
Obecné zastupiteľstvo Ľubá
U Z N E S E N I E  č. II/2022/10122022

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Ľubej konaného 
dňa  10.12.2022  o 14,00  hod.  v zasadacej  miestnosti  Obecného  úradu 
v Ľubej.  OZ  v Ľubej  na  svojom  2.  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  Obecného 

zastupiteľstva
3. Správu o plnení rozpočtu ku dňu 30.11.2022
4. Informáciu o výhľadovom rozpočte na roky 2024 a 2025
5. Návrh  rozpočtu  obce  Ľubá  na  rok  2023  a výhľadovo  na  roky 

2024-2025  bol  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  a na  web 
stránke a občania v zákone stanovenej lehote nepodali  k nemu 
žiadne pripomienky

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 
na rok 2023 a k viacročnému rozpočtu na roky 2024 a 2025

7. Správu starostky o opravách miestnych ciest a chodníkov
8.  Správu starostky o zmene finančnej pásme na nákup potravín 

na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou 
od 1.1.2023 

9. Správu starostky o úprave cien za zberu komunálneho odpadu 
na rok 2023

b) Schvaľuje
1. v zmysle §12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov
program rokovania Obecného zastupiteľstva

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto



2. v zmysle §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov

zvolenie  za  členov  návrhovej  a mandátnej  komisie  Róberta 
Šüliho

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

3. v zmysle  §11 ods.  4 písm. g zákona 369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov
Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  Ľubá  č.  3/2022 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území Ľubá

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  3,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová 
Proti: počet hlasov 1: Róbert Šüli
Zdržal sa: nikto

4. v zmysle  §11 ods.  4 písm. g zákona 369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá č.4/2022 ktorým sa 
mení  a dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ľubá  č. 
5/2020  o nakladaní  s komunálnym  odpadom  a drobným 
stavebným odpadom na území obce Ľubá

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počrt  hlasov:  3,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová
Proti: počet hlasov 1: Róbert Šüli
Zdržal sa: nikto

5. v zmysle §11 ods. 4 písm. k zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počrt  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto



6. v zmysle  §4  ods.  5  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v z. n. p. 
Zostavovanie  a predkladanie  rozpočtu  obce  bez  programovej 
štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2023, 2024 a 2025

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

7. v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
Rozpočet obce Ľubá podľa prílohy na rok 2023

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

8. v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
Vykonávanie zmien rozpočtu obce počnúc rozpočtom obce na 
rok  2023  starostom  obce  v nasledovnom  rozsahu:  presun 
rozpočtových  prostriedkov  v rámci  schváleného  rozpočtu 
v maximálnej výške 5000,- € na celý rozpočtový rok, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

                     

9. v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Rozpočtové  opatrenie  –  zmeny  rozpočtu  na  rok  2022 
v nasledovnom rozsahu: podľa prílohy

 Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto



10. v zmysle  §11  ods.  4  písm.  k zákona  SNR  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení neskorších predpisov

                 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
                 obce Ľubá.

 Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

11. Podľa ustanovenia §4 ods.  3 písm. f),  §6 ods.  1 a §11 ods.  4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a v súlade ust. §7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
návrhu  úpravy  Prevádzkového  poriadku  Multifunkčného 
ihriska

                     Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

12.v zmysle §11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 
n. p.

                 plán činnosti komisie pre kultúru a šport na rok 2023

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

c) volí
               podľa §15 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom členov do komisie:

1) pre  kultúru  a šport:  z radov  občanov:  Alexandru  Kürtiovú,  
Máriu Albánovú a Alicu Tégen

2)  pre verejný poriadok: 1. poslanec: Róberta Šüliho
                                      2.z radov občanov: Viktora Nágela



           3) na ochranu verejného záujmu: 1. poslanec: Róberta Šüliho
                                                                  a Adrianu Bednárikovú

Celkový počet poslancov OZ: 5
Prítomní: 4
Za:  počet  hlasov:  4,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

V Ľubej, dňa 10.12.2022                        Anetta Kovácsová
                                                                    starosta obce Ľubá


