
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 03. 2013

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Informáciu o pokrytí obce optickou sieťou a podmienkach pripojenia

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/3/2013:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2013

   Za overovateľov zápisnice boli určení J. Čajka a Mgr. V. Lukáč               

Uznesenie 2/3/2013:   OcZ schvaľuje na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže prenájom 
                                     nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotice, a to časti budovy 
                                     (poschodie - pohostinstvo) súpisné číslo 2121 s podlahovou 
                                     výmerou 288 m2  nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C č. 91 
                                     v k. ú. Ľubotice na ul. Korabinského 2 nájomcovi Matejovi Harčárovi, 
                                     Gagarinova 19, Ľubotice za nájomné 16,60 €/m2/rok

Uznesenie 3/3/2013:   OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a obecného rozvoja prejednať
                                     žiadosť p. Klimoviča a predložiť stanovisko na budúcom zasadnutí OcZ

Uznesenie 4/3/2013:   OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a obecného rozvoja prejednať
                                     žiadosť p. L. Sirotňáka a p. R. Sirotňáka a predložiť stanovisko na 
                                     budúcom zasadnutí OcZ

Uznesenie 5/3/2013:   OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a obecného rozvoja prejednať
                                     ohlásenie drobnej stavby p. Pavlíka a predložiť stanovisko na budúcom 
                                     zasadnutí OcZ

Uznesenie 6/3/2013:   OcZ uvoľňuje Mgr. Tomáša Feča z redakčnej rady Spravodaja a menuje 
                                     Martina Komloša do redakčnej rady Spravodaja 

Uznesenie 7/3/2013:   OcZ ukladá predsedovi komisie pre kultúru a šport a predsedovi komisie 
                                     finančnej a obecného rozvoja zvolať zasadnutie komisií do 25.03.2013

Uznesenie 8/3/2013:   OcZ na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
                                     zriadení v znení neskorších predpisov
                                     1. určuje
                                     a) že v otázke dovolenky starostu obce, s použitím § 2 ods. 2 zákona 
                                         NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
                                         starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 
                                         považuje za primerané uplatnenie Zákonníka práce takú výmeru 
                                         dovolenky ako majú jemu podriadení zamestnanci OcÚ v zhodnej 
                                         vekovej skupine,



                                     b) že uplatnenie bodu a) tohto uznesenia platí od roku 2013 vrátane,
                                     2. poveruje starostu obce doplniť pracovný poriadok obce o zásadu
                                         prijatú v bode a) tohto uznesenia
  
                                 

V Ľuboticiach 12.03.2013

           
                                                                                                          MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                      starosta obce


