
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 10. 2014

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Správu nezávislého audítora
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnou závierkou

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/8/2014:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2014

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Harčár a M. Kormaník

Uznesenie 2/8/2014:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre OZ Folklórny súbor 
                         Kelemeske Furmani z rozpočtu obec na rok 2015

                                     
Uznesenie 3/8/2014:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice z rozpočtu obce 
                         na rok 2015

Uznesenie 4/8/2014:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 22 000 € pre TJ Sokol Ľubotice, Pod 
hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2015

                                              
Uznesenie 5/8/2014:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1200 € pre Združenie kresťanských 

seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2015
                                
Uznesenie 6/8/2014:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre OZ INTEGRÁCIA 
                                     SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na 
                                     Projekt INTEGRÁCIA z rozpočtu obce na rok 2014

Uznesenie 7/8/2014:   OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € na zakúpenie vecných cien pre  
                         deti v Škole v prírode pre ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice

Uznesenie 8/8/2014:   OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 
                                     1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2015/2016 do výšky 
                                     30 € na každého prváka.

Uznesenie 9/8/2014:   OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2015 vo 
                                    výške 60 €

Uznesenie 10/8/2014:  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 11/8/2014:   OcZ schvaľuje Dohodu o urovnaní so spoločnosťou MIJOSTA, spol. s 
                                       r. o. Prešov



Uznesenie 12/8/2014:   OcZ schvaľuje Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci s 
                                      Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Uznesenie 13/8/2014:   OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 
 nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to pozemkov pod garážami   

                                      majiteľom garáží za 1 €:
   - pozemok parc. č. KN-C 3075- zastavané plochy a nádvoria - o výmere 
     20 m2 v k. ú. Ľubotice Bc. Ľubomírovi Štefanikovi, Tekeľova 2, 
     Ľubotice;
  -  pozemok parc. č. KN-C 3123- zastavané plochy a nádvoria - o výmere
     19 m2 v k. ú. Ľubotice Mgr. Pavlovi Mňahončákovi a manž. Tatiane, 
     Tekeľova 1, Ľubotice.
    OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
    zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

                                       neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré boli  
                                       podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 
                                       domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec 
                                       Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie výstavby 
                                       inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 
                                       majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.

V Ľuboticiach 14.10.2014

          
                                                                                                   MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                               starosta obce


