Obecný úrad Ľubiša

Zápisnica
z 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa
konalo dňa 18.01.2020
v kancelárií starostu na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 5/7
Ing. Lukáš Černega, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Ondrej Jurko, Ing. Renáta
Olenočinová
Neprítomní: 2 – Ing. Viktória Stanovčáková, Vlasta Krídlová (ospravedlnené)

Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

Otvorenie, určenie overateľov
Kontrola plnenia uznesenia
Prejednanie o možnosti prevodu pozemkov vo vlastníctve Slov. poz. fondu
Informácie ohľadom Územného plánu
Prejednanie termínov akcií obce
Žiadosť o finančný príspevok – občianske združenie – folklórna skupina Vešela Ľubiša
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2020 otvoril a viedol pán Jozef Sklenčár,
starosta obce. Privítal všetkých prítomných a hlasovaním dal schváliť program rokovania.
Poslanci tento program schválili. Hlasovali za: všetci prítomní poslanci
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ján Džugan, Ing. Lukáš Černega
Návrhová komisia : Ing. Ondrej Jurko, Ing. Renáta Olenočinová
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje:
Program 1.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa konalo dňa
18.01.2020.
Hlasovali za: 5 prítomní poslanci
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení
Pri kontrole plnenia uznesenia sa prešli body predchádzajúceho uznesenia č. 7/1/2019 – konštatované
že uznesenie z 14.12.2019 sa plní a to konkrétne:
- v bodoch 4., 5., 10., 12. – schválené finančné príspevky vyplatené a odoslané na príslušné
účty alebo vyplatené v hotovosti, na všetky žiadosti bolo písomne odpovedané
- v bode 11. – dovolenka starostovi bola preplatená.

-

bod 6., 8. a 9. sú v časovom horizonte celého roka – prebehne ďalšia priebežná kontrola.
bod 7. – informácie ohľadom územného plánu sú predmetom bodu 4. dnešného OZ.

Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: výsledok kontroly plnenia uznesií.

K bodu 3/ Prejednanie o možnosti prevodu pozemkov vo vlastníctve Slov. poz. fondu
Pán starosta Jozef Sklenčár predniesol správu o možnosti prevodu pozemkov vo vlastníctve Slov.
poz. fondu – bezodplatne. Rozprávalo sa aj o možnosti prevodu ďalších pozemkov – pozemky okolo
ihriska – je možnosť to odkúpiť, ale cena je veľmi vysoká. Tieto pozemky sa budú dať riešiť neskôr,
cez územný plán. Jednanie a informácie ohľadom územného plánu sú predmetom ďalšieho bodu OZ.
Obecné zastupiteľstvo prejednávalo a riešilo to, že všetky parcely, ktorých sa daná možnosť prevodu
týka sú už dlhodobo využívané obcou. Takto využívané sú už pred rokom 1991 a je treba ich
vysporiadať.

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša všetkými prítomnými poslancami prehlasuje, že
- parc. registra E 81/102 – je súčasťou areálu obecnej budovy
-

parc. registra E 81/202
parc. registra E 1895/301
parc. registra E 1928/3 – tieto parcely sú miestna komunikácia a priľahlá plocha

-

parc. registra E 1873/2
parc. registra E 1873/5
parc. registra E 1873/8 – tieto parcely sú plocha cintorína

-

parc. registra C 837/1 – spevnená miestna komunikácia vybudovaná obcou pred rokom 1991

Všetky vyššieuvedené parcely sú takto využívané už pred rokom 1991.

K bodu 4/ Informácie ohľadom Územného plánu
V tomto bode sa poslanci a starosta rozprávali podrobnejšie o územnom pláne. Pán starosta
oboznámil poslancov o stave územnoplánovacej dokumentácie obce Ľubiša. Poslanci rozprávali
o tom aké veci boli zakotvené v starom územnom pláne. Veľmi veľa toho, čo tam bolo uvedené sa
nesplnilo a to čo v územnom pláne nebolo sa spravilo (modernizácia a novšia doba) – nebola
plánovaná plynofikácia obce, voľné pozemky sa plánovali nie na výstavbu rodinných domov, ale na
občiansku vybavenosť – na niektorých pozemkoch mala byť MŠ alebo obchod. Územný plán stratil
platnosť a je úplne neaktuálny. Rozprávali o potrebe vypracovať novú územnoplánovaciu
dokumentáciu obce Ľubiša. Nakoniec sa dohodli a schválili požiadavku na vypracovanie nového
územného plánu obce Ľubiša a poverujú starostu obce, aby zabezpečil obstarávanie a spracovanie
územného pánu obce Ľubiša.

Uznesenie č. 4/2020
A. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša prerokovalo:
Správu o stave územnoplánovacej dokumentácie obce Ľubiša.

B. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie:
Spoločenskú požiadavku vypracovať novú územnoplánovacú dokumentáciu obce Ľubiša.
C. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje:
Vypracovať nový Územný plán obce Ľubiša.
D. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša poveruje starostu obce:
Zabezpečiť obstarávanie a spracovanie územného plánu obce Ľubiša podľa zadávacieho dokumentu
pre spracovanie Územného plánu obce Ľubiša.
Hlasovali za: 5 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 5/ Prejednanie termínov akcií obce
Pán starosta informoval poslancov o dohodnutom termíne futsalového turnaja – 15.2.2020 na
gymnáziu o 9:30. (vzhľadom k voľnej telcvični na gymnáziu v tento deň). Poslanec Patrik Hudák
vyhotoví plagát, ktorý sa zverejní aj na stránke obce. Padol návrh, aby sa na poháre pre víťazov
natlačila aj pripomienka 610. Výročia obce. Účastnícky poplatok je 2,- EUR dospelý a 1,- EUR
mládež do 18 rokov.
Ples – 22.2.2020 – práve sa tlačí plagát, ktorý bude tiež zverejnený. Strava je poriešená, tombola sa
rieši. Obec dodá každému účastíkovi pero s logom obce, a dodá aj cenu do tomboly. Cena vstupenky
je 25,- EUR na osobu. Záujemcovia sa môžu nahlásiť u starostu, alebo Daniely Kováčovej.
Voľby do NR SR – 29.02.2020 – Ing. Patrik Hudák predniesol návrh, aby sa v deň volieb konala vo
vedľajšej miestnosti nejaká výstava – či už staré fotografie, alebo ručné práce – vzhľadom k tomu, že
do kultúrneho domu príde viac ľudí na voľby, ale poslanci sa dohodli, že sa to bude riešiť v iný deň,
pretože voľby budú prebiehať vo veľkej sále kultúrneho domu – viac strán, viac ľudí a viac papierov.
Turnaj v stolnom tenise – návrh robiť turnaj dva dni – podľa záujmu a počtu nahlásených
súťažiacich. – školské jarné prázdniny 2.3. - 6.3. – budú môcť mladí trénovať a potom v sobotu
7.3.2020 bude turnaj. Potreba druhého dňa turnaja sa upresní. Všetko bude prebiehať v škole.
Vatra – 30.04.2020 vo štvrtok - buď pri šatniach, alebo pri altánku (náhradný termín 07.05.2020)
Deň matiek – máj 2020 (najskôr 17.5.2020)
Privítanie detí do života – mesiac jún 2020
Deň sv. Cyrila a Metoda – návrh na sobotu 4.7.2020 (vzhľadom k tomu, že presný dátum 5.7. tohto
roku vychádza na nedeľu.
Oslavy 610. výročia – budú v obci v sobotu 1 deň niekedy v prevej polovici augusta. – presný dátum
a program sa ešte dohodne – podľa jednotlivých návrhov, dohodnúť treba nejakú skupinu, program
pre deti, pozvaných hostí – bude sa robiť pri škole – k tejto akcii bude samostatné stretnutie.
Deň úcty k starším – 10.10.2020 – sobota
Deň sv.Mikuláša – 5.12.2020
Zabíjačka
Možnosť mať zabíjačku 8.2.2020
Plánované je robiť zabíjačku vonku pri altánku. Robiť kapustu s mäsom, hurky a tlačenku. Zavolať
3 chlapov, ktorí budú rozoberať. Zavolať majstra, ktorý bude piecť naše mäso, a popri tom bude
predávať alkohol. Poverenie pre starostu – zabezpečiť majstra – osloviť mäsiarov – zabezpečiť 3

polovičky prasiat. Predbežný rozpočet cca 1.500,- EUR.

Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie:
plán a predbežné termíny akcií obce.

K bodu 6/Žiadosť o finančný príspevok – občianske združenie – folklórna skupina
Vešelá Ľubiša
OZ prejednalo výšku požadovaného príspevku – na základe žiadosti 2.500,- EUR. Jednali o tom, na
koľkých vystúpeniach v obci budú vystupovať. Poslanci rozprávali o tom, že ku koncu roka chcú
vydať CD – skombinovať to aj s výročím obce, aby na CD bola aj hymna obce. Poslanci schválili
celú žiadanú sumu, ale v dvoch platbách. Teraz 1.500,- EUR a v druhom polroku 1.000,- EUR.

Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje:
Finančný príspevok občianskemu združeniu – Folklórna skupina Vešelá Ľubiša vo výške 2.500,- EUR
v dvoch splátkach – v prvom polroku 2020 sumu 1.500,- EUR a v druhom polroku 1.000,- EUR.
Hlasovali za: 5 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 7/Rôzne
Poslanec Džugan predniesol návrh chlapcov, ktorí chodia cvičiť – chceli by nový posilovací stroj –
kladka. Starosta chce vedieť kto všetko tam chodí, pre koľkých ľudí to bude slúžiť. Chlapci to teraz
riešia tak, že sa skladajú z vlastných zdrojov na menšie posilovacie stroje. Poslankyňa Olenočinová
navrhuje, aby sa spravilo nejaké zariadenie pre nich aj vonku, aby mohli cvičiť.
Pán starosta chce zistiť koľko ľudí chodí cvičiť- pripomenúť evidenciu dochádzky, porozprávať sa s
chlapcami, stretnúť sa s nimi a na ďalšom zastupiteľstve riešiť konkrétnejšie.

K bodu 8/Návrh na uznesenie
Obecnému zastupiteľstvu bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovali za: 5 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 9/Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce o 20:30 hod. s poďakovaním za účasť
všetkým prítomným.
Zapísala: Silvia Jenčíková ...................................
Overovatelia : Ing. Ján Džugan .....................................
Ing. Lukáč Černega.................................
-----------------------------------Jozef Sklenčár
starosta obce

