Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 09.09.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Ing. Alfonz Černega, Ing. Ján Džugan, Jozef Buršák
Katarína Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní: Ing. Patrik Hudák, ospravedlnený
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zamestnanec 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. Park Michala Kováča pri kostole otvorenie, recepcia
7. Rôzne
8. Prijatie záverov
9. Ukončenie
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: Ing. Alfonz Černega, Vlasta Kridlová
Návrhová komisia:
Jozef Buršák, Ing. Ján Džugan, , Katarína Karšková
Zapisovateľka:
Ing. Agáta Černegová
Hlasovanie:
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 .
Poslanci OZ zobrali informáciu z kontroly plnenia uznesení na vedomie jednohlasne.

K bodu č.6
Park Michala Kováča pri kostole otvorenie, recepcia
V tomto bode sa prejednávalo otvorenie parku exprezidenta Michala Kováča, na ktorý obec získala
dotáciu z Nadácie SPP, park bol ukončený a bolo potrebné ho pri tejto príležitosti aj slávnostne
otvoriť. Starosta obce dal návrh aj na schválenie vykrytia finančných nákladov na zabezpečenie
celej slávnostnej akcie, a to v súlade s rozpočtom obce pre rok 2017 na akciu.
Hlasovanie:

za : 6, proti : 0

, zdržal sa: 0

K bodu č.7
V tomto bode sa podrobnejšie diskutovalo a rozoberali sa vznesené pripomienky :
1. Ako bude daná slávnosť prebiehať, ktorá sa začne svätou omšou, vysvätenie parku, kde je
uložená aj menšia socha sv. Michala Archanjela, ktorý je aj patrónom nášho kostola
2. Vyhotovenie pozvánok, zoznam hosti a hlavne rodiny Michala Kováča - jeho najbližších t.j.
deti a manželky. Doručenie pozvánok, vyzdobenie sály, menu a prípitok,.
3. Urobenie pamätnej tabule a uloženie - umiestnenie ju na budovu kultúrneho domu obecného úradu a slávnostné odhalenie tejto tabule.
4. Zabezpečenie kvetín a zároveň aj zápis do pamätnej knihy všetkých zúčastnených hostí,
ktorí budú pozvaní na túto slávnosť.
Poslanci pripomienky vzali na vedomie.
Hlasovanie:
za : 6, proti : 0 , zdržal sa: 0

K bodu 8 - Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubiša v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
K bodu 5. Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubiša .
v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
1. Informáciu o ukončení prác na stavbe Parku Michal Kováča.

b)
1.
2.
3.
4.
5.

schvaľuje
program rokovania OZ
Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Buršák, Ing. Ján Džugan, , Katarína Karšková
Overovateĺov zápisnice : Ing. Alfonz Černega, Katarína Karšková
Zapisovateľku zápisnice . Ing. Agátu černegovú
Uskutočnenie recepcie pri otvorení parku exprezidenta Michala Kováča a pozvanie hostí na
danú akciu, odhalenie pamätnej tabule na budove kultúrneho domu - obecného úradu, celý
priebeh a náklady spojené s touto slávnostnou udalosťou.

Hlasovanie:

za : 6 počet – J. Buršák, Ing.Černega, Ing. Dźugan, Karšková,
Kridlová, Petko
proti : 0
zdržal sa: 0

