila Radvanský
              Proti: nikto
              Zdržal sa hlasovania: nikto

4. v zmysle §11, ods.4 písm.a. zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu  rezervného fondu vo 
výške  2785,08€.
Celkový počet poslancov OZ: 5

               Prítomný: 5
               Za počet hlasov: 5, Mária Albánová, Andrea Bochnicsková, Ing. Tibor Kiac, Viktor Nágel,
              Attila Radvanský
              Proti: nikto
              Zdržal sa hlasovania: nikto

5. v zmysle §18d zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok  2019
Celkový počet poslancov OZ: 5

               Prítomní: 5
               Za počet hlasov:5, Mária Albánová,  Andrea Bochnicsková,Ing Tibor Kiac,  Viktor Nágel,
               Attila Radvanský        
               Proti: nikto
               Zdržal sa hlasovania: nikto

6. v zmysle písm.g §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov: Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ľubá 
č.5/2012 o zásadách určovania a vyberania príspevku za pobyt dieťaťa v mater-
skej škole a o výške a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedál-
ni obce Ľubá
Celkový počet poslancov OZ: 5

               Prítomní: 5
               Za počet hlasov:5,  Albánová,Andrea  Bochnicsková, Ing Tibor Kiac, Viktor  Nágel,
               Attila Radvanský        
               Proti: nikto
               Zdržal sa hlasovania: nikto

7. v zmysle §4. ods.2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších

           predpisov s účinnosťou od 1.1.2019 zvýšenie základného platu starostu obce 
           Ľubá S.Esztergályosovej o 15%.
              celkový počet poslancov OZ: 5

Prítomní: 5
Za počet hlasov:5,Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila 
Radvanský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto



8. V zmysle §11, ods.4 písm.a zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v zne-
skorších predpisov uhradiť vzniknuté výdavky na akciu “Hody 2019”
celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila 
Radvanský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

9. V zmysle písm.b) ods.4. §11, zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov návrh úpravu rozpočtu na rok 2019 v predloženom znení
celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5,Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila 
Radvanský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

10. V zmysle §11 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  nákup banketových stoličiek v počte 40 kusov do obradnej siene 
Obecného úradu v Ľubej
celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila 
Radvanský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

11. V zmysle §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov  dodávku a montáž klimatizačného zariadenia do kancelárie Obecné- 
ho úradu
celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila 
Radvanský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

V Ľubej, dňa 1.7.2019                                                Silvia Esztergályosová
                                                                                                   starostka
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