Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubiša
konaného dňa 23.06.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Jozef Sklenčár, starosta obce
Poslanci : Ing. Alfonz Černega, Ing. Ján Džugan, Ing. Patrik Hudák,
Katarína Karšková, Vlasta Kridlová, Michal Petko
Neprítomní: Buršák - ospravedlnený
Ďalší prítomní: Ing. Agáta Černegová, zamestnanec obce
Verejnosť:
..............................................................
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. Stanovisko HK obce k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
7. Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša Za rok 2016
8. Správa HK obce - Inventarizácia pokladnice obce k 31.03.2017
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2017 - RO č.1/2017
10. Informácia o schválení Smernice č.1/2017 o tvorbe a použití SF obce
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2017
12. Športový deň obce
13. Rôzne
14. Prijatie záverov
15. Ukončenie

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Sklenčár, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Jozef Buršák
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
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ing. Ján Džugan, p. Katarína Karšková ,

Návrhová komisia:
Zapisovateľka:

Michal Petko, Ing.Patrik Hudák, Vlasta Krídlová,
Ing. Agáta Černegová

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
Stanovisko HK obce k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
V tomto bode predložila Stanovisko k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016 Ing. Mária
Kulanová, HK obce, odporúčila Návrh ZÚ obce schváliť bez výhrad .
Poslanci OZ zobrali jednohlasne na vedomie predložené stanovisko HK obce
K bodu č.7
Návrh Záverečného účtu obce Ľubiša za rok 2016
Starosta obce predložil Návrh ZÚ obce za rok 2016 , poslanci jednohlasne Návrh ZÚ obce schválili
K bodu č.8 – Správa HK -Inventarizácia pokladnice obce k 31.03.2017
Poslancom OZ bola predložená Správa HK obce o vykonanej inventarizácií pokladnice obce
k 31.03.2017. Pri vykonanej kontrole neboli zistené nedostatky.
Poslanci Správu HK obce vzali na vedomie.
K bodu č.9- Návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2017
Ing. Agáta Černegová – ekonómka obce predniesla návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2017.
Po zodpovedaní otázok poslancom OZ bol návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie
č.1/2017 schválený.
K bodu č.10 – Schválenie Smernice č.1/2017 o tvorbe a čerpaní SF obce
Starosta obce informoval polancov OZ o vydanej Smernici obce č.1/2017 o tvorbe a čerpaní
Sociálneho fondu.
Poslanci OZ túto informáciu zobrali jednohlasne na vedomie
K bodu č.11 - Návrh Plánu hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2017
Poslancom oU bol predložený Návrh HK obce na 2.polrok 2017, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce v zákonom stanovenej lehote, t.j.15 dní pred schvaľovaním
Poslanci OZ predmetný materiál jednohlasne schválili.
K bodu č.12 -Športový deń obce
V tomto bode starosta obce Jozef Sklenčár spolu s poslancami OZ prejednávali prípravy na
športový deň na 5.7.2017, k čomu bola aj pripravená pozvánka pre danú akciu – športový deň.
Prejednávalo sa tiež zabezpečenie občerstvenia zo strany obce . Ďalej na hlavné menu varenie
guľášu – zabezpečiť mäso, olej cibuľa a zemiaky. Tiež sladkosti pre súťažiacich, deti a dospelých
pre všetkých zúčastnených na tejto akcií.
- Prítomní poslanci uskutočnenie predmetnej akcie jednohlasne schválili

K bodu č. 13 - Rôzne.
V tomto bode starosta obce predniesol :
1. Sťažnosť proti občianskemu spolunažívaniu od Paulíny Grešovej, Ľubiša č.35, 06711
Ľubiša, ktorý tvorí prílohu a kde poslanci na svojom zasadnutí sa dohodli, že berú na
vedomie daný list, ku ktorému sa stretne komisia pre verejný poriadok do 15 dní.
2. Žiadosť z Farského úradu o poskytnutie finančného príspevku na farský letný tábor pre
pokrytie nákladov na celodenný výlet detí našej obce. Táto žiadosť bola pre jednaná
a poslanci bez výhrad schválili finančnú čiastku vo výške 100,- Eur.
3. Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami na VÚC, MF, Úrad vlády, PPA, MŽP.
- Poslanci OZ prednesené informácie starostom obce zobrali na vedomie

K bodu 14 - 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)
1.
2.
3.

berie na vedomie
Stanovisko HK obce k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2016
Informáciu o podaných žiadosiach o FP na VÚC, MF, Úrad vlády, PPA a MŽP
Žiadosť Farského úradu v Ľubiši o finančný príspevok na organizáciu letného tábora pre
deti.
4. Sťažnosť proti občianskemu spolunažívaniu, ku ktorému sa stretne komisia pre verejný
poriadok.
5. Správu HK -Inventarizácia pokladnice obce k 31.03.2017
b) schvaľuje
1. program rokovania OZ v Ľubiši
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0
2. Vnútornú smernicu obce č. 1/2017 o tvorbe a použití Sociálneho fondu.
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0
3. Finančný príspevok na Farský letný tábor vo výške 100,- Eur.
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0
4. Rozpočtové opatrenie obce Ľubiša č.1/2017 k 30.06.2017
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0
5. Záverečný účet obce za rok 2016
Celoročné hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0
6. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2017.
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0
7. Uskutočnenie športového dńa obce
Hlasovanie : za : 6, proti : 0, zdržal sa : 0

K bodu 14 - Ukončenie
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22,45 h.

Zapísala: Ing. Agáta Černegová
pracovníčka OcÚ
....................................................
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Ján Džugan
Katarína Karšková

........................................
........................................

