
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14.11.2011

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/10/2011: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2011

   za overovateľov zápisnice boli určení M. Kormaník a J. Čajka

Uznesenie 2/10/2011: OcZ 
                                    I. berie na vedomie
                                    1. správu o prerokovaní Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a 
                                        doplnky 2011, vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  
                                        odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP  a ÚPD podľa § 2a 
                                        stavebného zákona, (reg. č. 069),
                                    2. výsledok preskúmania návrhu územného plánu obce Ľubotice, Zmeny 
                                        a doplnky 2011 Krajským stavebným úradom v Prešove podľa § 25 
                                        stavebného zákona (list č. 2011-737/3176-2 zo dňa 20.10.2011).
                               II. súhlasí
                                        s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu  
                                        Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011,  podľa § 22 

      stavebného zákona.
III. schvaľuje
       podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) 

                                         zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
                                         predpisov Územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011  

       spracovaný Ing. arch. Stanislavom Dučayom, autorizovaným 
       architektom SKA.

                                  IV. žiada starostu obce 
                                        prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a 
                                        ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
                                        1. zverejniť záväznú časť územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a 

         doplnky 2011, vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, 
                                           ako aj iným obvyklým spôsobom v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) 

         stavebného zákona,
                                       2. doručiť záväznú časť územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a 
                                           doplnky 2011 dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle § 27 

         ods. 4 písm. b) stavebného zákona,
                                       3. vyhotoviť o obsahu územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a 

         doplnky 2011, registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného 
         zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu 
         výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,



                                      4. označiť dokumentáciu územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a 
        doplnky 2011 schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods. 1 
        stavebného zákona,
    5. uložiť územný plán obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011 v obci, na 
        stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Prešove v zmysle

                                          § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona
termín: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu

Uznesenie 3/10/2011:  OcZ schvaľuje  podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
                                     o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné  
                                     nariadenie obce Ľubotice  č. 4/2011, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 
                                     stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce 
                                     Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011, schváleného uznesením obecného 

 zastupiteľstva č. 2/10/2011.
                         
Uznesenie 4/10/2011: OcZ schvaľuje Zásady verejného obstarávania tovarov, služieb a 

stavebných prác pre obec Ľubotice
                                                                            
Uznesenie 5/10/2011:  OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 

 8,33 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 
Uznesenie 6/10/2011:  OcZ  schvaľuje dotáciu vo výške 18000 € pre TJ SOKOL Ľubotice z 
                                      rozpočtu obce na rok 2012

Uznesenie 7/10/2011: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1000 € pre Združenie kresťanských 
                                      seniorov v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2012

Uznesenie 8/10/2011: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre ZO SZZ v Ľuboticiach z 
                                      rozpočtu obce na rok 2012

Uznesenie 9/10/2011: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 700 € pre Občianske združenie –    
                                      Folklórny súbor Kelemeske furmani z rozpočtu obce na rok 2012

Uznesenie 10/10/2011: OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € pre Základnú školu Ľubotice, 
  Strážnická 26, Ľubotice na zakúpenie vecných cien pre deti v Škole v 
  prírode.

V Ľuboticiach 15.11.2011

      

      
                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                   starosta obce


