
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

Uznesenie 2/2022

z osemnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej, konaného 
dňa 28.6.2022 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného  úradu v Ľubej. OZ 
v Ľubej na svojom osemnástom 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Ľubá za 

rok 2021 
4. Záverečný účet obce za rok 2021 v zmysle §9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov zverejnený v obci v záko-
nom stanoveným spôsobom – na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 
a občania v zákone stanovenej lehote nepodali k nemu žiadne pripomienky

5. Výročnú správu obce za rok 2021, vypracovanú v zmysle §20 zákona NRSR
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

             7.  Stav pohľadávok k 31.12.2021
             8.  Bilanciu aktív a pasív obce k 31.12.2021
             9.  Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31.12.2021
           11.  Výsledky rozpočtového hospodárenia k 31.5.2022
           13. Počet zapísaných detí v Materskej škôlke v Ľubej na školský rok 2022-2023

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. Záverečný účet obce Ľubá v zmysle §11 ods.4 písm.b) zák.č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. v plnom rozsahu v súlade s §16 ods.10 písm.
a) Zák.č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v z.n.p. s výrokom  celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradou:pou-
žitie prostriedkov rezervného fondu je potrebné schváliť obecným zastupi-
teľstvom v nasledovnom rozsahu:

A. Celkové príjmy obce za rok 2021:                             219 575,50€
Celkové výdavky obce za rok 2021:                          207 898,88€
Prevaha príjmov nad výdavkami:                                11 676,62€

B. Rozpočtové príjmy celkom za rok 2021:                  204 575,50€
Rozpočtové výdavky obce za rok 2021:                    207 898,88€
Schodok hospodárenia obce:                                       - 3 323,38 €

C. Výnosy celkom (podľa výkazu ziskov a strát):       210 664,05€
Náklady celkom (podľa výkazu ziskov a strát):     203 325,83€
Hospodársky výsledok obce za rok 2021:                    7 338,22€

Výsledok hospodárenia peňažných fondov obce za rok 2021, ktorých zos-
tatky sú:

Rezervný fond:                           10368,39€
Sociálny fond:                                   84,29€

Rezervný fond obce v zmysle §15 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách v znení neskorších predpisov sa tvorí vo výške 10% z pre-
bytku zisteného po vylúčení podľa §16 ods.6. za príslušný hospodársky rok. 
V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažného – rezervného –
fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa §10 ods.3 písm. a) a b)
citovaného zákona v súlade s §2 ods. b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostried-
ky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku ŠR. Výsledok rozpoč-
tového hospodárenia obce je schodok v sume 3323,38 €.
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 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. plán 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ľubá na 2. polrok 2022
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 §11. ods.4 písm.g. zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Ľubá č.5/2012 o zásadách určovania a vyberania príspevku za pobyt dieťa-
ťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školskej jedálni 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

6. V zmysle ods.4 §11 zákona 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskor
ších predpisov schvaľuje zámer vykonania bežných udržiavacich prác na 
miestnych komunikáciach, chodníkoch a odvodňovacích kanáloch s pred-
pokladanou hodnotou zákazky 59300,00€ s DPH

      celkový počet poslancov OZ: 5
       Prítomní: 5
       Za počet hlasov: Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila   
       Radvanský
       Proti: nikto

7. V zmysle písm.b) ods.4. §11. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. rozpočtové opatrenia: navýšenie príjmových finančných operácií
na účte 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov o 25000,00€
navýšenie kapitálových  výdavkov na účte 71x určenie investície kapitálové-
ho výdavku o 25000,00 €.

       celkový počet poslancov OZ: 5
       Prítomní: 5
       Za počet hlasov: Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila   
       Radvanský
       Proti: nikto

8. V zmysle §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. us-
poriadanie  akcie „Ukončenie leta“

       celkový počet poslancov OZ: 5
       Prítomní: 5
       Za počet hlasov: Mária Albánová,Andrea Bochnicsková,Ing.Tibor Kiac,Viktor Nágel,Attila   
       Radvanský
       Proti: nikto

     
URČUJE

1. V zmysle §166 ods.3 zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby poslancov do orgá-
nov samosprávy obce Ľubá na funkčné obdobie 2022-2026 jeden volebný 
obvod 

               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 §11 ods.3 písm.b) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov počet poslancov do orgánov samosprávy obce Ľubá na 
funkčné obdobie 2022-2026: 5 poslancov
       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.i) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-
2026 vo výške 100% úväzku
       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 28.6.2022                                    Silvia Esztergályosová
                                                                                    starostka


