Zápisnica zo zasadnutia OZ 23. 9. 2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ľubotín,
konaného dňa 23. septembra 2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Jozef Havrila, starosta obce

Poslanci:

Mgr. Marie Kalfasová, Ing. Peter Ščišľák, Mgr. Dominik Jakubkovič, Ján
Harčarik, Ing. Alena Diňová, Daniel Fanclík, Ing. Pavol Diňa

Ďalší prítomní: Mgr. Jaroslav Kundľa
Neprítomní:

Ing. Vladimír Halemik, Mgr. Jana Bajzecer Redajová,

Verejnosť:

-

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Nastúpenie náhradníka za poslanca OZ
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Realizácia a implementácia schválených projektov a príprava nových projektov
6. Školský vzdelávací program a výchovný program ZŠ s MŠ Ľubotín
7. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Ľubotín na šk. rok 2020/2021
8. Schválenie Zmluvy o úvere a o forme zabezpečenia úveru „ČOV a kanalizácia – I.
a II. Etapa“
9. Pôžička MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO
10. Rôzne
11. Interpelácia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Jozef Havrila, starosta obce o 16:45 hod. Privítal prítomných a
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. Vzhľadom
k mimoriadnej situácií pandémie COVID 19 spoluviedla OZ zástupkyňa starostu Mgr. Marie
Kalfasová. Následne bol prednesený program zasadnutia OZ.
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Návrhy poslancov:
Poslanci nedali žiaden návrh na doplnenie programu zasadnutia OZ a program schválili:
Uznesenie č. 4/2020/1:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
6
0
0
1 (P.Diňa)

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Nastúpenie náhradníka za poslanca OZ
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Realizácia a implementácia schválených projektov a príprava nových projektov
6. Školský vzdelávací program a výchovný program ZŠ s MŠ Ľubotín
7. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Ľubotín na šk. rok 2020/2021
8. Schválenie Zmluvy o úvere a o forme zabezpečenia úveru „ČOV a kanalizácia – I.
a II. Etapa“
9. Pôžička MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO
10. Rôzne
11. Interpelácia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Za zapisovateľa bola určená Ing. Zuzana Diňová. Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice
zvolilo OZ hlasovaním:
Uznesenie č. 4/2020/2:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Návrhovú komisia:

Mgr. Dominik Jakubkovič, Ing. Peter Ščišľák

Overovateľov zápisnice:

Daniel Fanclík, Ján Harčarik

Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
6
0
0
1 (P.Diňa)

K bodu 3. Nastúpenie náhradníka za poslanca OZ
Starosta vysvetlil, prečo musel byť odvolaný poslanec Dušan Harčarik, dôvodom bolo, že bol
vydaný Trestný rozkaz Okresným súdom v Bardejove za úmyselný trestný čin. Vzhľadom
k tomu, že nesplnil svoju povinnosť a nenahlásil túto skutočnosť obecnému úradu, bolo
potrebné podať za jeho konanie trestné oznámenie. Poslanec Dušan Harčarik vrátil všetky
finančné odmeny. Obci nevznikla škoda vzhľadom k tomu, že žiadne uznesenia nie je
potrebné nanovo schvaľovať.
Na uvoľnení mandát bol pozvaný kandidát náhradník Ing. Pavol Diňa. A po schválení OZ
zložil sľub poslanca a začal mu mandát poslanca OZ.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/3
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
 vyhlásenie nového poslanca, náhradníka za nového poslanca
Hlasovanie:
prítomní: 7
za:
6
proti :
0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 1 (P.Diňa)
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berie na vedomie
 Sľub poslanca Ing. Pavla Diňu za poslanca na uvoľnený mandát poslanca po odchode
poslanca Dušana Harčarika
K bodu 4. Informácia o plnení uznesení
Starosta obce predložil informáciu o plnení uznesení:
uznesenie č. 3/2020/7
riešiť rómsku problematiku – TKO, psy, čierne stavby - individuálne a s TSP prostredníctvom
Komisie pre verejný poriadok a riešenie sťažností (6 majiteľov domov)
- komisie sa budú zvolávať pred zastupiteľstvom a po uvoľnení situácie vzhľadom
k mimoriadnej situácie COVID 19
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/4
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
 komisie sa budú zvolávať pred zastupiteľstvom a po uvoľnení situácie vzhľadom
k mimoriadnej situácie COVID 19
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0

 Nový predseda - Komisia pre verejný poriadok a verejné sťažnosti
navrhnutá poslankyňa: Ing. Alena Diňová
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
6
0
1 (A. Diňová)
0
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K bodu 5. Realizácia a implementácia schválených projektov a príprava nových
projektov
Vzhľadom na mimoriadny stav boli poslanci oboznámení s postupom prác na najväčšom
projekte „ČOV a kanalizácia I. a II. Etapa“. Práce na ul. Na rovni, kopanie na záhradách.
Informovanie o podávaní monitorovacích správ už dokončených projektov.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/5:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o stave realizácie prebiehajúcich projektov a monitorovanie ukončených projektov
K bodu 6. Školský vzdelávací program a výchovný program ZŠ s MŠ Ľubotín
Mgr. Marie Kalfasová informovala poslancov o Inovatívnom školskom vzdelávacom
programe – Hrou k všestrannému rozvoju dieťaťa a Učíme sa pre život.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/6:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
 Školský vzdelávací program a výchovný program ZŠ s MŠ Ľubotín
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0
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K bodu 7. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Ľubotín na šk. rok 2020/2021
Mgr. Marie Kalfasová informovala o Pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Ľubotín na šk. rok 2020/2021
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/7:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu v ZŠ s MŠ Ľubotín na šk. rok 2020/2021
Hlasovanie:
prítomní: 7
za:
7
proti :
0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
K bodu 8. Schválenie Zmluvy o úvere a o forme zabezpečenia úveru „ČOV
a kanalizácia – I. a II. Etapa“
Starosta s hlavným kontrolórom obce informovali o finančnom stave a potrebe úveru na
dofinancovanie projektu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/8:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
úver podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 1030/2020/UZ do celkovej výšky úveru
538 328,00€, za účelom spolufinancovania projektu: „Kanalizácia a ČOV Ľubotín I. a II.
etapa“ a zároveň zabezpečenie úveru podľa tejto zmluvy vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky
Hlasovanie:
prítomní: 7
za:
7
proti :
0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
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K bodu 9. Pôžička MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO
Hlavný kontrolór obce predložil Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ľubotín k zámeru obce
prijať návratnú finančnú výpomoc (pôžičku) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020, stanovisko je súčasťou zápisnice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/9:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
pôžičku MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO vo výške 27 709 €
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ľubotín k zámeru obce prijať návratnú finančnú
výpomoc (pôžičku) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0

K bodu 10. Rôzne
a) pristúpenie Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín a Zmluvu o pristúpení
Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín č. 05/10/2020 šú od 01.11.2020
b) Členovia do Rady školy
c) Rozpočtové opatrenie školy č. 1/2020 z 23.9.2020
d) Žiadosť o dokúpenie pozemku vlastníkov bytov Na rovni 54 v zastúpení p. Kaščákovou
o odkúpenie pozemku pod bytovým domom, zaevidovanú dňa 11.9.2020
e) riešenie vodovodu na ul. Hlavná formou prepichu pod hlavnou cestou v počte 4x
a príspevok majiteľov domov je vo výške 270€ ako iný obyvatelia, ktorí sa pripojený na
obecný vodovod
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia:
Uznesenie č. 4/2020/10:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotín podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
a) pristúpenie Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín a Zmluvu o pristúpení
Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín č. 05/10/2020 šú od 01.11.2020
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0

b) členov do Rady školy za obecný úrad: Mgr. Mariána Babjarčíka, Mgr. Marie Kalfasovú,
Mgr. Karla Pagora a Pavla Diňu
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0

c) Rozpočtové opatrenie školy č. 1/2020 z 23.9.2020
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0

d) Žiadosť o dokúpenie pozemku vlastníkov bytov Na rovni 54 v zastúpení p. Kaščákovou
o odkúpenie pozemku pod bytovým domom, zaevidovanú dňa 11.9.2020
Hlasovanie:

prítomní:
za:
proti :
zdržali sa:
nehlasovali:

7
7
0
0
0
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e) riešenie vodovodu na ul. Hlavná formou prepichu pod hlavnou cestou v počte 4x
a príspevok majiteľov domov je vo výške 270€ ako iný obyvatelia, ktorí sa pripojený na
obecný vodovod
Hlasovanie:
prítomní: 7
za:
7
proti :
0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
f) podanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 2.9.2020,
kód výzvy: 11378/2020-4210-52028 s názvom projektu: „Nabíjacia stanica pre elektromobily
Ľubotín“, výška spolufinancovania projektu je 263€ t.j. 5% oprávnených nákladov z dotácie
na zriadenie nabíjacej stanice
Hlasovanie:
prítomní: 7
za:
7
proti :
0
zdržali sa: 0
nehlasovali: 0
berie na vedomie
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ľubotín k zámeru obce prijať návratnú finančnú
výpomoc (pôžičku) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
 informáciu o voľbe do Rady školy
 finančnú situáciu obce k rozpočtovému opatreniu školy č. 1/2020
neschvaľuje
 Žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku k bytovému domu Na rovni 54
Hlasovanie:
prítomní: 7
za:
0
proti :
6
zdržali sa: 1 (D. Fanclík)
nehlasovali: 0
K bodu 11. Interpelácia
bez interpelácie
K bodu 12. Návrh na uznesenie
Uznesenie je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 13. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ o 18,45 hod.
Zapísala: Ing. Zuzana Diňová
......................................................
Ing. Jozef Havrila
starosta obce
Overovatelia:
...................................................
Daniel Fanclík

........................................
Ján Harčarik
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