Obecný úrad Ľubiša
Zápisnica
zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiši, ktoré sa konalo dňa 19.10. 2019
v kancelárií starostu na obecnom úrade.
Prítomní poslanci: 7/7 podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: 0
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11)
12.)
13.)

Otvorenie, určenie overateľov, schválenie návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesenia
Schválenie programu rokovania
Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Ľubiša zákon č.211/2000
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2019
Správa HK obce z kontroly celkového dlhu obce k 30.06.2019
Prejednanie a uskutočnenie posedenia v rámci mesiaca úcta k starším
Informácia o projekte„Krása, ktorou sa chceš podeliť, trasou vojaka Švejka – EtapaII.“
Informácia pre projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša p.č. 850“
Žiadosť o finančnú pomoc pri rekonštrukcii starého kostola sv. Michala v Ľubiši
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver.

K bodu 1/ Otvorenie, určenie overovateľov
Zasadnutie OZ otvoril a viedol pán Jozef Sklenčár, starosta obce. .
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ondrej Jurko, Mgr. Viktória Stanovčáková
Za zapisovateľa: Silvia Jenčíková
Návrhová komisia: Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová
Hlasovali za: všetci prítomní
Bod 2/ Kontrola plnenia uznesenia
- Previedol starosta obce, konštatoval, že prijaté Uznesnia OZ sú splnené.
K bodu 3/ Schválenie programu zasadnutia
- Poslanci OZ jednohlasne schválili program rokovania.
K bodu 4 / Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Ľubiša
- Kontrola dodržiavania povinností obci zo zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k
informáciam so zameraním na zverejňovanie faktúr a zmlúv
Starosta obce oboznámil poslancov so správou z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce
Ľubiša. OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. Poslanci boli oboznámení o ďalšom postupe

ohľadom dopĺňania a priebežného zverejňovania zmlúv na stránke obce.
K bodu 5/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
Starosta obce oboznámil poslancov s Návrhom plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019. Obecné
zastupiteľstvo tento návrh plánu kontrolnej činnosti schválilo. Všetci prítomní poslanci hlasovali za
tento návrh.
K bodu 6/ Správa hlavnej kontrolórky obce o celkovom dlhu obce k 30.06.2019
- Starosta obce predniesol Správu HK obce o celkovom dlhu obce k 30.06.2019 v súalde so
Zákonom o rozpčt.pravidlách §17 ods. 14
K bodu 7/ Prejednanie a uskutočnenie posedenia v rámci mesiaca úcta k starším
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a uskutočnilo posedenie dňa 19.10.2019. Posedenia sa zúčastnila
väčšina seniorov. Akcia dopadla dobre a v rámci rozpočtu.
K bodu 8/ Informácia o projekte „Krása, ktorou sa chceš podeliť–trasou vojaka Švejka– Etapa II.“
Starosta obce informoval poslancov o II. Etape daného projektu. Ide o doplnenie týchto prvkov
vrámci daného projektu: Externá posilňovňa, Cesta zdravia, Vonkajšie šachy a Miesto na oheň.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými prítomnými poslancami a zapája sa do projektu „Krása,
ktorou sa chceš podeliť – trasou vojaka Švejka – Etapa II.
K bodu 9/Informácia pre projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša p.č. 850“
Starosta obce informoval poslancov o rozbehnutí nového projektu ohľadom rekonštrukcie MK.
Poslanci si prezreli projektovú dokumentáciu. Viedla sa diskusia o danej ceste. Poslanec Ing. Ján
Džugan navrhol, aby sa akékoľvek prípadné poškodenie ktorejkoľvek miestnej komunikácie riešilo
cez VZN. Nakoniec OZ schválilo všetkými poslancami projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
v obci Ľubiša p.č. 850“, ktorý je financovaný v spolupráci MAS (miestna akčná skupina) a vlastných
zdrojov.
K bodu 10/Žiadosť o finančnú pomoc pri rekonštrukcii starého kostola sv. Michala v Ľubiši
Obecnému úradu bola doručená písomná žiadosť o finančnú pomoc pri rekonštrukcii starého kostola
sv. Michala v Ľubiši. Starostom obce bola prednesená približná cena za vyhotovenie dverí 1.000,EUR a 600,- EUR. Ide o dvojkrídlové dvere a jednokrídlové dvere z masívneho dreva. Poslanci viedli
diskusiu o doterajších príspevkoch, a že je potrebné zvážiť intenzitu dávania peňazí vzhľadom
k prebiehajúcim projektom a spolufinancovaní nových projektov zameraných na revitalizáciu obce.
Boli prednesené rôzne návrhy poslancov o výške príspevku. Nakoniec sa poslanci zhodli na výške
príspevku 2.000,- EUR s konkrétnym účelom: výmena dverí a práce s tým spojené. Požiadavka na
písomnú odpoveď farskému úradu.
Hlasovanie OZ: Hlasovali za: 6/7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Ing. Lukáš Černega)

K bodu 11/Rôzne
- Ing. Černegová predniesla Návrh na úpravu Rozpočtu obce k 30.09.2019 – RO č.1 a č.2/2019
Poslanec Ing. Patrik Hudák predniesol podnety občanov:
- Pán Sabo žiada úpravu miestneho rozhlasu – po komplexnej údržbe a na základe zvukového
auditu sa budú riešiť hluché miesta
- Pán Jenčík – žiada riešiť kanál na ulici ku družstvu – bude sa riešiť v jari – bude sa rušiť kanál
od cintorína ku koľaji a bude sa vykladať kanál ku družstvu – svojpomocne – aktivačná
činnosť
- Pán Mríz – žiada riešiť mostík a kanál - bude sa kontaktovať Slovenská správa ciest ohľadom
úpravy cestného telesa medzi súkromnými pozemkami
Poslankyňa Vlasta Kridlová predniesla návrh na rekonštrukciu ZŠ – návrh na minimálne 2 nájomné
byty, aby budova bola využitá a zarobila aspoň na náklady na prevádzku. – Poslanci viedli dlhú
diskusiu na túto tému. Projekt na rekonštrukciu budovy je stále živý. Návrh starostu na Obecný dom
– cvičenie pre ženy, chlapcov. Je potrebné aj vyčlenenie priestoru na uskladnenie strojov. Je možnosť
aj spolupracovať s niekým kto potrebuje poskytovať ubytovanie v rámci Agroturistiky. Odporúčané
počkať, či prejde projekt.
Návrh Vlasta Krídlová: V rámci volebného obdobia, pokiaľ neprejde projekt, tak príprava časti
budovy ZŠ na prestavbu bytov, respektíve nájomných bytov pre občanov Ľubiše.
Hlasovali za: 7/7
Hlasovali proti: 0
Poslankyňa Ing. Renáta Olenočinová – čo bude s výmenou suchých stromčekov – časť sa vymenila,
a časť sa bude realizovať v jari.
Poslanec Ing. Patrik Hudák – navrhuje vydávať občasník o plánoch obecného zastupiteľstva,
navrhuje prerokovať výšku poplatkov za odpad – návrh 10,- EUR na rok – a ako naštartovať ľudí na
triedenie odpadov – možnosť prechodu na zvoz odpadu inou firmou – odporúčanie počkať ako sa to
vyvinie v okolitých obciach.
Ako sme pripravení na zimu. Riešiť človeka, alebo komunikovať s ľuďmi – informovať ľudí
o potrebe odhŕňania snehu. – Projekt na techniku zatiaľ neschválený, ale nezamietnutý. Čakáme na
vyjadrenie – už 2 podobné projekty zo 4 v okolitých obciach boli schválené.
Diskusia na tieto témy, hlavne o výške poplatkov bola odložená na najbližšie stretnutie.
K bodu 12/Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 6/1/2019 tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice.
Za prijatie uznesenia podľa jednotlivých bodov hlasovalo 7 prítomných poslancov.

K bodu 13/ Z á v e r
Po vyčerpaní programu zasadnutie ukončil starosta obce s poďakovaním za účasť všetkým
prítomným.
Zapísala: Silvia Jenčíková
Overovatelia : Ing. Ondrej Jurko
Mgr. Viktória Stanovčáková

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

