
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

UZNESENIE 3/2020

z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej konaného 
dňa 14.12.2020 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubej. OZ 
v Ľubej na svojom jedenástom zasadnutí na základe predložených dokumentov a ná- 
vrhov 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. V zmysle §16. ods.3 zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách „Správu

audítora Slovenskej komory audítorov o overení účtovnej závierky obce Ľu-
bá za rok 2019“

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 
2021 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023

5. Informáciu o výhľadovom rozpočte na roky 2022 a 2023
6. Návrh rozpočtu obce Ľubá na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022-2023

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

7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností bol v zmysle §6, ods.3 zákona č.369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na
úradnej tabuli obce a na web sídle obce a občania v zákone stanovenom 
termíne nepodali k nemu žiadne pripomienky 

8. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady  bol v zmysle §6, ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na web
sídle obce a občania v zákone stanovenom termíne nepodali k nemu žiadne
pripomienky

9. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území obce Ľubá 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 s 1 pripomienkou zo strany poslan-
ca OZ  

10. Návrh VZN o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody 
a krajiny na území obce Ľubá bol v zmysle §6, ods.3 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej 
tabuli obce,na web sídle obce a neboli k nemu podané žiadne pripomienky

11. Komunitný plán sociálnych služieb bol v zmysle §6, ods.3 zákona 369/1990 
Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej
tabuli obce a na web sídle obce, neboli k nemu podané žiadne pripomienky



b) Schvaľuje
1. v  zmysle §12 ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov 
program zasadnutia 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 Attila Radvanskýho

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.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov rozpočet obce Ľubá na rok 2021 

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.g.zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá o dani z ne- 
hnuteľností a dani za psa

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.g.zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá o miest- 
nom 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

6. v zmysle §11 ods.4. písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

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

7. v zmysle §11 ods.4. písm.g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá
o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody a krajiny 
na území obce Ľubá

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

8. v zmysle §11 ods.4. písm.g) zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov Komunitný plán sociálnych služieb

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

9. v zmylse §11 ods.4 písm.k  zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v zne-
 ní neskorších predpisov
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021

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 písm.j) §11 zák. č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení nes-
korších predpisov 
a) pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Erike Klacsánovej na kratší 

pracovný čas 10% mesačného pracovného času, tj. 16 hodín mesačne
b) v zmysle §18c) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra obce Erike Klacsánovej 
vyplývajúc z 10% úväzku a mesačnú odmenu 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, ods.4, písm.g) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov 
Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa §15 ods.1
písm.a) a §15a) ods.1 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov

                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, ods.4 písm.g) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov 
Požiarny poriadok 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

13. V zmysle §11 ods.4, písm.b) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2020 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

14. v zmysle §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov 
plán činnosti komisie pre kultúru a šport na rok 2021

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 15.12.2020                                         Silvia Esztergályosová
                                                                                             starostka


