Obecný úrad Ľubiša

Zápisnica
z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa
konalo dňa 21.07.2020
v zasadačke na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 5 / 7
Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová, Mgr. Viktória Stanovčáková,
Ing. Ondrej Jurko
Neprítomní: Ing. Lukáš Černega, Vlasta Krídlová (ospravedlnení)

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

Otvorenie, určenie overateľov
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce Ľubiša
Úprava rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia k 30.06.2020
Opätovné rokovanie o vstupe obce do klubu akcionárov VVS
Dni obce – 610. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Štvrté 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 5 prítomní poslanci
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Renáta Olenočinová, Mgr. Viktória Stanovčáková
Návrhová komisia : Ing. Ondrej Jurko, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková

Uznesenie č. 25/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: Program 4.riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Ľubiši v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 21.07.2020.
Hlasovali za: 5 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 30.06.2020
sa plnia a to konkrétne:
Uznesenie č. 19/2020
OZ presunulo rozhodnutie o vstupe do klubu akcionárov VVS, a.s. na najbližšie rokovanie
obecného zastupiteľstva – bude opätovné prerokovanie v bode 5. dnešného OZ
Uznesenie č. 20/2020
OZ schválilo: fin. príspevok vo výške 600,- EUR pre akciu „Vysielačka“ pri príležitosti 10.výročia
Dobrej noviny v našej obci.
– bola odovzdaná písomná odpoveď p.Dušákovej, s tým, že keď bude známy termín akcie, tak
oznámi obecnému úrady, aby sme zarezervovali KD a uvedie aj spôsob výplaty (v hotovosti...)
Uznesenie č. 22/2020
OZ poverilo 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.
– kanály boli prečistené pri ceste na družstvo, pri žel. priecestí, kanál pri hlavnej ceste –
kontaktované SSC – boli na obhliadku a prídu v priebehu mesiaca.
– v rozhlase vyhlásené 08.07.2020
– odovzdaná písomná odpoveď p.Makarovej, s tým že situácia sa bude ďalej riešiť aj v ÚP
Uznesenie č. 23/2020
OZ poverilo 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.
- Žiadosť je pripravená, len konzultujeme s SSC telefonicky, aké všetky doklady nám k tomu
treba doložiť a či bude treba aj geom.plán – budeme ďalej priebežne informovať
Uznesenie č. 24/2020
OZ poverilo starostu obce: na podanie žiadosti na zmenu užívania Základnej školy na Obecný dom.
- Zatiaľ neposlané – konzultované so spoločnou úradovňou
Z predchádzajúcich:
-

Odpredaj predzáhradok – zatiaľ neriešené
Priebežná obnova zariadenia v MŠ na základe podnetu rokovania šk. rady – šk. rada teraz
nerokovala – v novom školskom roku
Plánované akcie: 08.08.2020 - výročie obce – bude sa rozoberať v bode 6.

Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: výsledok kontroly plnenia uznesení.

K bodu 3/ Voľba hlavného kontrolóra obce Ľubiša
Starosta obce informoval poslancov o tom, že do termínu 07.07.2020 do 15:00 hod. prišla na obec
jedna žiadosť na post hlavného kontrolóra. Odosielateľom je Ing. Mária Kulanová – terajšia hlavná
kontrolórka. Po otvorení obálky starosta skonštatoval, že žiadosť je kompletná a tým sa splnili všetky
náležitosti. Starosta obce nahliadol do Výpisu z registra trestov cez DCOM. (reg.č.spisu 168/2020).
Poslanci obecného zastupiteľstva následne jednohlasne zvolili Ing. Máriu Kulanovú do funkcie
hlavnej kontrolórky na obdobie 6 rokov.
Hlasovali za: 5 prítomní poslanci

Hlasovali proti: 0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 27/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení volí :
Ing. Máriu Kulanovú
do funkcie hlavnej kontrolórky obce Ľubiša
na obdobie 6 rokov , t.j. od 01.09.2020 do 31.08.2026

K bodu 4/ Úprava rozpočtu a rozpočtové opatrenie
Ing. Agáta Černegová predniesla správu o úprave rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia.
Poslanci uvedené rozpočtové opatrenie schválili všetkými prítomnými poslancami.
Hlasovali za: 5 prítomní poslanci
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 28/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č 2. k 30.06.2020.

K bodu 5/ Opätovné rokovanie o vstupe obce do klubu akcionárov VVS
Poslanci boli oboznámení so stanovami klubu akcionárov VVS vopred – hovorili o prezentovanej
výhode mať pri hlasovaní 1 hlas. Hovorili o tom, aby v klube akcionárov bola zastúpená menom obec
Ľubiša a nie štatutár obce. Ak klub akcionárov bude brániť záujmy obcí, tak sa to určite oplatí.
Následne hlasovali za vstup obce do klubu akcionárov VVS.
Hlasovali za: 4 poslanci
Ing. Ondrej Jurko)

(Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová,
Proti 0
Zdržala sa : 1 (Mgr. Viktória Stanovčáková)

Uznesenie č. 29/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: vstup obce do klubu akcionárov VVS.

K bodu 6/ Dni obce – 610. Výročie prvej písomnej zmienky o obci
Na základe plánovaného programu termínu akcií by sa v mesiaci august malo konať kultúrne
podujatie pri príležitosti 610. Výročia prvej písomnej zmienky o obci spojené s pripomienkou
nedožitých 90-tych narodenín rodáka – prezidenta Michala Kováča. Poslanci OZ boli oboznámení o
odporúčaní ÚVZ – nateraz sa môžu robiť akcie do 1.000,- ľudí – je treba dodržať hygienické
opatrenia ÚVZ.
Rozprávané o predbežnom rozpočte na uvedenú akciu – náklady na hudobné skupiny (Štramáci,
Tarnavčan, Ujo Ľubo, Song, Vešelá Ľubiša) a ďalšie náklady na uvedenú akciu (prenájom pódia,
stolov a stánkov s občerstvením, atrakcií pre deti). Informácia o schválených finančných
príspevkoch z PSK a z PSS na uvedenú akciu.
Poslankyňa Mgr. Stanovčáková upozornila na rozprávanie a rozhodnutie poslancov na predchádzajúcich zasadnutiach o tom, že kôli vyhlásenej mimoriadnej situácii nebude obec organizovať žiadne
veľké podujatia a žiada uviesť, že ona nesúhlasí a chce akciu odložiť. Poslanec Ing. Hudák by do
toho išiel, Ing. Olenočinová navrhuje odložiť, Ing. Džugan navrhuje odsunúť na neurčito, Ing. Jurko
navrhuje odsunúť.
Je možné uvedenú akciu urobiť v menšom rozsahu neskôr v jeseni – podľa aktuálnej situácie.
Po vzájomnej dohode navrhujú poslanci OZ spomínanú akciu odložiť. Je potrebné obvolať
zabezpečené hudobné skupiny a firmu na prenájom tribúny a atracií a uvedený termín 08.08.2020
zrušiť. Taktiež je potrebné informovať PSK a PSS o odsunutí termínu akcie na neurčito.

Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša odsúva: plánovanú akciu 610. Výročia prvej písomnej zmienky
o obci Ľubiša, z dôvodu stále platiacej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19, na neurčitú
dobu - podľa vývoja aktuálnej situácie a podľa platných usmernení ÚVZ. OZ sa bude priebežne
zaoberať možnosťou náhradného termínu na uskutočnenie danej akcie.

K bodu 7/ Rôzne
V bode rôzne:
Starosta obce informoval poslancov OZ o ohlásenej návšteve Poľského partnera z obce Fredropol
vrámci partnerskej spolupráce. V sobotu 25.07.2020 okolo 15:00 príde cca 25-30 ľudí z obce
Fredropol. Chceli by stráviť čas v priestoroch altánku a rozprávať o možnom rozšírení partnerskej
spolupráce. Hovorené o možnosti prípravy malého pohostenia. Pri uvedenej príležitosti sa uvedie
do prevádzky aj rozšírené ihrisko – fitnescentrum a workout. Poslanci OZ berú na vedomie uvedenú
návštevu.

Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: ohlásenú návštevu Poľského partnera z
obce Fredropol.
Poslanec Ing. Džugan navrhuje opätovne vyzvať občanov na údržbu a úpravu svojich pozemkov v
katastri obce.

Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša navrhuje a poveruje starostu obce: na opätovné vyzvanie
občanov prostredníctvom rozhlasu a prostredníctvom webového sídla obce na úpravu svojich
pozemkov.
Poslanec Ing. Hudák oznámil informácie o Zemplínskej futbalovej lige,ktorá sa má začať v nedeľu
26.07.2020. Niektorým hráčom nevyhovuje termín, iní by prišli. Opätovne vyzve hráčov, nech sa
definitívne vyjadria.

Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša berie na vedomie: možnosť účasti na Zemplínskej futbalovej
lige.
Poslanec Ing. Jurko predniesol správu o priemernej spotrebe el. energie v priestoroch domu smútku
a katechetickej miestnosti. Hovorilo sa o tom na prechádzajúcich zasadnutiach OZ. Vyššia spotreba
súvisí so spotrebou el. energie pri vykurovaní v zimnom období, pri pohreboch a pri stretkách
birmovancov. Rozprávalo sa aj o tom, že by trebalo poveriť zodpovednú osobu na kontrolu
zapínania a vypínania kúrenia. Padol návrh na zamestnanca Gabriu. Starosta obce poverí
zamestnanca OÚ Vladimíra Gabriu uvedenou úlohou.
Ďalej poslanec Ing. Jurko predniesol žiadosť Rim-kat. farnosti o finančný príspevok na opravu
starého kostola – kultúrnej pamiatky – ide o opravu fasády. Na kostole sa pokračuje v ďalších
opravách. Celkový projekt je na max. 49.000,- EUR.
Poslanec Ing.Džugan súhlasí s rekonštrukciou starého kostola, ale nesúhlasí s technologickým
postupom, aby sa robila najprv fasáda, ale aby sa robilo najprv odvodnenie. Poslancom nie je

známy presný projekt, či je v tom zahrnuté aj odvojdnenie, alebo len čisto fasáda. Poslanec
Ing.Hudák je za schválenie sumy 10.000,- EUR, poslankyňa Ing.Olenočinová je tiež za, poslanec
Ing. Džugan je za sumu, ale nie na fasádu – najskôr chce odvodniť, poslankyňa Mgr. Stanovčáková
je tiež skôr za odvodnenie. Nie sú proti príspevku, ale proti technologickému postupu. Poslanci
nechcú odkladať rozhodnutie a schvaľovanie na neskôr. Na návrh poslanca Ing. Hudáka OZ
hlasovalo o výške príspevku 10.000,- EUR.
Hlasovali za: 3 (Ing. Hudák, Ing. Olenočinová, Ing. Jurko)
Hlasovali proti: 0
Zdržali za: 2 (Mgr. Stanovčáková, Ing. Džugan)

Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Ľubiša schvaľuje: finančný príspevok na základe žiadosti
Rímskokatolíckej farnosti sv. Michala, Ľubiša, vo výške 10.000,- EUR na rekonštrukciu kultúrnej
pamiatky – kostola sv. Michala v Ľubiši.

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
všetkým prítomným.
Zapísala: Silvia Jenčíková

22:00 hod. s poďakovaním za účasť

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

Overovatelia : Mgr. Viktória Stanovčáková
Ing. Renáta Olenočinová

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

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

