
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 15. 11. 2010

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2011

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/10/2010:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2010

     Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Harčár a MUDr. J. Daňo, 
                                       PhD.

Uznesenie 2/10/2010:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 600 € pre Občianske združenie –    
                                      Folklórny súbor Kelemeske furmani z rozpočtu obce na rok 2011

Uznesenie 3/10/2010:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 100 € pre Združenie kresťanských 
                                      seniorov v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2011

Uznesenie 4/10/2010:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 850 € pre ZO SZZ v Ľuboticiach z 
                                      rozpočtu obce na rok 2011

Uznesenie 5/10/2010:  OcZ  schvaľuje dotáciu vo výške 26 000 € pre TJ SOKOL Ľubotice z 
                                      rozpočtu obce na rok 2011. Ak futbalové A mužstvo nepostúpi do 
                                      3. ligy, dotácia sa zníži o 4 000 €

Uznesenie 6/10/2010:  OcZ schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2011

Uznesenie 7/10/2010:  OcZ súhlasí s odkúpením časti pozemku parc. č. KN-C 435 o výmere 
                                     13 m2 v k. ú. Ľubotice od Ing. Bartolomeja Tkáča, B. S. Timravy 7,  
                                      Lovinobaňa za cenu  780 € za účelom rozšírenia Šalgovickej ulice pri 
                                     jej rekonštrukcii, v zmysle GP č. 62/2010 zo dňa 07.09.2010, ktorý 
                                     vypracoval  Jozef  Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164. 

Uznesenie 8/10/2010:  OcZ schvaľuje odkúpenie parciel č. KN-C 3245/3 o výmere 134 m2, 
 č. KN-C 3245/4 o výmere 28 m2 a č. KN-C 3246/2 o výmere 27 m2 od 
 Ing. Františka Zapotoku, Justičná 6, Prešov podľa LV č. 2059 v cene  

                                     13,27 €/m2. Pozemky sa nachádzajú pod telesom chodníka na ul. 
                                     Bardejovskej a telesom cesty na ul. Strážnickej.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na týchto VZN:
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ľubotice  č.  3/2010  o  miestnych  daniach  a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady



Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa v MŠ, potencionálneho stravníka školskej jedálne pri ZŠ, na dieťa školského 
klubu detí v ZŠ

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ľubotice  č.  5/2010  o  poplatkoch  za  nájom hrobového 
miesta

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 6/2010 o určení miesta a času zápisu detí do 
1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ľubotice

V Ľuboticiach 16. 11. 2010

            
                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                    starosta obce


