
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

UZNESENIE 6/2019

z ôsmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej konaného dňa
16.12.2019 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubej. OZ v Ľubej 
na svojom ôsmom zasadnutí na základe predložených dokumentov a návrhov v zmy-
sle §11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri-
jalo nasledovné uznesenie: 

a) Berie na vedomie
1. Uznášania schopnosť Obecného zastupiteľstva
2. Plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 

2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 a 2022
4. Informáciu o výhľadovom rozpočte na roky 2021 a 2022
5. Návrh rozpočtu obce Ľubá na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021-2022

bol v zmysle §9, ods.2 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce a občania v zákone stanovenom termíne nepodali k nemu 
žiadne pripomienky

6. Návrh VZN č.1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady  bol v zmysle §6, ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli 
obce a na webovom sídle obce a občania v zákone stanovenom termíne ne-
podali k nemu žiadne pripomienky

7. Návrh prevádzkového poriadku bol v zmysle §6, ods.3 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 
termíne nepodali k nemu žiadne pripomienky

8. Správu o daňových nedoplatkoch a o daňových dlžníkoch k 16.12.2019

b) Schvaľuje
1. v  zmysle §12 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov 
program rokovania Obecného zastupiteľstva
celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov: Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila 
Radvanský
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

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

celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5



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

3. v zmysle §11, ods.4 písm.g.zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá č.1/2019 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

4. v zmysle §11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov rozpočet obce Ľubá na rok 2020 s pripomien-
kou:zo strany kapitálových príjmov vypustiť položku 233001 rekonštrukcia 
MŠ vo výške 322 700,00 €, zo strany kapitálových výdavkov vypustiť polož-
ku 0911 717002 rekonštrukcia MŠ vo výške 322 700,00€.

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

5. v zmysle §11 ods.4. písm.a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávrat-
ného finančného príspevku uzavretú medzi poskytovateľom: Ministerstvo
životného prostredia SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická a-
gentúra Bratislava s Obcou Ľubá.
Číslo zmluvy:KŽP-PO4-SC431-2017-19/N464

celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov: 4, Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,
Proti: nikto
Zdržal sa: 1, Attila Radvanský

6. v zmylse §11 ods.4 písm.k  zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v zne-
 ní neskorších predpisov
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020

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

7. v zmysle §11 ods.4.písm.a)zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov 
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu „Wifi pre Teba“:
-Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“



- Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5% zo strany žiadateľa
Obce Ľubá z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje su-
mu 750,- €
- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014-2020

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

8. V zmysle §11, ods.4, písm.a) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov 
Vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie potrebnej projektovej doku-
mentácie a manažmentu verejného obstarávania a poskytnutie súvisiaceho
poradenstva a podpísanie zmluvy o dielo s Prorozvoj s.r.o. Dostojevského 
rad 2550/19, Bratislava

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

9. V zmysle §11, ods.4 písm.g) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 
Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska Obce Ľubá

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

10. V zmysle §11, ods.4, písm.j) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 
odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 20% z mesačného platu za ob-
dobie od.1.7.2019 do 30.11.2019 s výplatou v mesiaci december 2019, čo 
predstavuje sumu 14,60€/mesačne
mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30% z jej mesačného platu

celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov: 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 
plán činnosti komisie pre kultúru a šport na rok 2020

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



Zdržal sa: nikto

12. v zmysle §11 zákona ods.4.písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019 v predloženom znení.

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

V Ľubej, dňa 18.12.2019                                         Silvia Esztergályosová
                                                                                             starostka


