Číslo: 03/2022

Z ápi s ni ca
napísaná na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ľuboreči, konaného dňa
04. 04. 2022 o 18:00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Ľuboreči
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení poslanci: Peter Ožvoldík a Martina Bútová
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie a schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z minulého OZ konaného dňa 08. 03. 2022
Prerokovanie potreby opravy strechy na obecnej budove s číslom 147
Prerokovanie oznámenia majetkových pomerov za rok 2021 starostu obce a hlavného
kontrolóra obce
Prerokovanie postupu obce pri výstavbe rodinných domov v časti Staré Vinice, menovite
na parcele CKN č. 404/12
Prehodnotenie výšky úhrad za používanie obecného majetku
Rôzne
Diskusia
Interpelácia
Návrh a schválenie uznesení a záver

K bodu 1
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Ľuboreči otvoril starosta obce Ľuboreč Mgr. Marcel
Šupica konštatoval, že aj keď poslanci Peter Ožvoldík a Martina Bútová sú PN obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Opýtal sa, či má niekto k predloženému návrhu
programu pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Keď že sa nikto neprihlásil starosta dal hlasovať
o predloženom návrhu programu rokovania.
Uznesenie č. 11/2022
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
Výsledok hlasovania 1: za: 3 hlasy

proti: nikto

zdržal sa: nikto

K bodu 2
Starosta navrhol za zapisovateľku Annu Rychtárikovú za overovateľa zápisnice poslanca Petra
Štverteckého za predsedu návrhovej komisie Marcela Hanušku
Uznesenie č.12/2022
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
schvaľuje
1. zapisovateľku Annu Rychtárikovú
2. overovateľa zápisnice Petra Štverteckého

3. návrhovú komisiu v zložení Marcel Hanuška
Výsledok hlasovania 2: za: 3 hlasy

proti: nikto

zdržal sa: nikto

K bodu 3
Starosta obce Mgr. Marcel Šupica pri kontrole uznesení z minulého OZ konštatoval, že výherca
obchodnej verejnej súťaže, spoločnosť BA-KO 1 s.r.o s odporúčanou dobou nájmu na 3 roky už
robí prípravné práce na presťahovanie prevádzky a od mája otvorí prevádzku.
Uznesenie č. 13/2022
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
berie na vedomie
kontrolu uznesení z minulého OZ
K bodu 4
Prerokovanie potreby opravy strechy na obecnej budove s číslom 147
Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
schvaľuje
generálnu opravu strechy na obecnej budove s číslom 147
Výsledok hlasovania 3: za: 3 hlasy

proti: nikto

zdržal sa: nikto

K bodu 5
Prerokovanie oznámenia majetkových pomerov za rok 2021 starostu obce a hlavného kontrolóra
obce
Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
berie na vedomie
oznámenie majetkových pomerov za rok 2021 starostu obce a hlavného kontrolóra obce
K bodu 6
Prerokovanie postupu obce pri výstavbe rodinných domov v časti Staré Vinice, menovite na
parcele CKN č. 404/12
Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
poveruje
starostu obce vykonať všetky potrebné právne kroky na umožnenie individuálnej bytovej
výstavby v časti Staré Vinice v súlade so schváleným územným plánom

K bodu 7
Prehodnotenie výšky úhrad za používanie obecného majetku
1. Zapožičanie sály kultúrneho domu na 1deň
- na svadobnú hostinu, rôzne oslavy a iné príležitosti leto 20 € zima 25 €
Výsledok hlasovania 4: za: 2 hlasy proti: 1 hlas M. Hanuška
zdržal sa: nikto
- na pohrebnú hostinu leto 10 € zima 20 €
Výsledok hlasovania 5: za: 2 hlasy proti: 1 hlas M. Hanuška
zdržal sa: nikto
2. Zapožičanie kuchyne na 1 deň leto 15 € zima 20 €
Výsledok hlasovania 6: za: 2 hlasy proti: 1 hlas M. Hanuška
zdržal sa: nikto
- za účelom prípravy jedla leto 20 € zima 25 €
Výsledok hlasovania 7: za: 2 hlasy proti: 1 hlas M. Hanuška
zdržal sa: nikto
3. Zapožičanie zasadačky na obecnom úrade leto 15 € zima 20 €
Výsledok hlasovania 8: za: 2 hlasy proti: 1 hlas M. Hanuška
zdržal sa: nikto
4. Zapožičanie elektrocentrály (záloha 50€)+ spotreba benzínu 2,50 €x¾,½,¼,celá nádrž
Výsledok hlasovania 9: za: 3 hlasy proti: nikto
zdržal sa: nikto
5. Zapožičanie – pivné sety 5 € za kus
Výsledok hlasovania 10: za: 3 hlasy proti: nikto
zdržal sa: nikto
6. Zapožičanie Mikulášsky oblek 10 € za deň
Výsledok hlasovania 11: za: 3 hlasy proti: nikto
zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboreči
schvaľuje
nový sadzobník poplatkov za využívanie obecného majetku ako je uvedené v prílohe
K bodu8
V rôznom starosta obce oboznámil, že 8. 4. 2022 v čase od 15:00 do 16:30 spoločnosť HANYX
s.r.o. uskutoční výkup papiera. 11. 4. 2022 sa uskutoční zber nadrozmerného odpadu a
elektroodpadu. Starosta obce ešte informoval prítomných o navýšení nákladov na autobusovú
zastávku o vyasfaltovanie pred zastávkou.
Poslankyňa Zdenka Hudecová navrhla urobiť akciu ku Dňu detí na 29. 5. 2022.
Poslanec Marcel Hanuška navrhol poslať upozornenia k vypúšťaniu splaškovej vody do
kanalizácie.
K bodu 9
Diskusia nebola využitá
K bodu 10
Interpelácia nebola využitá
K bodu 11
Návrh na uznesenie podľa jednotlivých bodov, ktorý tvorí súčasť zápisnice, poslanci schválili
nasledovne:
Výsledok hlasovania 12: za: 3 hlasy

proti: nikto

zdržal sa: nikto

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným a rokovanie ukončil.
V Ľuboreči 05. 04. 2022
Zapísala:
.............................…....
Anna Rychtáriková

Overil:
...........................…
Peter Štvertecký

..................................
Mgr. Marcel Šupica
starosta obce

