
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a viacročnému rozpočtu 
na roky 2017 a 2018
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
Informáciu o výsledku kontroly NKÚ, ktorá bola vykonaná v čase od 25.8.2015 do 6.11.2015 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/11/2015: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2015
      Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. M. Makara 

                                        a M. Havajová
                            
Uznesenie č. 2/11/2015: OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného 
                                         zastupiteľstva

Uznesenie č. 3/11/2015: OcZ schvaľuje príspevok pre rímsko-katolícku cirkev, farnosť Nižná   
                                         Šebastová v roku 2016 na dokončenie úpravy klubovne pre                  
                                         stretávanie mládeže vo farskej budove a na podujatia organizované v  
                                         rámci farnosti vo výške 9 000 €.
                           
Uznesenie č. 4/11/2015: OcZ schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2016 ako vyrovnaný 
                                         v objeme
                                         a) bežné príjmy                                          2 388 700,- €
                                             bežné výdavky                                       2 070 188,- €  
                                             výsledok bežného rozpočtu                 +   318 512,- €

                                             kapitálové príjmy                                          7 000,- €
                                             kapitálové výdavky                                   247 984,- €
                                             výsledok kapitálového rozpočtu          -    240 984,- €

                                             finančné operácie príjmové                                  0,- €
                                             finančné operácie výdavkové                      77 528,- €
                                             výsledok finančných operácií               -      77 528,- €

                                             celkový rozpočtový výsledok                                0,- €
                                       
                                             b)  berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018  

                                             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. 5/11/2015: OcZ vyhovuje námietke hlavného kontrolóra obce o nesúlade prijatého
                                         uznesenia OcZ so zásadami hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní
                                         s majetkom obce a v plnom rozsahu ruší uznesenie č. 3/9/2015

Uznesenie č. 6/11/2015: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku podľa GP č. 53/2015, ktorý 
                                         vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP. Tulčík 164 dňa 26.11.2015 
                                         a ktorý bol úradne overený dňa 4.12.2015 Okresným úradom Prešov   
                                         kastarálnym odborom pod č. G1-1937/2015, ako parc. č. KN-C 302/2,
                                         záhrada o výmere 41 m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku 
                                         parc. č. KN-C 302, vedeného na LV 726, k. ú. Ľubotice, ktorého  
                                         vlastníkom je Slavomír Romčo a Petra Romčová, rodená Homoľová, 
                                         Korabinského 64, Ľubotice, za cenu 50,- €/m2, za účelom rozšírenia 
                                         miestnej komunikácie a vybudovania chodníka medzi ulicami         
                                         Makarenkovou a Korabinského
                                   
Uznesenie č. 7/11/2015: OcZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice 
                                         parc. č. 405 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedeného   
                                         na LV 1132, k. ú. Ľubotice, pre Adriánu Sekerákovú, Rokycany 141,   
                                         za cenu 40,- €/m2. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný 
                                         osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok je malej výmery a pre obec  
                                         je samostatne nevyužiteľný.
                                                                    
Uznesenie č. 8/11/2015: OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016      

OcZ schválilo VZN:

VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice.

VZN č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Ľubotice.                                     

V Ľuboticiach   14. 12. 2015

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                               starosta obce                
                                                                                                        


