
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

Uznesenie 3/2021

zo štrnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej, konaného 
dňa 11.10.2021 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného  úradu v Ľubej. OZ 
v Ľubej na svojom štrnástom 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. Cenu stanovenú na základe všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.105/5

v k.ú. obce Ľubá stanovenej znalcom Ing. Ladislavom Majthényim
vo výške 3460,00 Euro (slovom tritisíc štyristošesťdesiat Euro)

            3.   Súhrnnú správu z kontroly č.2/2021 hlavnej kontrolórky obce Ľubá
            4.   Priebežné výsledky rozpočtového hospodárenia k 30.9.2021

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 Attila
Radvanskýho
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 ust. §9 ods.2. písm. c) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov prevod hnuteľného majetku v k k.ú. obce Ľubá register „C“ KN
na LV č.1 parc.č. 105/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 695 m2 do
vlastníctva Jurajovi Miklasovi bytom Modra, Štúrova 103.
- Predaj sa uskutoční za kúpnu cenu 3460,00 Euro
- Náklady spojené s prevodom pozemku znáša kupujúci
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



4. V zmysle §11 ods.4 písm.a) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
realizáciu rekonštrukcie prítoku a odtoku jestvujúceho priepustu variantu
č.1 v zmysle projektovej dokumentácie Ing. Zahovayho na území obce Ľubá
a úhradu faktúry za vykonané práce podľa skutočne prevedených prác do-
dávateľovi prác.
-Poveruje starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade bodu 4. písm.b)
Uznesenia č.3/2021
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

c) Súhlasí po zvážení všetkých dostupných, relevantných informácií, ako aj na 
základe odhadovaného vývoja pandemickej situácie  v súvislosti s ochorením 
COVID-19 neorganizovať tento rok tradičný večierok pre dôchodcov, ktorý by
sa konal v mesiaci november 2021.

V Ľubej dňa 11.10.2021                                   Silvia Esztergályosová
                                                                                    starostka




