
Obecné zastupiteľstvo Ľubá

UZNESENIE  3/2022

Z devätnásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej konaného 
dňa 26.9.2022 o 18,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubej. OZ 
v Ľubej na svojom devätnástom 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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ľubá o organizácii miestneho

referenda bol v zmysle §6, ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce a občania v zákone stanovenom termíne nepodali k ne-
mu žiadne pripomienky.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubá o ustanovení činností, 
ktorých vykonávanie je na území obce Ľubá zakázané alebo obmedzené na 
určitý čas alebo na určitom mieste bol v zmysle §6, ods.3 zák.č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úrad-
nej tabuli obce a na webovom sídle obce a občania v zákone stanovenom 
termíne nepodali k nemu žiadne pripomienky.

5. V zmysle §16. ods.3 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov „Správu nezávislého audítora o overení účtovnej zá-
vierky a záverečného účtu za rok 2021“.

6. Výsledky rozpočtového hospodárenia k 31.8.2022
7. V zmysle §11 ods.4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov uskutočnenie akcie „Október-Mesiac úcty k 
starším“ na deň 1.10.2022 so začiatkom o 15,30 hod. v miestnom kultúr-
nom dome.

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: 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.g. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá o 

            organizácii miestneho referenda v obci 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

4. v zmysle §11, ods.4 písm.g.zák.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubá  ustano-
vení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Ľubá zakázané alebo 
obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

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 „Zásady odmeňovania poslancov“vyplatenie alikvotnej čiastky 
odmeny poslancom obecného zastupiteľstva v Ľubej za vykonanú prácu
v roku 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.a) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
výdavky spojené s konaním akcie „Október-Mesiac úcty k starším“ uhradiť 
z kapitoly 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 26.09.2022                                         Silvia Esztergályosová
                                                                                             starostka






