
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 23. 04. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2011
Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2011

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/4/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2012

   Za overovateľov zápisnice boli určení J. Čajka a Mgr. V. Lukáč
                                  
Uznesenie 2/4/2012:   OcZ  schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2011a súhlasí 

s celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad

Uznesenie 3/4/2012:   OcZ prerokovalo plat starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona NR SR 
                                     č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest

 v znení neskorších predpisov a pre rok 2012 ponecháva navýšenie  
 základného platu starostu obce podľa uznesenia č. 6/6/2011 schváleného
 na zasadnutí OcZ dňa 13.6.2011

Uznesenie 4/4/2012:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
 obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3228/1 o výmere 850  m2 v 
 k. ú. Ľubotice formou prenájmu. OcZ posudzuje tento prenájom ako 
 prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 5/4/2012:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce Ľubotice – novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 513/4 o výmere 

                                    55 m2 v k. ú. Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č. KN-E 903/2 k. ú.
                                    Ľubotice zapísaného na LV č. 1408 podľa Geometrického plánu č. 
                                    8/2012, ktorý vyhotovil dňa 5.3.2012 Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík
                                    164 a úradne overila Správa katastra Prešov dňa 20.3.2012 pod č. G1-
                                    311/2012.
                                     OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
                                     majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti  
                                     vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. KN-C 513/4 o výmere 55 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 6/4/2012:  OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce Ľubotice – časti pozemku parc. č. KN-C 3252/1 o výmere 2335 m2 
v k. ú. Ľubotice. OcZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce Ľubotice, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3252/1 o 
výmere 2335 m2 v k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže v 
zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

Uznesenie 7/4/2012:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3252/4 o výmere 512 m2 v k. ú.
Ľubotice. OcZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Ľubotice, a to pozemku parc. č. KN-C 3252/4 o výmere 512 m2 v 
k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 8/4/2012:   OcZ nesúhlasí so žiadosťou Martina Balíka A. M. B., Kalinčiakova 23, 
Ľubotice o financovanie obkladu troch vnútorných stien reštaurácie 
Obecný dom z rozpočtu obce

Uznesenie 9/4/2012:   OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 
1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2012/2013 do výšky 30 € 
na každého prváka.

Uznesenie 10/4/2012:  OcZ schvaľuje preloženie termínu osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda na
    nedeľu 8. júla 2012

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb na
území obce Ľubotice

V Ľuboticiach 24.04.2012

                                                                                                      MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                   starosta obce


