
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

UZNESENIE  1/2022

zo sedemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej 
konaného dňa 6.4.2022 o 18,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubej. 
OZ v Ľubej na svojom sedemnástom zasadnutí na základe predložených dokumentov 
a návrhov 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. Výsledky rozpočtového hospodárenia za 1.Q 2022

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.a. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov inštaláciu kamerového systému na území obce
Ľubá na monitorovanie lokalít: materská škola, obecný úrad, multifunkč-
né ihrisko, detské ihrisko. Počet osadených kamier 7 kusov s príslušenst-
vom, vrátane montážnych prác. Spôsob financovania z vlastných zdrojov, 
realizáciu s uchádzačom, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku.
- Poveruje starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade tohto 

uznesenia.
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.a.zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  osadenie nových hracích prvkov: hojdačka na pru-
žine-Koník, hojdačka na pružine-Auto, váhadlová štvorhojdačka,
kolotoč s priemerom 180 cm, vežovej zostavy ktorá pozostáva z prvkov:
hracia veža, lanový most, preliezací tunel, reťazová hojdačka,  na detské
ihrisko vrátane mobiliáru v strede obce , na obnovu ihriska vyčleniť 
finančné prostriedky vo výške 20.000,00 Euro.
Spôsob financovania z vlastných zdrojov  realizáciu prác vykonať s uchád-
začom, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku. 
-Poveruje starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade tohto uznesenia.

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 §18c) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zákonnú úpravu platu hlavného kontrolóra obce Erike Klacsáno-
vej vyplývajúc z 10% úväzku a mesačnú odmenu vo výške 30% z jej 
mesačného platu s účinnosťou od 1.1.2022

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 §4 ods.2 zákona NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1.1.2022 zákonnú úpravu platu starostky obce
S.Esztergályosovej na základe potvrdenia ŠÚ SR o priemernej mesačnej
mzde zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2021 a zvýšenie 
základného platu starostu obce Ľubá Silvii Esztergályosovej o 15%.

                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

7. V zmysle §11 ods. 4 písm.a) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
usporiadanie hodovej zábavy dňa 24.6.2022 v priestoroch ľudového domu 

                   so začiatkom od 20,00 hod. Výdavky spojené s konaním akcie uhradiť z ka-
                   pitoly Kultúra.
                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 06.04.2022                                         Silvia Esztergályosová
                                                                                             starostka




