
Obecné zastupiteľstvo Ľubá
U Z N E S E N I E  č. III/2022/30122022

z III.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  (ďalej  len  OZ)  v Ľubej 
konaného dňa 30.12.2022 o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu  v Ľubej.  OZ  v Ľubej  na  svojom  3.  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 starostky o opravách miestnych ciest a chodníkov

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: 5
Za:  počet  hlasov:  5,  Andrea Bochnicsková,  Adriana Bednáriková,  Agneša  
Fodorová, Róbert Šüli, Attila Radvanský
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, Attilu Radvánskyho

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



3. v zmysle  §21h  ods.  2  zákona  č.  365/2022  ktorým  sa  mení 
a dopĺňa  zákon  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
použitie prostriedkov z rezervného fondu obce v sume 14000,- 
EUR  na  kapitálové  výdavky  –  investičný  projekt 
„Rekonštrukcia járkov“

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

4. v zmysle  §21h  ods.  2  zákona  č.  365/2022  ktorým  sa  mení 
a dopĺňa  zákon  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových  pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov
rozpočtové opatrenie nasledovne:
a) navýšenie  príjmovej  časti  rozpočtu  obce  na  rok  2022 

v položke:  finančné  operácie  –  prostriedky  z rezervného 
fondu o 14000,- EUR

b) použitie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky, na 
projekt „Rekonštrukcia járkov“ v sume 14000,- EUR.

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

V Ľubej, dňa 30.12.2022                        Anetta Kovácsová
                                                                    starosta obce Ľubá




