Obecný úrad Ľubiša

Zápisnica
zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši, ktoré sa konalo dňa
14.12. 2019
v kancelárií starostu na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 7/7 podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 0

Program:
Otvorenie, určenie overateľov
Kontrola plnenia uznesenia
Správa o výsledku finančnej kontroly obecného úradu Ľubiša, vykonanej na základe plánu
kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
4.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ľubiša na 1..polrok 2020
5.) Návrh rozpočtu na rok 2020
6.) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ľubiša na rok 2020
7.) Návrh VZN o DzN a KO
8.) Audit obce a výročná správa obce za rok 2018
9.) Príspevok deťom postihnutým od narodenia
10.)
Verejná zbierka na pomoc ľuďom po tragickej udalosti v Prešove
11.)
Rôzne
12.)
Návrh na uznesenie
13.)
Záver
1.)
2.)
3.)

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Siedme riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol pán Jozef Sklenčár, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ondrej Jurko, Ing. Patrik Hudák
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková
Starosta obce dal hlasovaním schváliť program rokovania. Poslanec Ing. Ján Džugan žiadal doplniť
do programu 2 body:
- Územný plán pre obec
- Odpredaj predzáhradok pre obyvateľov obce
Poslankyňa Vlasta Kridlová žiadala doplniť do programu 1 bod:
- Do konca roka 2020 Rekonštrukcia chodníka – od čísla domu 1 ku kostolu a oprava cesty
od kostola po železničné priecestie pri cintoríne
Poslanci doplnený program schválili.
Hlasovali za: všetci prítomní poslanci

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesenia
Pri kontrole plnenia uznesenia sa prešli body predchádzajúceho uznesenia – konštatované že
uznesenie z 16.10. sa plní.

K bodu 3/ Správa o výsledku finančnej kontroly obecného úradu Ľubiša, vykonanej
na základe plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
Ing. Agáta Černegová predniesla predmetnú správu, ktorú poslanci OZ berú na vedomie s
pripomienkou na splácanie úveru. V tomto prípade je v rozpočte uvedená splátka 6.000,- EUR, ktorá
bude v decembri zaplatená a od januára bude nastavený splátkový kalendár.

K bodu 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ľubiša na
1.polrok 2020
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Ľubiša na 1.polrok 2020. Tento návrh všetci poslanci schválili a zároveň poverujú hlavnú
kontrolórku obce vykonať kontroly v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na
1.polrok 2020.
Hlasovali za: 7/7

K bodu 5/ Návrh rozpočtu na rok 2020
Všetci poslanci sa oboznámili s návrhom rozpočtu vopred.
Ing. Agáta Černegová predniesla v skratke príjmy rozpočtu – poslanci pripomienkovali daň za
pozemky a stavby - tam sa úpravy nerobia, zvýšiť by sa malo minimálne len pri novej výstavbe. Daň
z KO -zvýšenie príjmu je riešené cez dodatok k VZN obce, ktorý je predmetom bodu 7. tohto
zastupiteľstva.
Pani Černegová ďalej predniesla správu o výdavkoch na kom. odpad – o platených faktúrach a o tom
koľko nám ľudia platia. Je potrebné vyzvať ľudí, ktorý dlhujú na KO, aby zaplatili.
Výdavky: Poslanci diskutovali a ujasňovali si položky, ktoré im neboli zrejmé – pani Černegová
všetko vysvetlila – napr.
- zvýšené výdavky na mzdy – zahrnuté aj výdavky na avizované zvyšovanie platov a plat
ďalších pracovníkov na obecnom úrade
- výdavky na ZŠ – ešte prípadné upratovanie v priestoroch ZŠ, kosenie, údržba zelene
a podobne
- výdavky na tarifný plat učiteľov MŠ - avizované zvyšovanie platov učiteľov a doteraz
nebola rozpočtovaná upratovačka MŠ
Diskutovalo sa aj o potrebnej rezerve pre obec, ktorú momentálne máme aj na nepredvídané výdavky.
Je potrebné upraviť rozpočet v jednotlivých položkách na základe skutočného účtovného stavu
k 31.12.2019.
OZ schválilo návrh rozpočtu na rok 2020 všetkými prítomnými poslancami a úpravu
rozpočtu v jednotlivých položkách na základe skutočného účtovného stavu k 31.12.2019.
Hlasovali za: 7/7
Poslanci berú na vedomie aj rozpočty na roky 2021 – 2022.

K bodu 6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ľubiša na rok
2020 a k viacročnému rozpočtu obce na roky 2021-2022
Poslanci boli oboznámení so stanoviskom hlavnej kontrolórky, ktorá konštatuje, že bolo splnené
ustanovenie § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a na základe vyššie uvedených skutočností odporúča daný návrh rozpočtu schváliť.
Predkladaný návrh rozpočtu zabezpečuje plynulé financovanie základných funkcií samosprávy a
preneseného výkonu štátnej správy. Rozpočet je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza z
reálnych prepočtov podľa platnej legislatívy.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ľubiša

K bodu 7/VZN o DzN a KO
Poslanci boli oboznámení s dodatkom č.1 k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubiša.
Týmto dodatkom sa upravuje Štvrtá časť daného VZN – Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Poplatok sa navyšuje na 10,- EUR na osobu a rok z dôvodu navýšenia
poplatkov za uskladnenie odpadu pre firmu, ktorá realizuje zber v našej obci a nízkej miery separácie
odpadu. Naša obec aj napriek navýšeniu je jednou z mála obcí, kde je poplatok za KO najnižší.
Pre občanov sa spracuje list na informáciu o navýšení poplatku a o separovaní odpadu a spolu
s harmonogramom sa bude dávať ľuďom, aby sa naučili viac separovať.
Poslanci navrhli doplniť dodatok o zmenu VZN v bode 6a.), kde je potrebné zrušiť text „potvrdenie
o návšteve školy“ – a namiesto neho doplniť – „žiadosť o zníženie výšky KO“.
Poslanci ďalej navrhli doplniť dodatok o zmenu VZN v bode 7a.),kde za text: „osoby, ktoré sa
dlhodobo zdržiavajú v zahraničí“ je potrebné doplniť text: „(minimálne 90 dní nepretržite)“
Obecné zastupiteľstvo takto upravený a doplnený dodatok č. 1 k VZN schválilo všetkými
prítomnými poslancami.
Hlasovali za: 7/7

K bodu 8/Audit obce a výročná správa obce za rok 2018
Poslancom obecného zastupiteľstva bola prednesená správa nezávislého auditora a výročná správa
obce za rok 2018. V správe z auditu účtovnej závierky bolo auditorkou konštatované, že účtovná
závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ľubiša k 31.12.2018 a výsledku
jej hospodárenia. Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s
účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, že obec Ľubiša konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
OZ berie na vedomie audit obce a výročnú správu za rok 2018

K bodu 9/Príspevok deťom postihnutým od narodenia
Poslanci schválili príspevok vo výške 50,- EUR pre všetky deti postihnuté od narodenia tak ako po
minulé roky.
OZ schvaľuje sumu 50,- EUR pre deti postihnuté od narodenia.

K bodu 10/Verejná zbierka na pomoc ľuďom po tragickej udalosti v Prešove
OZ navrhuje prispieť sumou 100,- EUR.
OZ schvaľuje príspevok 100,- EUR na transparentný účet mesta Prešov.

K bodu 11/Odpredaj predzáhradok
Doplnený bod na návrh poslanca Ing. Jána Džugana.
Poslanec predniesol návrh na odpredaj predzáhradok (priestor medzi plotom a domom) vlastníkom
priľahlých pozemkov, ktoré sú vlastníctvom obce – za 1 EUR z dôvodu predídenia komplikácií pri
stavebných konaniach a podobne.
Daný návrh OZ schválilo všetkými prítomnými poslancami.
Hlasovali za: 7/7

K bodu 12/Územný plán
Doplnený bod na návrh poslanca Ing. Jána Džugana.
Obec Ľubiša má starý územný plán. Nakoľko má obec PHSR a spúšťajú sa pozemkové úpravy a naša
obec má nepoužiteľný územný plán, ktorý nie je v súlade s aktuálnymi aktivitami obce. Nový územný
plán bude prínosom napríklad pri rýchlejšom vydávaní stavebných povolení – obec určí kde sa ešte
môže stavať, kde má byť rekreačná oblasť, kde sa stavať nemôže...
V priebehu prvého kvartálu roka navrhuje poslanec Ing. Ján Džugan vyhlásiť výberové konanie na
zhotoviteľa územného plánu obce Ľubiša a častými stretnutiami navrhnúť a nájsť spoločné riešenie
pre vyhotovenie nového územného plánu obce Ľubiša, ktorý bude v súlade s aktuálnymi aktivitami
obce.
OZ schválilo návrh na vyhlásenie výberového konania na zhotoviteľa územného plánu obce
Ľubiša v prvom kvartáli roku 2020 a to všetkými prítomnými poslancami.
Hlasovali za: 7/7

K bodu 13/Rekonštrukcia chodníka od domu č.1 ku kostolu a vyfrézovanie cesty od
kostola po cintorín
Doplnený bod na návrh poslankyne Vlasty Kridlovej.
Žiada, aby do konca roka 2020 bola realizovaná rekonštrukcia chodníka, ktorá by mala pozostávať
z nových obrubníkov a pokládky dlažby a taktiež z výmeny rigoly – žľabu popri chodníku.
Taktiež žiada o vyfrézovanie cesty od kostola po cintorín. Cesta je majetkom Slovenskej správy ciest
a tak treba najprv zaslať žiadosť pre Slovenskú správu ciest na opravu danej cesty, ktorá sa nachádza
na parcele registra C 841/1, 841/2 – cesta od kostola až po železničné priecestie pri cintoríne.

OZ všetkými prítomnými poslancami schvaľuje návrh na rekonštrukciu chodníka od domu č.1
ku kostolu, pozostávajúcu z pokládky obrubníkov a dlažby a taktiež z výmeny rigoly do konca
roka 2020.
OZ schvaľuje návrh podať Žiadosť na Slovenskú správu ciest o opravu cesty na parcele
registra C 841/1 a 841/2 – cesta od kostola po železničné priecestie pri cintoríne.
Hlasovali za: 7/7

K bodu 14/Rôzne
Ing. Černegová predniesla úpravu rozpočtu v jednotlivých položkách na základe skutočného
účtovného stavu k 31.12.2019 – RO č. 3/ 2019. Poslanci uvedené RO opatrenie schválili.
Hlasovali za: 7/7
Ing. Patrik Hudák predniesol návrh občana Groška – osvetliť prechod pre chodcov na hlavnej ceste –
diskutovalo sa o tom, ako zvýšiť bezpečnosť na hlavnej ceste pri vchode do obce a pri odbočovaní.
Všetko, teda akékoľvek riešenie musí byť cez konanie, políciu a cestárov – z dlhodobého hľadiska sa
to bude riešiť. Úloha pre starostu - informovať sa o možnosti osvetlenia prechodu pre chodcov na
hlavnej ceste.
Padli aj návrhy na chodník popri ceste alebo poza domy, aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov. Téma
zostala otvorená.
OZ berie na vedomie návrh občana Groška o osvetlení prechodu pre chodcov na hlavnej ceste
Ďalšou témou bolo výročie obce: - počas celého roka, kedy si pripomíname 610. výročie obce budú
prebiehať akcie pripomínajúce toto výročie. V priebehu mesiaca január poslanci prednesú svoje
návrhy na akcie so zreteľom na výročie obce. Vlasta Kridlová navrhla: Obec má rôzne akcie pre
starých, pre deti, pre najmenšie deti, a tak by bolo treba aj nejakú akciu napr. pre poľovníkov –
fašiangy - zabíjačka a podobne. Bude sa o tom diskutovať na najbližšom zasadnutí.
Ďalej bola prednesená správa z kontroly bezpečnostných opatrení GDPR
OZ berie na vedomie správu z kontroly bezpečnostných opatrení GDPR.
Riešila sa sťažnosti občana Miloša Kridlu – o chove domácich zvierat na susednom pozemku. Obec
však nemôže zakázať chov domácich zvierat pre vlastnú potrebu. Obec dá občanovi písomné
vyjadrenie v znení, že jednou z priorít bývania a života v obci je chov domácich zvierat pre vlastnú
potrebu a obec to nemôže nikomu zakázať. Ďalším postupom je obrátiť sa na iné kompetentné
inštitúcie.
OZ berie na vedomie sťažnosť občana M.Kridlu.
Na návrh poslankyne Ing. Renáty Olenočinovej sa diskutovalo o obnove zariadenia MŠ. V mesiaci
november sa zakúpili nové stoly a stoličky a je potrebné vymeniť aj ďalšie zariadenie – skrinky.
OZ zabezpečí priebežnú obnovu zariadenia v MŠ na základe podnetu rokovania školskej rady
Únia žien žiada o príspevok vo výške 300,- EUR na svoju činnosť.
OZ schvaľuje príspevok pre Úniu žien.
Hlasovali za: 7/7
Dovolenka pracovníkov obecného úradu t.j. starostu obce a Ing. Agáty Černegovej za staré obdobie:
OZ berie na vedomie pripomienku o preplatení dovolenky pre Ing. Agátu Černegovú v počte
10 dní za kal. rok 2018.
OZ schvaľuje preplatenie dovolenky starostovi obce Ľubiša v počte 10 dní za kal. rok 2019.
Hlasovali za: 7/7

Na základe predloženej žiadosti: OZ schvaľuje príspevok pre Občianske združenie Sme si blízki
vo výške 400,- EUR za rok 2019.
Hlasovali za: 6/7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Mgr. Viktória Stanovčáková)

K bodu 15/Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 7/1/2019 tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice.
Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 7 prítomných poslancov.

K bodu 16/Záver
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce s poďakovaním za účasť všetkým
prítomným.

Zapísala: Silvia Jenčíková

Overovatelia : Ing. Ondrej Jurko
Ing. Patrik Hudák

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

