
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

Uznesenie 2/2020

z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej, konaného dňa 
23.9.2020 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubej. OZ v Ľubej na svojom desiatom 
zasadnutí na základe predložených dokumentov a návrhov v zmysle §11 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné uznesenie:

a) Berie na vedomie
1. Správu o výsledku plnenia úloh z uznesenia č. 1/2020
2. Správu o plnení rozpočtu k 31.8.2020
3. Analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva
4. Návrh VZN obce Ľubá o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody

a krajiny na území obce Ľubá bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na web sídle
obce od 24.9.2020 a do 15 dní od zverejnenia budú mať fyzické a právnické osoby 
možnosť podať k návrhu pripomienky

5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ľubá na obdobie 2020-2025 bu-
de zverejnený na úradnej tabuli obce a na web sídle obce od 24.9.2020 a do 15 dní od
zverejnenia budú mať fyzické a právnické osoby možnosť podať k návrhu pripomien-
ky  

b) Schvaľuje 
1. v 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
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

2. v zmysle §15 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
voľbu členov návrhovej a mandátnej komisie Ing. Tibora Kiaca a Attilu Radvanszkýho
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

3. v zmysle §11. ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ľubá na 2.polrok 2020
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto



4. v zmysle písm. g) §11. zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zmenu v „Zásadách
postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Článok 5. ods.2 nasledovne:
2) Komisia má5 členov v nasledovnom zložení:3členovia ibaz radov poslancov zastupiteľstva
                                                                             1 člen hlavný kontrolór obce
                                                                             1 člen z radov občanov obce
Komisia si zvolí predsedu komisie.

5. V zmysle §15 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení za členov komisie pre vyba-
venie sťažností: z radov poslancov Mária Albánová, Ing. Tibor Kiac, Attila Radvanský, Mgr. 
Erika Klacsánová hlavná kontrolórka obce, Ing. Imrich Gőz ako odborník z radov občanov
Obce Ľubá. Komisia si zvolila za predsedu: Mgr. Eriku Klacsánovú
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

6. V zmysle ods.4§11. zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov vyhotovenie stavby s názvom: odvodnenie plochy pri Multifunkčnom ihrisku a vyčlene-
nie finančných prostriedkov na jej realizáciu
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

7. V zmysle ods.4§11 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov rekonštrukciu elektrického vedenia na miestnom cintoríne a vyčlenenie finančných 
prostriedkov na jej realizáciu
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

8. V zmysle ods.4 §11 zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších pred-
pisov rekonštrukciu verejného osvetlenia obce Ľubá postupnou výmenou lampových telies a 
vyčlenenie finančných prostriedkov na jej realizáciu
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

9. Obecné zastupiteľstvo v Ľubej v súvislosti s pandémiou Covid 19 ruší všetky kultúrne
podujatia do konca mesiaca december 2020.
Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

10. V zmysle ods.4 §11.zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zabezpečiť a odovzdať vecné dary jubilantom „60, 70, 80, 90“ ročným občanom
obce Ľubá 



Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 5
Za počet hlasov:5, Albánová, Bochnicsková, Ing. Kiac, Nágel, Radvanszký
Proti hlasoval: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto

 


