
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 06. 2011

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Informáciu o príprave osláv Dňa sv. Cyrila Metoda

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/6/2011:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2011

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

Uznesenie 2/6/2011:   OcZ ruší uznesenie č. 4/5/2011 zo dňa 09.05.2011 a schvaľuje preloženie 
                                    termínu osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda na sobotu 09.07.2011 a nedeľu 

10.07.2011

Uznesenie 3/6/2011:  OcZ schvaľuje Povodňový plán záchranných prác obce Ľubotice

Uznesenie 4/6/2011:  OcZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Ľubotice
                                                                            
Uznesenie 5/6/2011:  OcZ schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o 2 úvery SZRB, a. s. za účelom kofinancovania 
    realizácie projektu č. Z 2214012039401 pod názvom „Regenerácia 
    centra obce Ľubotice“ a to vo forme preklenovacieho úveru vo výške 
    85 000 € a investičného úveru na spolufinancovanie projektu vo výške 
    50 000 €
b) zabezpečenie preklenovacieho úveru blankozmenkou
c) zabezpečenie investičného úveru na spolufinancovanie projektu   
    blankozmenkou

Uznesenie 6/6/2011:  OcZ schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostu obce v 
súlade s § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov zvýšený o 44,40 %

Uznesenie 7/6/2011:  OcZ poveruje starostu rokovať s firmou Janka a spol. a PREMETAL 
MON, s. r. o. o vysporiadaní pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa 
nachádzajú v bezprostrednej blízkosti uvedených firiem 

Uznesenie 8/6/2011:  OcZ  schvaľuje zámer predať pozemok KN-C parc. č. 3283 k. ú. 
Ľubotice o výmere 6353 m2 obchodnou verejnou súťažou podľa §9a 
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov 



Uznesenie 9/6/2011:  OcZ súhlasí s prenájmom miestnosti pri kotolni nákupného strediska na 
 ul. Korabinského 2 pre Presnet s. r. o. za účelom umiestnenia 
 technológie pre optickú sieť za 20 €/m2/rok 

Uznesenie 10/6/2011:  OcZ nesúhlasí s požiadavkou Martina Balíka A. M. B. vybudovať vchod 
 v protihlukovej bariére od parkoviska

V Ľuboticiach 14.06.2011

      

      
                                                                                                         MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                     starosta obce


