
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

UZNESENIE  5/2021

zo šestnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej konaného 
dňa 14.12.2021 o 17,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubej. OZ 
v Ľubej na svojom šestnástm 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. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 

2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024
4. Informáciu o výhľadovom rozpočte na roky 2023 a 2024
5. Návrh rozpočtu obce Ľubá na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024

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

6. Návrh Dodatku č.1/2021 k VZN č.4/2020 o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné  odpady  bol v zmysle §6, ods.3 zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverej-
nený na úradnej tabuli obce a na web sídle obce a občania v zákone 
stanovenom termíne nepodali k nemu žiadne pripomienky

7. Priebežné výsledky rozpočtového hospodárenia k 30.11.2021

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 2022 

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 Dodatok č.1/2021 k Všeobecne záväznému nariade-
niu obce Ľubá č.4/2020 o miestnom 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

5. 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 2022

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.b) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Rozpočtové opatrenia č.2/2021

                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 14.12.2021                                         Silvia Esztergályosová
                                                                                             starostka


