Obecný úrad Ľubiša

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa
konalo dňa 30.06.2020
v zasadačke na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 6 / 7
Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová, Mgr. Viktória Stanovčáková, Vlasta
Krídlová, Ing. Ondrej Jurko
Neprítomný: Ing. Lukáš Černega (ospravedlnený)

Program:
1.) Otvorenie, určenie overateľov
2.) Kontrola plnenia uznesení
3.) Správa hl. kontrolórky obce Ľubiša k záverečnému účtu obce za rok 2019
4.) Návrh záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
5.) Klub akcionárov VVS, a.s. – prechod na obec
6.) Žiadosť o fin. podporu – 10.výročie Dobrej noviny v našej obci – „Vysielačka“
7.) Oznámenie o stave územnoplánovacej dokumentácie obce Ľubiša
8.) Rôzne
9.) Návrh na uznesenie
10.)
Záver

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Tretie 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 6 prítomní poslanci
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Patrik Hudák, Ing. Ján Džugan
Návrhová komisia : Mgr. Viktória Stanovčáková, Vlasta Krídlová
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková

Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: Program 3.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 30.06.2020.
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 posledného zastupiteľstva a taktiež
z predchádzajúcich zastupiteľstiev, ktoré neboli uzavreté – konštatované že uznesenia z 30.04.2020
sa plnia a to konkrétne:
- Uznesenie 11/2020 – Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša vyhlásilo: voľbu hlavného
kontrolóra Obce Ľubiša. Výberové konanie bolo uverejnené na úradnej tabuli, na stránke obce
a v novinách. Termín na podanie je 07.07.2020. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša dňa 21.07.2020.
- Uznesenie 14/2020 – Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schválilo: 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“. Dňa 31.05.2020 boli
odovzdané darčekové koše a peňažný dar pre 10 rodín s deťmi – fotodokumentácia na stránke
+ kronika
Z predchádzajúcich uznesení aj z roku 2019:
- Základná škola – zatiaľ nemáme vyjadrenie – chceme premenovať na obecný dom
- odpredaj predzáhradok – zatiaľ neriešené
- Návrh na rekonštrukciu chodníka za kostolom – je v časovom horizonte do konca roka 2020
- Návrh podať žiadosť na Slov. správu ciest o opravu cesty do kostola po žel. priecestie –
podaná žiadosť – písomná odpoveď z SSC – cesta je naša, ale parcely pod cestou a chodníkom
nie – je potrebné požiadať o bezodplatný prevod na obec a potom riešiť opravu.
- Priebežná obnova zariadenia v MŠ na základe podnetu rokovania šk.rady – teraz rokovania
neprebiehajú – bude pokračovať v novom školskom roku
- Termíny akcií – ďalšie zrušenie – Cyrilometodský deň – varenie guľášu sa ruší, výročie obce
– plánujeme na začiatok augusta - podľa platných opatrení ÚVZ (máme prisľúbené
fin.prostriedky z PSK vo výške 1.100,- EUR a z PSS – od 300 - 500,- EUR, s tým, že budú
mať promo stánok a svojho maskota a aktivity – podrobnosti dohodneme, keď to bude
schválené)
- Na OZ bola vytvorená poriadková komisia pre jeden prípad riešenia podania občana Krídlu,
v zložení: Ing. Patrik Hudák, Ing. Ján Džugan – boli predvolané obidve strany a spísala sa
zápisnica o obhliadke chovu dom. zvierat zo dňa 06.05.2020, ktorá bola doručená obidvom
stranám. Sťažovateľ požaduje pravidelné zabezpečenie primeranej deratizácie a udržiavanie
chovu hydiny v počte, ktorý bol v čase obhliadky, s čím chovateľ súhlasí. Vec bola týmto
uzavretá
- Všetky uznesenia sú v časovom horizonte celého roka – prebehne ďalšia priebežná kontrola.

Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: výsledok kontroly plnenia uznesení.

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

Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky obce Ľubiša k
záverečnému účtu za rok 2019

K bodu 4/ Návrh záverečného účtu obce Ľubiša a rozpočtové hospodárenie za rok
2019
Poslanci sa s Návrhom záverečného účtu oboznámili vopred. Na obecnom zastupiteľstve bol pani
Černegovou prednesený predmetný Návrh záverečného účtu. Podrobnejšie sa vysvetlili niektoré body
návrhu a poslanci prerokovaný Návrh schválili.
Hlasovali za: 6 prítomní poslanci,

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: celoročné hospodárenie BEZ VÝHRAD:

K bodu 5/

Klub akcionárov VVS, a.s. – prechod na obec

Pán starosta predniesol informáciu o tom, že obec je vlastníkom akcií VVS, a.s. a on ako starosta a
štatutár obce vstúpil do Klubu akcionárov, nakoľko nebolo plánované zasadanie obecného
zastupiteľstva z dôvodu obmedzeného stretávania sa. Na tomto zastupiteľstve sa môže prejednať a
schváliť možnosť, že v klube akcionárov nebude registrovaný pán starosta ako štatutár, ale obec.
Obecné zastupiteľstvo zatiaľ nerozhodlo. Poslanci chcú viac informácií a na základe toho sa
rozhodnú. Na najbližšom zastupiteľstve sa to prejedná a schváli, alebo odmietne.

Uznesenie č. 19/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša presúva rozhodnutie o vstupe do klubu akcionárov VVS,a.s.
na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva

K bodu 6/ Žiadosť o podporu – 10.výročie Dobrej noviny v našej obci – „Vysielačka“
Poslancom obecného zastupiteľstva bola prečítaná Žiadosť o bezplatné poskytnutie priestorov KD a
kuchyne, kde by sa uskutočnilo pohostenie pre koledníkov dobrej noviny – detí z našej obce, a z
okolitých obcí zapojených do programu „Dobrej Noviny“ a o finančnú podporu vo výške 600,- EUR
na realizáciu tejto akcie. Poslanci OZ finančnú podporu schválili.
Hlasovali za: 6 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: finančný príspevok vo výške 600,- EUR na základe
predloženej žiadosti pre akciu „Vysielačka“ pri príležitosti 10.výročia Dobrej noviny v našej obci.
Poslanci požadujú písomnú odpoveď p. Dušákovej.

K bodu 7/ Oznámenie o stave územnoplánovacej dokumentácie obce Ľubiša
Poslanci boli oboznámení s dokumentáciou k Územnému plánu – išlo o tzv. „vyjadrovačky“ od
spoločností, ktoré nám dávajú svoje stanoviská, zasielajú nám mapy s náčrtmi sietí a pod. Poslanci
boli oboznámení s možnosťami návrhov svojich zadaní a riešení do územného plánu – je potrebné
kontaktovať pána starostu a prebrať to s ním. Následne doplníme návrhy architektom a potom budú
prebiehať aj ďalšie jednania. Jednali sme:
- s firmou „Agroprodukt Ľubiša s.r.o. o stave dobytka (cca 120-150 ks) a o ich zámere – udržať

to v takom stave ako je teraz.
- s firmou MEWEX máme stretnutie v stredu 01.07.2020
- s p. Hudákom – súkromnou osobou, ktorá vlastní väčšiu časť pozemkov – jeho zámer na
bytovú výstavbu
- so zástupcami Slov.vodohosp.podniku o riešení zátopových oblastí
Rozprávali sme o potrebe určiť v obci ochranné pásmo cintorína.
Do ÚP bolo zatiaľ navrhnuté:
- nové územie určené pre bytovú výstavbu až po ranč, nové miestne komunikácie (na záhumní
od cintorína, od OCÚ k ihrisku, od družstva až k oddychovej zóne pri bývalej škole, cesta a
chodník Putky), oddychové zóny s lavičkami, a miestom na oddych, priestor na
kompostovisko a prípadnú techniku, multifunkčné a dopravné ihrisko, presun terajšieho
ihriska, turistické chodníky, cyklotrasy, vyhliadková veža, obora.
- Budeme ešte žiadať doplniť viacúčelovú vodnú nádrž na rekreáciu a ako protipožiarne
opatrenie, ochrannú hrádzu z pravej strany Laborca ako ochranu pred 100 ročnou vodou v
dĺžke cca 800 – 1000 m.
- Poslanec Džugan navrhol Lávku cez Laborec
Ďalšie návrhy a nápady budú vítané.

Uznesenie č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: stav územnoplánovacej dokumentácie.

K bodu 8/Rôzne
V bode rôzne poslanec Ing. Ondrej Jurko predniesol prepokladaný rozpočet k prípadnej žiadosi o
príspevok na fasádu starého kostola. Ide o dosť vysokú čiastku v rozpočte fasády. Poslanci sa
rozprávali o možnostiach obecného úradu – bude sa teraz riešiť dosť veľa nákladných vecí v obci –
cesty, územný plán...Uzavrelo sa to tak, že na najbližšie zastupiteľstvo bude doručená konkrétna
žiadosť zo strany Rim.-kat. cirkvi.
Poslanec Patrik Hudák sa pýtal na projekt na cestu PUTKY – stále čakáme na vyjadrenie výsledku
žiadosti o finančný príspevok – projekt cez MAS.
Ďalej sa pýta: Kedy budú zverejnené VZN? – kontrolórka to teraz rieši vrámci plánu kontrolnej
činnosti. Má zhodnotiť, ktoré VZN a smernica obce sú v poriadku a ktoré nám treba doplniť, alebo
upraviť podľa platných zákonov.
Aké opatrenia a právomoci má obec pri COVID? - (prípadná druhá vlna). – Obec sa bude riadiť
nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva.
Poslanci boli oboznámení o tom, že sme podali žiadosť o finančný príspevok na opravu sociálnych
zariadení v kultúrnom dome na predsedu PSK, nakoľko žiadosti na ministerstve financií boli stopnuté
a zrušené. Taktiež sme podali žiadosť na PSS o príspevok na výročie obce vo výške 300 – 500,. EUR.
Teraz nám boli schválené a prišli peniaze z nadácie SPP a EUSTREAM vo výške 6.000,- EUR na
workout, vonkajšie FIT stroje a detskú lanovú pyramídu. Objednávka bola odoslaná. Výstavba sa
bude realizovať v priebehu 1-2 týždňov.
Diskutovanie o podanej žiadosti p. Makarovej o riešenie situácie – ide o vylievanie zrážkovej vody
pri väčších dažďoch z kanála na jej pozemok. - Dnes 30.06. sa už začalo riešiť – rozšírenie a
prehĺbenie kanála, aby sa voda mala kde tratiť. Situácia sa bude riešiť ďalej aj cez územný plán –
vodozádržné opatrenia. Ide o problém na viacerých miestach v obci – predložená fotodokumentácia
poslancom Hudákom - kde by trebalo riešieť situáciu so zaplavovaním vodou. Poslanci navrhli
prečistenie kanálov z rozpočtu obce aj na ďalších úsekoch. V deň 01.07.2020 boli na obhliadku aj

pracovníci SSC, a dohodli sa s pánom starostom na vyčistení priekopy pri štátnej ceste druhej triedy.
Ďalej je potrebné oboznámiť a vyzvať občanov, aby si pravidelne čistili a udržiavali kanály pred
záhradkami a domami.
Poslanec Džugan sa pýta, ako je to s miestnosťou Michala Kováča. – Telefonicky kontaktoavný pán
Brenkus – osobný fotograf pána prezidenta. Má pripravené nejaké fotky, ktoré nám môže dať k
dispozícii. Pri najbližšej návšteve na východe – zrejme v priebehu mesiaca august sa zastaví a
vyberieme fotky, ktoré by sme si u neho objednali.
Telefonicky kontaktované aj s riaditeľom múzea v Humennom o vitrinách. Rozprávané aj o tom, že
poslanci sa skúsia opýtať občanov na poskytnutie fotiek, ak niekto nejaké má – hlavne keď bol pán
prezident na návšteve v rodnej obci – Ľubiši. Taktiež je treba ešte doplniť a rozšíriť zbierku osobných
vecí pána prezidenta, ktoré budú vystavené v pamätnej miestnosti.

Uznesenie č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša poveruje strostu obce: aby zabezpečil v priebehu mesiaca júl,
august prečistenie kanálov, ako prevenciu proti povodniam a oboznámil občanov a vyzval ich, aby si
pravidelne čistili a udržiavali priekopy a kanály pred záhradkami a domami.
Poslanci požadujú písomnú odpoveď pani Makarovej.

Uznesenie č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša poveruje starostu obce: na podanie žiadosti na vyvlastnenie
pozemkov pod miestnou komunikáciou na parcelách registra C 841/1 a 841/2 v katastrálnom území
obce Ľubiša.

Uznesenie č. 24/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša poveruje starostu obce: na podanie žiadosti o zmenu užívania
stavby Základnej školy na Obecný dom.

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 21:00 hod. s poďakovaním za účasť
všetkým prítomným.
Zapísala: Silvia Jenčíková

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

Overovatelia : Ing. Ján Džugan
Ing. Patrik Hudák

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

