Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ľubiša, konaného dňa 03. 03. 2019
Program:
Otvorenie, určenie overateľov
Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018
Pracovná doba v MŠ
Prerokovanie – ukončenie prevádzky ZŠ
Informácia – oboznámenie – detské ihrisko v MŠ
VšZN obce Ľubiša č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
7.) Žiadosť o finančnú pomoc rekonštrukcia zvonov – Rímskokatolícka Cirkev
8.) Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
9.) Rôzne
10.)
Návrh na uznesenie
11.)
Záver
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril pán Jozef Sklenčár, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných, a oboznámil ich s programom a doplnil k bodu programu informáciu o faktúre za cestu
záhumnie.
Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu.
Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý Ing. Ondrej Jurko – poslanec OZ.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Ing. Ondrej Jurko, Vlasta Kridlová.
Do návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák, Ing. Renáta Olenočinová.
................................................................................................................................................................
2/ Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2018 prečítala Ing. Černegová, kde
poslanci OZ ju zobrali na vedomie.
3/ Pracovná doba v MŠ
V tomto bode bola predložená žiadosť rodičov o zmenu pracovnej doby v Materskej škole Ľubiša od
6.30 do 16.00 a požiadavka riaditeľky MŠ Ľubiša o informáciu od rodičov, v ktoré dni potrebujú
upraviť pracovnú dobu.
OZ berie na vedomie žiadosť rodičov. Pracovná doba sa upraví od nového školského roku aj na
základe rozhodnutia pri zápise detí v máji 2019.
4/ Prerokovanie – ukončenie prevádzky ZŠ
OZ prerokovalo návrh na vyradenie ZŠ Ľubiša 1.-4. ročník Ľubiša – zo siete škôl a školských
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva
SR k 31.8.2019.
OZ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu na vyradenie a zrušenie ZŠ a požiadavku na
zriadenie školských obvodov.
OZ schvaľuje daný návrh.
Hlasovali za 5 poslancov, hlasovali proti 0, zdržalo sa 0.

5/Informácia – oboznámenie – detské ihrisko v MŠ
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené o výške faktúry za výstavbu detského ihriska v Materskej
škole vo výške 15.905,50 EUR. Z tejto sumy bola výška 9.500,- EUR financovaná z dotácie Úradu
vlády SR.
OZ schvaľuje úhradu faktúry za detské ihrisko v MŠ Ľubiša vo výške 15.905.EUR.
Hlasovali za 5 poslancov, hlasovali proti 0, zdržali sa 0.
6/ VšZN obce Ľubiša č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
OZ prejednalo a schvaľuje v zmysle VšZN obce Ľubiša č.1/2019 príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov detí v školskej jedálni vo výške 1,20 EUR.
Hlasovali za 5 poslancov, hlasovali proti 0, zdržali sa 0.
7/ Žiadosť o finančnú pomoc – rekonštrukcia zvonov – Rímskokatolícka Cirkev
OZ prerokovalo predmetnú žiadosť a schvaľuje finančnú pomoc vo výške 4.000,- EUR na
rekonštrukciu zvonov pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Michala Ľubiša
8/ Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
OZ berie na vedomie zmluvu o spolupráci pre zbere a nakladaní s použitým šatstvom.
9/ Rôzne
V tomto bode OZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 300,- EUR pre Úniu žien v Ľubiši.
Hlasovali za 5 poslancov, hlasovali proti 0, zdržali sa 0.
10/ Návrh na uznesenie
Bol prednesený návrh na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva.
OZ schvaľuje tento návrh na uznesenie. Hlasovali za 5 poslancov, hlasovali proti 0,

zdržali sa 0.

11/ Z á v e r
Zasadnutie OZ ukončil starosta obce s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.
Zapísal : Ing. Ondrej Jurko

Overovatelia : Ing. Ondrej Jurko
Vlasta Kridlová

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

