
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

Uznesenie 1/2020

z deviateho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej, konaného dňa
2.6.2020 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného  úradu v Ľubej. OZ v Ľubej na 
svojom deviatom 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 
1. Uznášania schopnosť Obecného zastupiteľstva
2. Plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Ľubá za 

rok 2019 ako súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
4. Záverečný účet obce za rok 2019 v zmysle §9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov zverejnený v obci v záko-
nom stanoveným spôsobom – na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 
a občania v zákone stanovenej lehote nepodali k nemu žiadne pripomienky

5. Výročnú správu obce za rok 2019, vypracovanú v zmysle §20 zákona NRSR
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

             6.  Stav pohľadávok obce k 31.12.2019
             7.  Bilanciu aktív a pasív obce k 31.12.2019
             8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2019
             9.  Že VZN obce Ľubá o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Ľu-
                  bá bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce Ľubá od 
                  4.5.2020 do 18.5.2020 a občania v zákone stanovenej lehote nepodali k ne-
                  mu žiadne pripomienky
           10. Správu z kontroly č.1/2020 hlavnej kontrolórky obce Ľubá
           11.  Správu o plnení rozpočtu za 1Q. roku 2020
           12. Zákonnú úpravu platu hlavnej kontrolórky obce na základe potvrdenia ŠÚ 
                 SR o priemernej mesačnej mzde zamestnanca v národnom hospodársetve
                 za rok 2019 od dňa 1.1.2020
           13. Správu o vyhlásení výberového konania na post riaditeľky Materskej školy
                 V Ľubej 
           14. Počet zapísaných detí v Materskej škôlke v Ľubej na školský rok 2020-2021

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 hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

2. V zmysle §15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov 



voľbu 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 hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

3. V zmysle §16 ods.10 písm.a) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách  v znení neskorších predpisov záverečný účet obce Ľubá za rok 2019
s výrokom„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“v nasledovnom
rozsahu:

A. Celkové príjmy obce za rok 2019:                            350 292,30€
Celkové výdavky obce za rok 2019:                          339 897,00€
Prevaha príjmov nad výdavkami:                               10 395,39€

B. Rozpočtové príjmy celkom za rok 2019:                  201 119,14€
Rozpočtové výdavky obce za rok 2019:                    339 897,00€
Schodok hospodárenia obce:                                    -138 777,86€

C. Výnosy celkom (podľa výkazu ziskov a strát):       202 193,74€
Náklady celkom (podľa výkazu ziskov a strát):     185 873,08€
Hospodársky výsledok obce za rok 2019:                 16 320,66€

4. Výsledok hospodárenia peňažných fondov obce za rok 2019, ktorých zos-
tatky sú:

Rezervný fond:                           8 678,39€
Sociálny fond:                             1 140,72€

5. Rezervný fond obce v zmysle §15 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách v znení neskorších predpisov sa tvorí vo výške 10% z pre-
bytku zisteného po vylúčení podľa §16 ods.6. za príslušný hospodársky rok. 
V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažného – rezervného –
fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods.3 písm. a) a b)
citovaného zákona v súlade s §2 ods. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostried-
ky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku ŠR. Výsledok rozpoč-
tového hospodárenia obce je schodok v sume 138777,86 EUR.
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov: Mária Albánová, Andrea Bochnicsková, Ing. Tibor Kiac, Viktor Nágel, 
Attila Radvanský
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

6. V zmysle §11, ods.4 písm.g. zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá o správe a 
prevádzkovaní pohrebiska na území obce Ľubá



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

7.  V zmysle §11, ods.4, písm.a) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov podpísanie zmluvy o poskytnutí služieb s Prorozvoj 
s.r.o. Dostojevského rad 2550/19,Bratislava na činnosť externý manažment
Wifi pre Teba

                      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 znení
neskorších predpisov Nájomnú zmluvu k pozemku uzatvorenú podľa §663 
a nasl. OZ č.40/1964 Zb. v platnom znení s Rímskatolícka cirkev Farnosť 
Mužla 

                      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 §4. ods.2 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov s účinnosťou od 1.1.2020 zákonnú úpravu platu starostky
obce S.Esztergályosovej na základe potvrdenia ŠÚ SR o priemernej mesač-
nej mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2019 a zvýšenie 
základného platu starostu obce Ľubá S.Esztergályosovej o 7%

       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.a) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov príkaznú zmluvu č. 8/2020PL k zabezpečeniu 
príležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle zákona 
č.343/2015 Z.z. o VO v z.n.p.

                      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, ods.4, písm.a) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-



ní neskorších predpisov príkaznú zmluvu č. 9/2020 EL k zabezpečeniu 
príležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle zákona 
č.343/2015 Z.z. o VO v z.n.p.

                      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


