Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 12.12.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Ing. Ondrej Jurko, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák,
Ing. Renáta Olenočinová, Mgr. Viktória Stanovčáková
Neprítomní: Ospravedlnení : Ing. Lukáš Černega, Vlasta Krídlová
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zam. obce, Ing. Mária Kulanová, HK obce
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
3. Schválenie programu OcZ
4. Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Správa HK obce o výsledku finančnej kontroly OcÚ k 30.06.2018,
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2019
8. Stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce Ľubiša na rok 2019 s výhľadom na roky
2020,2021
9. Návrh rozpočtu obce Ľubiša na roky 2019 -2021
10. Správa nezávislého auditóra pre štatutárny orgán a OZ Ľubiša za rok 2017
11. Návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.12.2018
12. Návrh na schválenie vnútorných predpisov obce
13. Rôzne
14. Prijatie záverov
15. Ukončenie
Rokovanie:
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Sklenčár, starosta obce, privítal všetkých prítomných.
K bodu č.2
Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 z celkového počtu 7, OZ je
uznášania schopné.
K bodu č.3
Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil návrh programu OZ tak ako je uvedený v pozvánke, zmeny neboli
žiadne, poslanci OZ schválili program rokovania OZ v predloženom znení.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu 4.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Hudák, Mgr. Stanovčáková

Návrhová komisia:
Zapisovateľ:

Ing.Jurko, Ing. Olenočinová, ,
Ing. Ján Džugan

Všetci navrhnutí boli jednohlasne do pracovných komisií zvolení.
K bodu č.5
Kontrola prijatých uznesení
Kontrolu plnenia uznesení previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že uznesenia OZ sú
splnené .
Poslanci OZ zobrali informáciu z kontroly plnenia uznesení na vedomie jednohlasne
K bodu č.6
Správa HK obce o výsledku finančnej kontroly OcÚ k 30.06.2018,
Ing. Mária Kulanová, hlavná kontrolórka obce predniesla Správu z vykonanej finančnej
kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov OcU k 30.06.2018 , a to na základe
schváleného Plánu KČ HK obce na 2.polrok 2018.
Poslanci OZ zobrali prednesené správu na vedomie.
K bodu č.7
Návrh Plánu KĆ HK obce na 1.polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla Návrh Plánu KĆ na 1.polrok 2019 . K prednesenému
návrhu neboli žiadne pripomienky.

-

-

-

K bodu č.8.
Stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce Ľubiša na rok 2019 s výhľadom na roky
2020,2021
Ing. Mária Kulanová, HK obce predniesla Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2019
s výhľadom na roky 2020,2021, s odporúčaním na schválenie Návrhu rozpočtu obce na
uvedené obdobie.
Bežný rozpočet na rok 2019 spĺňa podmienku v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a je zostavený ako prebytkový v sume
37 227,- EUR .
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 5 000,- EUR , schodok je krytý
prebytkom bežného rozpočtu. Celkový výsledok hospodárenia na rok 2019 je zostavený ako
prebytkový v sume 10 053,- EUR.
Rozpočty na roky 2020 a 2021 sú zostavené ako prebytkové.
Celkovo možno skonštatovať, že rozpočty na rok 2019 až 2021 spĺňajú zákonné
požiadavky kladené na rozpočet v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004.
K bodu č.9.
Návrh rozpočtu obce Ľubiša na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020-2021 predniesla Ing. Agáta Černegová,
ekonómka obce. Návrh Rozpočtu počíta s prebytkovým rozpočtom v sume 10 053,- Eur na
rok 2019, 2020 a 2021.
- Po vznesených otázkach , poslanci OZ prednesený materiál schválili.

K bodu č.10
Správa nezávislého auditóra pre štatutárny orgán a OZ Ľubiša za rok 2017
Starosta obce predniesol Správu nezávislého auditóra – Ing. Anny Mamajovej zo dňa
6.12.2018 pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo v Ľubiši.
K bodu č.11
Návrh na Úpravu rozpočtu k 31.12.2018
Ing. Agáta Černegová – ekonómka obce predniesla Návrh na úpravu rozpočtu obce k
31.12.2018 . ktorý je súčasťou zápisnice .
K bodu č.12
Návrh na schválenie vnútorných predpisov obce predložil starosta obce :
1. Vnútorný predpis – Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce
Ľubiša
2. Vnútorný predpis na reprezentačné a propagačné účely
Poslanci prednesené vnútorné smernice obce jednohlasne schválili .
K bodu č.13
Rôzné
- Starosta obce informoval poslancov o ukončení prác na stavbe – Uprava MK Záhumnie, o
úhrade faktúry za vykonané práce
- Starostovi obce bolo schválené preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2017.

K bodu č. 15.
Prijatie záverov
- Návrh na uznesenie - tvorí prílohu zápisnice
K bodu č.16.
Záver
Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 22,00 h.

Zapísal: Ing. Ján Džugan
...................................................
starosta obce
Overovatelia:

Ing. Hudák,
Ing.Stanovčáková

