
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 12. 2016

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2017 a viacročného 
rozpočtu na roky 2018 - 2019

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/11/2016:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2016.

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Fečik a M. Kormaník.
                             
Uznesenie 2/11/2016:  OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým 
                                      opatrením č. 5/2016.

Uznesenie 3/11/2016:   OcZ  
                                      a) schvaľuje  rozpočet obce Ľubotice na rok 2017 ako vyrovnaný 
                                          v objeme
                                          bežné príjmy 2 726 100,- €
                                          bežné výdavky                                2 437 715,- €     
                                          výsledok bežného rozpočtu + 288 385,- €  
  

       kapitálové príjmy                0,- €
       kapitálové výdavky                710 857,- €
       výsledok kapitálového rozpočtu  - 710 857,- €    

       finančné operácie príjmové     500 000,- €  
       finančné operácie výdavkové                     77 528,- €   

                                          výsledok finančných operácií   + 422 472,- €   

                                          celkový rozpočtový výsledok                            0,- €
                                      
                                        b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019

                                        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 4/11/2016:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemku parc. č. KN-E 904/1 –       
                                      ostatná plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
                                      Slovenského pozemkového fondu vo vlastníctve SR do majetku Obce 
                                      Ľubotice.

Uznesenie 5/11/2016:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov parc. č. KN-E 891/1 -
                                      ostatná plocha, KN-E 891/2 - ostatná plocha a KN-E 891/3 - ostatná 
                                      plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského 
                                      pozemkového fondu vo vlastníctve SR do majetku Obce Ľubotice.
                                      
Uznesenie 6/11/2016:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod vybudovaného verejného osvetlenia
                                      pri radovej zástavbe (Domy v stráni) od spoločnosti SUNEN s. r. o., 
                                      Obrody 25, Košice do majetku Obce Ľubotice.

Uznesenie 7/11/2016:   OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017.

Uznesenie 8/11/2016:   OcZ nesúhlasí s vybudovaním spevneného vstupu z parcely č. KN-C
                                      3228/1 k pozemkom parc. č. KN-C 1486 a 1487 a s napojením 
                                      rodinného domu na pozemku č. KN-C 1486 a 1487 v obci Ľubotice na 
                                      verejnú kanalizáciu cez pozemok č. KN-C 3228/1, ktorý je vo 
                                      vlastníctve obce Ľubotice.

Uznesenie 9/11/2016:   OcZ nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. KN – C 3310/1 
                                      Vasiľovi Bakovi, Slnečná 20, Svinia a Ladislavovi Pribulovi, Hlavná 80,
                                      Fintice.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na týchto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce
Ľubotice 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ľubotice  č.  5/2016  o  miestnych  daniach  a  miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Ľuboticiach 12.12.2016

            
    
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                                   starosta obce


