Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 27.10.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Ing. Ján Džugan, Jozef Buršák, Ing. Patrik Hudák
Katarína Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní: Ing. Alfonz Černega - ospravedlnený
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. Správa HK obce z kontroly plnenia Uznesení OZ v Ľubiši za 1. polrok 2017,
7. Správa HK obce z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.06.2017, kontrola
dodržiavania denného limitu pokladnice obce k 30.06.2017
8. Prejednanie a schválenie úcty k starším s názvom „Strieborný podvečer“
9. Informácia - prejednanie projektu Interreg -PL-SK týkajúci sa stretnutia kultúrnofolklorného.
10. Informácia - prejednávanie výzviev v rámci PPA - nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 /detské ihrisko, technika na údržbu ciest/
11. Informácia - prejednanie Výzva MK SR - dotácia rok 2018, Program 1 - Obnovme si
svoj dom roka 2018 - kultúrna pamiatka -kostol
12. Rôzne /list/
13. Návrh na uznesenie
14. Záver.

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 6, 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: Michal Petko, Ing.Patrik Hudák

Návrhová komisia:
Zapisovateľka:
Hlasovanie:

Ing. Ján Džugan, , Katarína Karšková, Vlasta krídlová
Ing. Agáta Černegová
za: 6, 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 .
Pri kontrole plnení uznesenia z predošlého zasadnutia neboli dané úlohy a zhodnotil sa celý priebeh
otvorenia parku pri kostole a recepcia.
Poslanci OZ zobrali informáciu z kontroly plnenia uznesení na vedomie jednohlasne
K bodu č. 6
Správa HK obce z kontroly plnenia Uznesení OZ za 1.polrok 2017
Starosta predniesol Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly plnenia Uznesení OZ v Ľubiši za
1.polrok 2017, predmetnú správu poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie.
K bodu č.7
Správa HK obce z kontroly plnenia príjmov a čerpania výdavkov obce za obdobie 1.polrok
2017, a z kontroly dodržiavania denného limitu pokladnice obce k 30.06.2017
- Po krátkej rozprave k predmetnému materiálu, poslanci OZ Správu jednohlasne schválili
K bodu č. 8
Prejednanie a schválenie akcie Úcta k starším- „ Strieborný podvečer“
V tomto bode sa prejednalo - usporiadanie stretnutia „ Strieborný podvečer“ na deň 11.11.2017.
Celý priebeh tejto akcie, podanie večere, občerstvenie, program a darček pre každého seniora
v hodnote max. 6/Eur/ osoba.
- Pozvaných 149 seniorov, vo veku 62 rokov a viac.
Hlasovanie: za : 6 , proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Informácia - prejednanie projektu Interreg-PL-SK , týkajúci sa kultúrno – folklórnych
stretnutí
Starosta obce podal podrobnú informáciu o projekte Interreg-PL-SK, týkajúcu sa kultúrnofolklórnych stretnutí v dvoch termínoch v našej obci a dvoch v Poľku,
- poslanci OZ schválili zapojenie sa obce do projektu Interreg-PL-SK a spoluúčasť vo výške 5% ,
maximálne však vo výške 2500,-Eur.
Hlasovanie: za : 6
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Informácia prejednávanie výziev v rámci PPA - nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 /detské ihrisko, technika na údržbu ciest
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ ohľadne výziev v rámci PPA
- poslanci OZ jednohlasne schválili zapojenie sa obce do projektu na základe výzvy v rámci PPA
- rozvoj vidieka SR na roku 2014-2020 /detské ihrisko a technika na údržbu ciest/.
Hlasovanie: za : 6,
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Informácia - prejednanie Výzva MK SR - dotácia rok 2018, Program 1- Obnovme
si svoj dom roka 2018 - kultúrna pamiatka - kostol
- starosta obce podal informáciu ohľadne Výzvy MK SR - dotácia rok 2018, Program 1 -

Obnovme si svoj dom roka 2018 - kultúrnu pamiatku - kostol. Jedná sa o starý kostol v obci , ktorý
je kultúrnou národnou pamiatkou.
- poslanci OZ schválili spoluúčasť obce na pri Výzve o FP rekonštrukcii vo výške
5% oprávnených nákladov, maximálne 7.500,- Eur pri schválení projektu.
Hlasovanie: za : 6 proti : 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Rôzne.
V tomto bode sa podrobnejšie diskutovalo a rozoberali sa vznesené pripomienky –
1. Sťažnosť p. Danka na ulici Pútky, kde poslanci rozhodli, aby OcÚ zaslal upozornenie do 15
dni doporučeným listom pre porušovateľov zákazu parkovania na ulici Pútky
2. Zapojenie sa obce do Mikroregiónu s názvom „ Záujmové združenie obcí
KOŠKOVSKÉHO MIKROREGIONU .
3. Realizácia projektu prepojenie plynovodov PĽR-SR, líniová časť, ktorý bude prechádzať
popri našej
4. Zorganizovanie Mikuláša 2017 s odovzdaním darčekov /balíček v hodnote 2,5 Eur/
5. Zabezpečenie kvetín a zároveň aj zápis do pamätnej knihy všetkých zúčastnených hostí,
ktorí budú pozvaní na túto slávnosť.
K bodu 13.
Návrh na uznesenie
-

tvorí prílohu zápisnice

K bodu č.14
Záver – starosta obce poďakoval prítomných poslancom za účasť.

Overovatelia zápisnice :

Ing.Patrik Hudák
Michal Petko

Jozef Sklenčár, starosta obce

