
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

Uznesenie 4/2021

z pätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej, konaného 
dňa 25.10.2021 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného  úradu v Ľubej. OZ 
v Ľubej na svojom pätnástom 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. Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Ľubá a tiež spôsob

jeho financovania z vlastných zdrojov

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 §11 ods.4 písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenia č. 1/2021
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

4. V zmysle §11 ods.4 písm.a) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
realizáciu rekonštrukcie verejného osvetleniana území obce Ľubá spôso-
bom: výmena všetkých jestvujúcich svietidiel za nové s technickými para-
metrami: 30W 6000-6500K celkom 65 kusov svietidiel s príslušenstvom 
vrátane montážnych a demontážnych prác, nákladov na likvidáciu a re-
víziu,spôsob jeho financovania z vlastných zdrojov, jeho realizáciu s uchád-



začom, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku, a úhradu faktúry za 
vykonané práce podľa skutočne prevedených prác dodávateľovi prác.
-Poveruje starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade toho uznesenia.
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

5. V zmysle schválených „Zásad odmeňovania poslancov obce Ľubá“ udelenie 
odmeny každému poslancovi obecného zastupiteľstva za vykonanú prácu 
v roku 2021 vo výške 600,00 €/brutto
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.a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p. zakúpenie mikulášskych balíčkov pre deti z obce vo veku do 15 rokov
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

V Ľubej dňa 25.10.2021                                   Silvia Esztergályosová
                                                                                    starostka


