
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 11. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Informáciu o priebehu budovania optickej siete v obci

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/10/2012:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2012

    Za overovateľov zápisnice boli určení J. Čajka a Mgr. V. Lukáč
                                  
Uznesenie 2/10/2012:   OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1090 – zastavané 

   plochy a nádvoria o výmere 223 m2, pozemku parc. č. KN-C 1091 – 
   ostatné plochy o výmere 2394 m2 a rodinného domu súpisné č. 2178 
   postaveného na parcele č. 1090 od p. Dariny Čorejovej, Makarenkova 
   98, Ľubotice v cene do 385 000 €.

Uznesenie 3/10/2012:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 750 € pre OZ Folklórny súbor 
   Kelemeske Furmani z rozpočtu obec na rok 2013

Uznesenie 4/10/2012:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200 € pre Združenie kresťanských 
   seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2013

Uznesenie 5/10/2012:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu 
  Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice z rozpočtu obce 
  na rok 2013

Uznesenie 6/10/2012:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 18 000 € pre TJ Sokol Ľubotice, Pod 
  hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2013

Uznesenie 7/10/2012:   OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € na zakúpenie vecných cien pre 
   deti v Škole v Prírode pre ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice

Uznesenie 8/10/2012:   OcZ dotáciu vo výške 1000 € pre OZ INTEGRÁCIA SVIET PRE 
   VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na Projekt  
  INTEGRÁCIA z rozpočtu obce na rok 2013

Uznesenie 9/10/2012:    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 10/10/2012:   OcZ schvaľuje zaradenie predĺženie ul. Makarenkovej medzi  
                                          nvestičné aktivity obce.

V Ľuboticiach 13.11.2012

                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                        starosta obce


