
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 05.12.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

Správu audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/12/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 12/2019. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Jan Barnoky. 

 

Uznesenie č. 2/12/2019:  OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 3/12/2019:  OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019. 

 

Uznesenie č. 4/12/2019:  OcZ  

a) schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2020 ako vyrovnaný v objeme 

 

       bežné príjmy    3 625 163,- € 

                                          bežné výdavky                                 3 410  005,- €      

                                          výsledok bežného rozpočtu  + 215 158,- €   

   

          kapitálové príjmy                   0,- € 

          kapitálové výdavky                  717 315,- € 

          výsledok kapitálového rozpočtu  - 717 315,- €     
 

          finančné operácie príjmové      542 681,- €   

          finančné operácie výdavkové                     40 524,- €    

                                          výsledok finančných operácií       502 157,- €    
 

                                          celkový rozpočtový výsledok                            0,- € 

 

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022  

 

c) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., 

OcZ splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a kapitálového  

rozpočtu, t. j. presun medzi položkami s tým, že výsledok bežného a kapitálového rozpočtu 

musí ostať zachovaný. Zmeny vo finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencii OcZ. 

 

Uznesenie č. 5/12/2019:  OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C 400, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 20 m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.  KN-C 399, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vo vlastníctve Radoslav Juščák  a Mária Juščáková,  

Makarenkova 76, Ľubotice, v zmysle geometrického plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef 

Vavrenec-GEOMAP, Tulčík 164 dňa 11.11.2019 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny 

odbor dňa 18.11.2019 pod číslom G1 – 2164/2019. 



 

Uznesenie č. 6/12/2019:  OcZ neschvaľuje Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej 

zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej dňa 13.2.2019 pre spoločnosť SOLAR Real, 

s.r.o., Námestie slobody 41, Sabinov. 

 

Uznesenie č. 7/12/2019:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 28.000,- € pre TJ Sokol Ľubotice, 

Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 8/12/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 25.000,- € pre TJ Sokol Ľubotice, 

Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020,  pričom účelové využitie dotácie bude 

určené v zmluve o poskytnutí dotácie. 

 

Uznesenie č. 9/12/2019:  OcZ neschvaľuje ročnú odmenu pre veliteľa DHZ Ľubotice vo výške 

800,- €. 

 

Uznesenie č. 10/12/2019:  OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre veliteľa DHZ Ľubotice vo výške 

500,- €. 

 

Uznesenie č. 11/12/2019:  OcZ neschvaľuje navýšenie odmien poslancov o 30 %. 

 

Uznesenie č. 12/12/2019:  OcZ schvaľuje vypracovanie nových Zásad odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Ľubotice v súlade s platnou legislatívou. 

 

Uznesenie č. 13/12/2019:  OcZ schvaľuje navýšenie platu starostu o 30 % podľa § 11 ods. 4 písm. 

i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 

zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie obce č.3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice. 

 

 

 

V Ľuboticiach 05.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                     starosta obce 


