
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 09. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2012
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ľubotice k 30.06.2012

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/8/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2012

   Za overovateľov zápisnice boli určení MUDr. J. Daňo, PhD.
                                     a Ing. M. Fečik
                                  
Uznesenie 2/8/2012:   OcZ poveruje starostu obce písomne vyzvať p. Čepigu orezať ovocné 

stromy tak, aby nepresahovali hranice pozemku k p. Mathiovej 
a predlžuje platnosť uznesenia č. 5/7/2012 v časti týkajúcej sa problému 
p. Havajovej do budúceho zasadnutia OcZ v mesiaci októbri 2012.

Uznesenie 3/8/2012:   OcZ schvaľuje spolufinancovanie projektu ZŠ Ľubotice „Čo napísal 
život sám“ vo výške 200 € za splnenia podmienky, že na daný projekt 
bude získaný grant od Nadácie SPP.

Uznesenie 4/8/2012:   OcZ schvaľuje prenájom nehnuteľnoati vo vlastníctve obce, a to časti 
pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere cca 250 m2 (upresní sa v 
nájomnej zmluve po postavení stanice LPG) v k. ú. Ľubotice zapísaného 
na LV č. 1132, nájomcovi ISB MediTrade s. r. o., Bajkalská 12A, Prešov 
za nájomné 4 €/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu. OcZ posudzuje 
prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 
pozemok nemôže byť samostatne využitý pre obec, pretože sú tam 
uložené inžinierske siete.

Uznesenie 5/8/2012:  OcZ schvaľuje navýšenie dotácie pre ZŠ Ľubotice na rok 2012 v rámci 
originálnych kompetencií o 6053 €.

Uznesenie 6/8/2012:   OcZ v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2012 
Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 – povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov o 585 615 €.



Uznesenie 7/8/2012:   OcZ schvaľuje Cestovný poriadok MHD platný od 01.09.2012.

Uznesenie 8/8/2012:   OcZ schvaľuje sociálnu výpomoc vo výške 840 € na operáciu ťažko 
zdravotne postihnutej dcéry p. Márie Šárossyovej, Hapákova 13, 
Ľubotice.

Uznesenie 9/8/2012:   OcZ schvaľuje zakúpenie tovaru pre kostolné potreby do výšky 500 €.

Uznesenie 10/8/2012:  OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
   obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 1547 o výmere 6 m2 v k. ú. 
   Ľubotice.
   OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
   majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaj nehnuteľnosti 
   vo vlastníctve obce – časť pozemku parc. č. KN-C 1547 o výmere 6 m2 v 
   k. ú. Ľubotice. 
   OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

                                     zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
   predpisov.

Uznesenie 11/8/2012:  OcZ poveruje starostu obce písomne upozorniť p. Jána Štroncera na 
porušovanie pravidiel cestnej premávky a zjednanie nápravy.

Uznesenie 12/8/2012:  OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
   obce Ľubotice – pozemky parc. č. KN-C 361/43 o výmere 77 m2 v k. ú. 
   Ľubotice a KN-C 361/44 o výmere 8 m2 v k. ú. Ľubotice .
   OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
   majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zameniť nehnuteľnosti 
   vo vlastníctve obce - pozemky parc. č. KN-C 361/43 o výmere 77 m2 v 
   k. ú. Ľubotice a KN-C 361/44 o výmere 8 m2 za  za časť pozemkov parc. 
   č. KN-C 361/6 a KN-C 361/7 spolu o výmere 85 m2.
   OcZ posudzuje túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

                                     zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
 predpisov.

V Ľuboticiach 11.09.2012

                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                   starosta obce


