
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14. 11. 2016

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie 1/10/2016:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2016.
    Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. M. Makara a M. Havajová.

                             
Uznesenie 2/10/2016:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 23 000 € pre TJ SOKOL ĽUBOTICE, 
                                       Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2017.

Uznesenie 3/10/2016:   OcZ  schvaľuje dotáciu vo výške 1 200 € pre Združenie kresťanských 
                                       seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2017.

Uznesenie 4/10/2016:   OcZ  schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu 
                                       Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce 
                                       na rok 2017.

Uznesenie 5/10/2016:   OcZ  schvaľuje dotáciu vo výške 1 000 € pre Folklórny súbor 
                                       Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2017.
                                      
Uznesenie 6/10/2016:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 € pre Rímskokatolícku cirkev, 
                                       Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok   
                                       2017 na organizovanie akcií pre deti a mládež. 

Uznesenie 7/10/2016:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 7 000 € pre Rímskokatolícku cirkev, 
                                       Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce rok 2017
                                       na dokončenie úpravy farských budov.

Uznesenie 8/10/2016:   OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € pre Základnú školu Ľubotice, 
                                       Strážnická 26, Ľubotice na zakúpenie vecných cien pre deti v škole v 
                                       prírode.

Uznesenie 9/10/2016:   OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 
                                       1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2017/2018 do výšky 30 €
                                       na každého prváka.

Uznesenie 10/10/2016: OcZ schvaľuje  dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2017 vo 
                                       výške 70 €.



Uznesenie 11/10/2016: OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 800 € pre novovzniknutú Základnú 
                                       organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z 
                                       rozpočtu obce na rok 2017 s podmienkou, že dotácia bude poskytnutá   
                                       až po pridelení IČO.

Uznesenie 12/10/2016: OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 1 000 € pre Občianske združenie      
                                       Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice, Domašská 5, Ľubotice z rozpočtu 
                                       obce na rok 2017 s podmienkou, že dotácia bude poskytnutá         
                                       až po pridelení IČO.

Uznesenie 13/10/2016: OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať 
                                       zasadnutie komisie za účelom prejednania žiadosti DRAGON REAL,
                                       s. r. o. , Pod Hájom 15, Ľubotice a  predložiť stanovisko na budúcom 
                                       zasadnutí OcZ.

Uznesenie 14/10/2016: OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať 
                                       zasadnutie komisie za účelom prejednania žiadosti pp. Vasiľa Baku,  
                                       Slnečná 20, Svinia a Ladislava Pribulu, Hlavná 80, Fintice  a  predložiť
                                       stanovisko na budúcom zasadnutí OcZ.

Uznesenie 15/10/2016: OcZ schvaľuje  ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 
                                       10 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
                                       o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 16/10/2016: OcZ rozširuje ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016 - zapracovať
                                       výsledky hydrogeologického prieskumu územia pod vodojemom medzi
                                       Šalgovíkom a Ľuboticami do podmienok výstavby.

V Ľuboticiach 14.11.2016

            
    

                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                   starosta obce






