
Obecn é  zast upit eľst v o  Ľ ubá
UZNESE NI E  5/2019

zo zasadnutia OZ zo dňa 26.9.2019

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. 4/2019
- návrh prevádzkového poriadku Multifunkčného ihriska obce Ľubá
- informáciu o pripravovanej akcii „Večierok pre dôchodcov“
- informáciu o pripravovanej akcii „Mikulášska oslava“

b) schvaľuje

 1.zmysle §12 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   
    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

1. 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

2. v zmysle §11 ods.4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podanie objednávky na vypracovanie generelu dopravného značenia 
obce Ľubá fi. Aquaplan s.r.o. Komárno

              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 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov uzavretie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom na predmet zá-
kazky:terénne úpravy okolo aerálu Multifunkčného ihriska s firmou Topstav ÉA



        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

4.        v zmysle §11, ods.4 písm.a. zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov umiestnenie jedného monitorovacieho objektu VÚVH a 
podpis dohody o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku p.č.1724 
registra “E”v k.ú. obce Ľubá
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

c) poveruje
pani starostku s organizovaním akcie odovzdanie multifunkčného ihriska 
v obci Ľubá 

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
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