
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 12. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 
účtovnou závierkou
Stanovisko hlavného kontrolóra k zámeru čerpania úveru
Stanovislo hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/11/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2012

    Za overovateľov zápisnice boli určení M. Baňas a F. Husovský
                                  
Uznesenie 2/11/2012:   OcZ schvaľuje

   a)  predloženie žiadosti o poskytnutie  investičného úveru Slovenskej 
        záručnej a rozvojovej banke, a.s. (ďalej len SZRB, a.s.) vo výške 
        385 000 € na financovanie kúpy nehnuteľnosti do vlastníctva obce 
        v zmysle uznesenia OcZ č. 2/10/2012, na základe predloženého   

                                            indikatívneho prísľubu SZRB, a. s. zo dňa 6.12.2012
   b) prijatie požadovaného úveru po jeho schválení SZRB, a. s.
   c) zabezpečenie prijatého investičného úveru blankozmenkou 

                                           vystavenou Obcou Ľubotice

Uznesenie 3/11/2012:   OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým 
  opatrením č. 2/2012

Uznesenie 4/11/2012:   OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o pôsobnosti Mestkej polície v 
                                       Prešove v obci Ľubotice

Uznesenie 5/11/2012:  OcZ zobralo na vedomie doporučujúce stanovisko hlavného kontrolóra 
  obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 a k viacročnému rozpočtu a :

               a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2013  v objeme: 
            bežné príjmy              1 860 914 €
            spolu zdroje               1 860 914  €
                                    bežné výdavky         1 632 130  €
                                    kapitálové výdavky     176 000  €

       finančné operácie           52 784 €
                                   spolu výdavky            1 860 914 €

                                    b) schvaľuje  viacročný rozpočet na roky 2014 a 2015
                                    c) v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b)  zákona SNR.  369/1990  Z. z. o 



                                        obecnom zriadení v znení neskoších predpisov obecné zastupiteľstvo  
                                        splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu 
                                        bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu 
                                        s tým, aby celkový objem výdajov  bežného rozpočtu  ostal zachovaný. 

      O každej zmene rozpočtu bude starosta informovať na najbližšom 
      zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zmeny v kapitálovej oblasti 

                                        ostávajú  naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.

Uznesenie 6/11/2012:  OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ľubotice  č.  4/2012  o miestnych  daniach  a poplatku  za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

V Ľuboticiach 11.12.2012

                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                   starosta obce


