Obecný úrad Ľubiša

Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa
konalo dňa 30.04.2020
v zasadačke na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 6 / 7
Ing. Lukáš Černega, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová, Mgr. Viktória
Stanovčáková, Vlasta Krídlová
Neprítomný: 1 – Ing. Ondrej Jurko (ospravedlnený)

Program:
Otvorenie, určenie overateľov
Kontrola plnenia uznesení
Správa hl. kontrolórky obce Ľubiša o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správa hl. kontrolórky obce Ľubiša z vykonanej kontroly aktuálneho stavu VZN
a smerníc obce
5.) Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavnej kontrolórky obce
6.) Úprava rozpočtu
7.) Informácie o prebiehajúcich projektoch a územnom pláne
8.) Rôzne
9.) Návrh na uznesenie
10.)
Záver
1.)
2.)
3.)
4.)

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Druhé 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: Vlasta Kridlová, Ing. Viktória Stanovčáková
Návrhová komisia : Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková

Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: Program 2.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 30.04.2020.
Hlasovali za: 6 prítomní poslanci
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení
Pri kontrole plnenia uznesení sa prešli uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva a taktiež zo
zastupiteľstiev minulého roku, ktoré neboli uzavreté – konštatované že uznesenia z 18.01.2020 sa
plnia a to konkrétne:
- Uznesenie 3/2020 – Slov. poz. fond – prebehli všetky potrebné administratívne záležitosti
a 31.03.2020 bola odoslaná Žiadosť o zápis nehnuteľného majetku obce Ľubiša do katastra
nehnuteľností (protokolárnym spôsobom)
- Uznesenie 4/2020 – Územný plán – prebehlo verejné obstarávanie a boli odoslané listy
všetkým spoločnostiam, taktiež bola a je zverejnená verejná vyhláška
- Uznesenie 5/2020 – akcie - do vyhlásenia mimoriadneho stavu v SR boli zrealizované
naplánované akcie – akcie naplánované na máj, jún sa predbežne rušia alebo presúvajú
- Uznesenie 6/2020 – príspevok folklórnej skupine Vešelá Ľubiša – preúčtovaná časť 1.500,EUR – písomná odpoveď
Z predchádzajúcich uznesení z roku 2019:
- Základná škola – nemáme vyjadrenie
- kanál – Jenčík, kanál Mríz – po skončení opatrení sa bude robiť
- odpredaj predzáhradok – zatiaľ neriešené
- Návrh na rekonštrukciu chodníka za kostolom – v časovom horizonte do konca roka 2020
- Návrh podať žiadosť na Slov. správu ciest o opravu cesty do kostola po žel. priecestie –
v časovom horizonte do konca roka 2020
- Priebežná obnova zariadenia v MŠ na základe podnetu rokovania šk.rady – teraz rokovania
neprebiehajú – bude pokračovať po ukončení mimoriadnej situácie
- Všetky uznesenia sú v časovom horizonte celého roka – prebehne ďalšia priebežná kontrola.

Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: výsledok kontroly plnenia uznesení.

K bodu 3/ Správa hl. kontrolórky obce Ľubiša o kontrolnej činnosti za rok 2019
Poslanci sa s uvedenou správou oboznámili aj vopred. Na obecnom zastupiteľstve bola prednesená
uvedená správa a poslanci uvedenú správu hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky obce Ľubiša o
kontrolnej činnosti za rok 2019

K bodu 4/ Správa hl. kontrolórky obce Ľubiša z vykonanej kontroly aktuálneho stavu
VZN a smerníc obce
Poslanci sa aj s touto správou oboznámili vopred. Na obecnom zastupiteľstve bol prednesený
výsledok a záver z uvedenej správy, ktorý poslanci berú na vedomie.

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: Správu z finančnej kontroly aktuálneho
stavu Všeobecne záväzných nariadení obce, vnútorných smerníc a predpisov obce.

K bodu 5/ Vyhlásenie výberového konania na pozíciu hlavnej kontrolórky obce
Poslanci obecného zastupiteľstva boli informovaní o tom, že súčasnej hlavnej kontrolórke obce
Ľubiša končí funkčné obdobie a pracovný pomer dňa 31.08.2020. Vzhľadom k vyhlásenej
mimoriadnej situácii je možnosť podľa zákona predĺžiť funkčné obdobie hlavného kontrolóra do
ukončenia mimoriadnej situácie + 60 dní, alebo vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Obecné
zastupiteľstvo Obce Ľubiša rokovalo o uvedených možnostiach a po dohode vyhlásilo voľbu
hlavného kontrolóra obce Ľubiša na deň 21.07.2020.

Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša vyhlasuje: voľbu hlavného kontrolóra Obce Ľubiša v zmysle
§18a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v platnom znení.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša dňa
21.07.2020. Text výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra tvorí súčasť zápisnice z
rokovania OZ Obce Ľubiša.

K bodu 6/Úprava rozpočtu
Správu o úprave rozpočtu predniesla Ing. Černegová – prezentované podrobne podľa jednotlivých
položiek rozpočtového opatrenia č.1 k 31.03.2020, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice:
- v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie sposobenej pandémiou boli nakúpené rúška
pre seniorov a najviac ohrozených občanov (distribúciu zabezpečil pán starosta) – všetko
vyfakturované,
- nakúpené čistiace a dezinfenkčné potreby (dezinfekcia škôlky, priestorov obecného úradu...),
- náklady na voľby
- energie v dome smútku – vyššie náklady na kúrenie v zimnom období (rozprávalo sa o stále
vysokej spotrebe elektriny v dome smútku, snaha a dohoda poslancov o preverenie spotreby
el. energie v dome smútku).

Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č 1. k 31.03.2020.
Hlasovali za: 6 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 7/Informácie o prebiehajúcich projektoch a územnom pláne
Pán starosta informoval poslancov o stave práve prebiehajúcich projektov.
- Cesta „Putky“ – cez MAS prešlo, čaká sa za vyjadrením a schválením na PPA – momentálne
pracuje všetko v obmedzenom režime.
- „Altánok“ – prebieha finančná kontrola z PPA – všetko cez meilovú komunikáciu
- „Altánok II Etapa“ – neschválené na Poľskej strane
- „Škola“ – zatiaľ nemáme vyjadrenie
- Žiadosť cez Nadáciu VUB (rozšírenie ihriska) – neschválená
- Žiadosť cez Nadáciu SPP – workoutové ihrisko, FIT stroje – posunuté schvaľovanie –
mimoriadna situácia
- Podaná žiadosť na Ministerstvo financií – Rekonštrukcia sociálnych zariadení
- Podaná žiadosť na PSK – výročie obce

Územný plán – prebehlo verejné obstarávanie, zverejnená Verejná vyhláška, poslané listy všetkým
spoločnostiam (56 ks), od ktorých potrebujeme stanovisko, alebo vyjadrenie – začínajú chodiť
vyjadrenia.

Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: stav práve prebiehajúcich projektov a stav
prác na príprave dokumentácie k územnému plánu.

K bodu 8/Rôzne
V bode rôzne
- poslanec Džugan predniesol návrh ohľadom pozemkov na záhumní – výzva pre vlastníkov
pozemkov na záhumní - upraviť pozemky.
- Kôli sťažnosti Miloša Kridlu ešte z roku 2019 (pán Kridla sa sťažoval na zápach z chovu
hydiny na susednom pozemku, vtedy obec vydala vyjadrenie, že nie je oprávnená obmedziť
alebo zakázať chov domácich zvierat pre vlastnú potrebu, teraz prišla sťažnosť z
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva) - vytvorená poriadková komisia pre tento
prípad v zložení: Ing. Patrik Hudák, Ing. Ján Džugan – predvolajú obidve strany a spíšu
zápisnicu o obhliadke, ktorá sa doručí obidvom stranám. (ďalší postup bude závisieť od
skutočného stavu a vyjadrenia hlavnej kontrolórky obce)
- Poslankyňa Vlasta Kridlová navrhla – keďže akcia uvítanie detí do života sa zrejme
neuskutoční, návrh aby sa odovzdali darčekové predmety a peňažný dar, ako je v obci zvykom
rodičom a ďeťom narodeným v priebehu posledných dvoch rokov. Rokované aj o možnosti
ešte počkať, možno sa opatrenia uvoľnia, ale nakoniec sa dohodli, že do konca mája sa
darčekové predmety a peňažný dar rodičom odovzdá.
- Prerokovanie o darovaní odpísanej sute zo starého chodníka obecného úradu – obecné
zastupiteľstvo súhlasí s darovaním odpísanej sute zo starého chodníka obecného úradu.

Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: odovzdanie peňažného daru v hodnote 50,- EUR a
darčekových predmetov pre rodičov detí narodených v priebehu posledných dvoch rokov vrámci
akcie „Uvítanie detí do života“ v termíne: do konca mája.
Hlasovali za: 6 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 9/Návrh na uznesenie
Obecnému zastupiteľstvu bol prednesený návrh na uznesenie, ktorý poslanci OZ jednohlasne
schválili.
Hlasovali za: 6 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

K bodu 10/Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce o 20:30 hod. s poďakovaním za účasť
všetkým prítomným.
Zapísala: Silvia Jenčíková

...................................

Overovatelia : Vlasta Krídlová

.....................................

Ing. Viktória Stanovčáková .................................

-----------------------------------Jozef Sklenčár
starosta obce

