
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 
účtovnou závierkou

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/11/2013:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2013

    Za overovateľov zápisnice boli určení M. Kormaník a MUDr. J. Daňo, 
                                      PhD.
                                  
Uznesenie 2/11/2013:   OcZ zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra 

  obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a k viacročnému rozpočtu a :
               a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2014 v objeme: 

            bežné príjmy                   2 015 624 €
            bežné výdaje                   1 720 150 €
                                   výsledok bežného rozpočtu             + 295 474 €   
                                   kapitálový príjem                              249 237 €

       kapitálové výdaje                              489 907 €
                                   výsledok kapitálového rozpočtu  - 240 670 €

       príjmy z finančných operácií                       0 €
                                   výdaje finančných operácií                 54 804 €                                   
                                   výsledok finančných operácii         - 54 804 €

      Celkový rozpočtový výsledok                     0 €
                                b) schvaľuje  viacročný rozpočet na roky 2015 a 2016

                                      c) v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b)  zákona SNR č. 369/1990  Z. z. o 
                                          obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo
                                          splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu
                                          hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie - bežného rozpočtu – t. j.
                                          presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým, aby celkový 
                                          plánovaný prebytok bežného rozpočtu zostal zachovaný minimálne v 
                                          schválenej výške. O každej zmene rozpočtu bude starosta informovať
                                          na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zmeny v 
                                          kapitálovej oblasti ostávajú naďalej  v kompetencií obecného
                                          zastupiteľstva.

Uznesenie 3/11/2013:   OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014



Uznesenie 4/11/2013:    OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
                                       pozemku parc. č. KN-C 1274/4 – zastavané plochy a nádvoria - 
                                       o  výmere 4 m2 v k. ú. Ľubotice odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 
                                      1274/1 zapísaného na LV č. 1132 geometrickým plánom č. 23/13, 
                                       ktorý vyhotovil dňa 10.1.2013 Ing. Jozef Kľučiar, Progres CAD 
                                       Engineering, s. r. o., Masarykova 16, Prešov a úradne overila Správa 
                                       katastra Prešov dňa 15.1.2013 pod č. G1-53/13 spoločnosti 
                                       Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice.                      
                                       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 nízkej výmery a verejnoprospešného 
                                       využitia pozemku.
                                       OcZ zároveň určuje kúpnu cenu pozemku 40 €/m2.

V Ľuboticiach 11.12.2013

                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči                 
                                                                                                             starosta obce


