Zápisnica a uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ľubeli konaného dňa
22.11.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia
o zvolení starostovi obce – predsedníčka miestnej volebnej komisie.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ing. Erika Gemzického, PhD..
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
9. Poverenie zastupovaním starostu obce.
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií, voľba
ich predsedov.
11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom na
celé funkčné obdobie a schválenie zásad odmeňovania poslancov.
13. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu sobášiaceho
14. Schválenie VZN č.3/2018 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubeľa na rok 2019.
15. Schválenie VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a dieťa školského zariadenia na rok 2019.
16. Schválenie dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN č.1/2013.
17. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2019.
18. Schválenie rozpočtu na rok 2019.
19. Správa audítora – účtovná závierka a výročná správa za rok 2017.
20. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
21. Rôzne
22. Diskusia
23. Záver
Ad 1.: Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubeľa otvorili zvuky hymny SR a následne starosta
obce Ing. Erik Gemzický, PhD. privítal prítomných budúcich poslancov a hostí. Úvodom ešte
skonštatoval, že nakoľko sa jedná o ustanovujúce zasadnutie OZ, bude sa postupovať podľa
metodického pokynu Ministerstva vnútra SR.
Ad. 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Následne dal starosta návrh na schválenie zapisovateľky Mileny Škvarkovej
Overovateľov zápisnice : Ľubomír Kubík
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
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Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 3: Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie
osvedčenia o zvolení starostovi obce – predsedníčka miestnej volebnej komisie.
Predsedníčka Miestnej volebnej komisie Mgr. Mária Kubíková oznámila prítomným výsledky
volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdala zvolenému starostovi obce Ing. Erikovi
Gemzickému, PhD. osvedčenie o zvolení za starostu obce.
Ad. 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ing. Erika Gemzického, PhD..
V tomto bode starosta obce zložil slávnostný sľub a potvrdil ho svojím podpisom.
Ad. 5: Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
Text sľubu poslancov prečítal Bc. Peter Slavkovský a každý prítomný novozvolený poslanec
potvrdil sľub svojím podpisom. Na základe tejto skutočnosti sa novozvolené obecné
zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií.
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Konštatuje
1. Novozvolený starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Ľubomír Kubík
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Marian Matejovie
Mgr. Erika Miklášová
Bc. Peter Slavkovský
Ing. Andrej Kubík
MUDr. Adrian Kališ, PhD.
Vladimír Škvarka
Ing. Zuzana Lúčanová

Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 6: Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
V tomto bode sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD., ktorý
prítomným zaželal veľa pozitívnej energie a výborných nápadov k riadeniu našej obce.
Taktiež opísal súčasnú situáciu v obci z hľadiska rozvoja a rozbehnutých aktivít. Vymenoval
aj nové ciele a oblasti, ktorým sa treba v najbližšom období venovať.
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Ad. 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Po príhovore starosta vyzval poslancov, aby schválili program podľa pozvánky.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad 8.: Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
Návrh mandátovej komisie:
Mgr. Erika Miklášová
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Ľubomír Kubík
Návrh volebnej komisie:
Bc. Peter Slavkovský
Ing. Andrej Kubík
Vladimír Škvarka
Návrh návrhovej komisie:
MUDr. Adrian Kališ, PhD.
Marian Matejovie
Ing. Zuzana Lúčanová
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli hlasovaním schválilo zloženie návrhovej, volebnej a
mandátovej komisie. Po schválení komisií starosta obce požiadal predsedu mandátovej
komisie, aby osvedčil mandáty zvolených poslancov OZ a mandát starostu obce.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad 9: Poverenie zastupovaním starostu obce.
Starosta obce podľa par. 13b Zákona 369/1990 o obecnom zriadení poveril funkciou zástupca
starostu Bc. Petra Slavkovského. Menovaný najprv ponúkol túto funkciu ostatným poslancom
vzhľadom na výsledky volieb a poradie poslancov. Všetci sa jednohlasne zhodli, že by Bc.
Peter Slavkovský vo funkcii zástupcu starostu pokračoval aj v tomto volebnom období
a následne Bc. Peter Slavkovský poverenie prijal.
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie
Poverenie starostom obce na funkciu zástupcu starostu obce Bc. Petrovi Slavkovskému.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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Ad 10: Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií,
voľba ich predsedov.
Starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou zriadenia obecnej rady, ktorá je aparátom
OZ. Taktiež dal návrh na zriadenie komisií a navrhol predsedov komisií nasledovne:
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Bc. Peter Slavkovský
b) Komisia výstavby a životného prostredia – predseda Ing. Andrej Kubík
c) Komisia kultúrno – školská a sociálne zdravotná – predseda PhDr. Mariana
Magerčiaková, PhD.
d) Komisia športová – predseda Vladimír Škvarka
e) Komisia pre ochranu verejného záujmu – MUDr. Adrian Kališ, PhD. (predseda), Bc.
Peter Slavkovský, Ing. Zuzana Lúčanová, Ľubomír Kubík, Vladimír Škvarka
OZ uložilo predsedom jednotlivých komisií, aby dali na najbližšie zasadnutie OZ návrhy na
členov komisie, v ktorej sú predsedami. Komisia pre ochranu verejného záujmu musí byť
zložená iba z poslancov OZ, tak OZ schválilo aj celé zloženie komisie.
Zástupca starostu Bc. Peter Slavkovský dal návrh, aby v tomto období obecná rada zriadená
nebola, nakoľko sa duplicitne preberajú jednotlivé otázky aj na zasadnutí OZ. Poslanci s jeho
návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I.
Zriaďuje:
1. Komisie pri obecnom zastupiteľstve nasledovne:
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku
b) Komisia výstavby a životného prostredia
c) Komisia kultúrno – školská a sociálno -zdravotná
d) Komisia športová
e) Komisia pre ochranu verejného záujmu
II.

Volí:
1. Predsedov komisií pri OZ nasledovne:
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Bc. Peter Slavkovský
b) Komisia výstavby a životného prostredia – predseda Ing. Andrej Kubík
c) Komisia kultúrno – školská a sociálno - zdravotná – predseda PhDr. Mariana
Magerčiaková, PhD.
d) Komisia športová – predseda Vladimír Škvarka
2. Predsedu a členov Komisie pre ochranu verejného záujmu nasledovne:
a) Komisia pre ochranu verejného záujmu – MUDr. Adrian Kališ, PhD. (predseda),
Bc. Peter Slavkovský, Ing. Zuzana Lúčanová, Ľubomír Kubík, Vladimír Škvarka

III.

Odporúča:
Predsedom jednotlivých komisií na najbližšie zasadnutie OZ predložiť na schválenie
členov komisií pri OZ.
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Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad 11: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - §12 ods.2 a ods.6 zákona SNR č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného
zastupiteľstva zvolať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva. Na riešenie takejto
situácie starosta obce navrhol, aby týmto povereným poslancom bola Mgr. Erika Miklášová.
Uznesenie č. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
Poveruje:
Poslankyňu Mgr. Eriku Miklášovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Menovaná poverenie prijala.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 12: Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným
zastupiteľstvom na celé funkčné obdobie a schválenie zásad odmeňovania poslancov.
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť
plat novozvolenému starostovi obce na celé funkčné obdobie. Poslanci schválili plat
starostovi obce podľa platnej úpravy zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov a primátorov. V súlade s § 4 ods,1 uvedeného zákona určili plat vo výške
2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšenej o 15%
podľa zákona č. 253/24 § 4 ods.2 v znení neskorších predpisov.
Plat poslancov bol schválený podľa zásad odmeňovania poslancov OZ, ktorý tiež poslanci OZ
schválili.
Uznesenie č. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I.

Určuje:
1. V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom vo výške 2,2 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok zvýšenej o 15%
podľa zákona č. 253/24 § 4 ods.2 v znení neskorších predpisov a plat poslancov
podľa zásad odmeňovania poslancov.
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II.

III.

Ruší:
1. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Ľubeľa a členov orgánov schválených
obecným zastupiteľstvom schválené OZ dňa 1.12.2014 uznesením č. 33/2014.
Schvaľuje:
1. Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Ľubeľa a členov orgánov schválených
obecným zastupiteľstvom.

Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 13: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva funkciou zástupcu sobášiaceho.
Starosta obce poveril poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Petra Slavkovského funkciou
zástupca sobášiaceho. Menovaný poverenie prijal.
Uznesenie č. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli:
I. Berie na vedomie
Poverenie starostom obce na funkciu zástupcu sobášiaceho Bc. Petrovi Slavkovskému.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 14: Schválenie VZN č.3/2018 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubeľa na rok 2019.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie Všeobecne Záväzného nariadenia
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Ľubeľa na rok 2019.
Uznesenie č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I.
Schvaľuje:
1. Všeobecne Záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ľubeľa na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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Ad. 15: Schválenie VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2019.
Uznesenie č. 50/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. VZN č.4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 16: Schválenie dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN č.1/2013.
Starosta obce predložil poslancom OZ doručené žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce, poslanci každú žiadosť posúdili a schválili.
Žiadosť Hospodárskej rady filiálky Sv. Barbory v Ľubeli na schválenie resp. neschválenie sa
prejedná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde budú prizvaní aj členovia
hospodárskej rady.
Uznesenie č. 51/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. Dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č.1/2013 okrem žiadosti Hospodárskej rady
filiálky Sv. Barbory v Ľubeli.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 17: Stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2019.
Kontrolór obce Ing. Slávka Medveďová predniesla stanovisko k rozpočtu obce na rok 2019.
Uznesenie č. 52/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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Ad. 18: Schválenie rozpočtu na rok 2019.
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a zdôraznil,
že rozpočtové položky sa môžu v priebehu roka meniť formou rozpočtových opatrení podľa
potreby a aktuálneho čerpania.

Uznesenie č. 53/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. Rozpočet obce Ľubeľa na rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 19: Správa audítora – účtovná závierka a výročná správa za rok 2017.
Ing. Slávka Medveďová predložila poslancom OZ účtovnú závierku a výročnú správu za rok
2017.
Uznesenie č. 54/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Berie na vedomie:
1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov
k 31.12.2017.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Ad. 20: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Ing. Slávka Medveďová predniesla poslancom OZ návrh plánu činnosti na 1. polrok 2019.
Uznesenie č. 55/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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Ad. 21: Rôzne
V tomto bode poslanci riešili a diskutovali o:
- Podujatí Oldies Party, ktoré bude 24.11.2018
- Dodatku č.1 k nájomnej zmluve – Mgr. Mária Hrbatá
- Žiadosti Jána Urbana – Šport bar
- Rozšírení kapacity MŠ Ľubeľa
Uznesenie č. 56/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. Žiadosť rodičovského združenia materskej školy miestnej Základnej školy s materskou
školou Ľubeľa na organizovanie podujatia Oldies Party, ktorá sa uskutoční
v Kultúrnom dome v Ľubeli dňa 24.11.2018
2. Dodatok č.1/2018 k nájomnej zmluve medzi nájomcom Mgr. Mária Hrbatá, Ľubeľa
509, 032 14 a prenajímateľom Obcou Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

za: 9

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č. 57/2018
Obecné zastupiteľstvo v Ľubeli
I. Schvaľuje:
1. Žiadosť Jána Urbana – Šport bar, Ľubeľa 528, 032 14 Ľubeľa podanú dňa 31.10.2018
pod číslom 194/2018 o prenájom priestorov Kultúrneho domu dňa 25.12.2018 za účelom
organizovania tanečnej zábavy.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 za: 2
proti: 5

Marian Matejovie, Ing. Zuzana Lúčanová.
Mgr. Erika Miklášová, PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.,
Ľubomír Kubík, Ing. Andrej kubík, Bc. Peter Slavkovský
zdržal sa: 2 MUDr. Adrian Kališ, PhD., Vladimír Škvarka
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Záver
Na záver starosta obce Ing. Erik Gemzický, PhD. poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubeľa ukončil.
Zapísala: Milena Škvarková

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

v Ľubeli dňa 22.11.2018
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Kubík

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

PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

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

.................................................
Ing. Erik Gemzický, PhD.
starosta obce
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