Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 15.12.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Jozef Buršák, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák,
Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní: Ing. Černega , Katarína Karšková - ospravedlnení
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zamestnanec obce

PROGRAM
1. Otvorenie,
2. Kontrola uznášania schopnosti OcZ v zmysle § 12, ods. 7 zákona o obec.zriadení
3. Schválenie programu OcZ
4. Určenie zapisovateľa, voľba pracovných komisií
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Individuálna výročná obce za rok 2016
7. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2017 – RO č.2/2017
8. Stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020
9. Návrh Rozpočtu obce Ľubiša na roky 2018 – 2020
10. Návrh VZN obce č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a DSO
11. Správa o vykonaní auditu obce za rok 2016
12. Rôzne /list/
13. Návrh na uznesenie
14. Záver.
PROGRAM :

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 5, 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
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Džugan, Vlasta Krídlová

Návrhová komisia:
Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Ing. Patrik Hudák, Michal Petko, Jozef Buršák
Ing. Agáta Černegová
za: 5, proti : 0, zdržal sa : 0

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 6.
Individuálna výročná obce za rok 2016
V tomto bode bola prednesená Individuálna výročná správa obce za rok 2016.
Poslanci OZ jednohlasne prednesený materiál schválili.
Hlasovanie:
za : 5
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Úprava rozpočtu na rok 2017 – RO č.2/2017
Návrh na zmenu rozpočtu obce k 31.12.2017 predložila Ing. Agáta Černegová
Poslanci OZ jednohlasne prednesený materiál schválili.
Hlasovanie:
za : 5
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č.8
Stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020
-

-

Bol prednesený materiál – Stanovisko hlavnej kontrolorky obce k Návrhu rozpočtu obce
Ľubiša na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020. Hlavná kontrolórka obce vo svojom
stanovisku konštatoval, že Návrh rozpočtu obce bol zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 zákona
č. 369/1990 zb. o obecnom zraidení v obci obvyklým spôsobom.
Poslanci OZ prednesený materiál vzali jednohlasne na vedomie

K bodu č.9
Návrh rozpočtu obce Ľubiša na rok 2018 , s výhľadom na roky 2019-2020
Starosta obce predniesol Návrh rozpočtu obce na roky 2018 -2020, Bližšie informácie
k jednotlivým položkám rozpočtu podala Ing. Černegová – ekonómka obce .
Po vznesených pripomienkach bol Návrh rozpočtu na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 -2020
jednohlasne schválený.
K bodu č. 10
Návrh VZN obce č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a DSO
Starosta obce predniesol poslancom OZ Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a DSO, poslanci OZ jednohlasne schválili Návrh VZN schválili
K bodu č.11
Správa o vykonaní auditu obce za rok 2016
Starosta obce predniesol Správu nezávislého auditóra – Ing.Anny Mamajovej pre štat.orgán a OZ
obce Ľubiša o vykonaní auditu za rok 2016
- Poslanci predmetnú správu o vykonaní auditu obce za rok 2016 vzali na vedomie

jednohlasne.
K bodu č. 12.
Rôzne.
V tomto bode sa podrobnejšie diskutovalo a rozoberali sa vznesené pripomienky –
1. Dodatok č.1 K zmluve o výkone správy č.987/31/2004/OZ HM.
2. Preplatenie dovolenky za uplynulý rok 2016 starostovi obce a adm. pracovníčke na základe
predložených podklaadov
3. Príspevok pre spevácky súbor „Vešela Ľubiša“

K bodu 8. Návrh na uznesenie
-

Tvorí súčasť zápisnice

K bodu č.13
Záver
Starosta obce Jozef Sklenčár sa v závere rokovania poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zapisovateľka : Ing. Agáta Černegová

Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Džugan, Vlasta Krídlová

