
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08. 12. 2008

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce  Ľubotice  na rok 2009 a viacročného 
rozpočtu obce na roky 2010 – 2011 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/12/2008:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2008

   Za overovateľov zápisnice boli určení F. Husovský a Ing. Štefanič 

Uznesenie 2/12/2008:  OcZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce vo výške 25 000 Sk pre ZO SZZ

Uznesenie 3/12/2008:  OcZ schvaľuje Cenový výmer Dopravného podniku mesta Prešov 
                                     s platnosťou od 1.1.2009

Uznesenie 4/12/2008:  OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2008

Uznesenie 5/12/2008:  OcZ schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2009 

Uznesenie 6/12/2008:  OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2009

Uznesenie 7/12/2008:  OcZ schvaľuje príspevok na zakúpenie vecných odmien pre žiakov ZŠ 
                                     Ľubotice vo výške 2000 Sk na 5. ročník Školy v prírode
                           
Uznesenie 8/12/2008:  OcZ schvaľuje predaj parciel pod garážami majiteľovi garáže za 1 Sk:

 parc č. 3081 –  Ing. Peter Spáč a Ing. Marta Spáčová, Hapákova 9, 
                                                              Ľubotice
                                      parc. č. 3109 – Ing. Edita Nagyová, Dilongova 12, Prešov

 parc. č. 3090 – MUDr. Gabriel Flešár a MUDr. Zuzana Flešárová, 
                                                              Hapákova 7, Ľubotice
                                      parc. č. 3068 – MUDr. Zuzana Flešárová, Hapákova 7, Ľubotice 

Uznesenie 9/12/2008:  OcZ schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:
a) Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra budú mať právo vystúpiť na 

                                         rokovaní OcZ v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra“.
b) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov 

                                         OcZ
c) OcZ zvolí volebnú komisiu, ktorá bude pozostávať z 3 členov 

                                         zastupiteľstva.
d) Poslanci dostanú hlasovacie lístky, označené červenou pečiatkou 

                                         „Obec Ľubotice“. Na hlasovacom lístku budú uvedení kandidáti na 
                                         funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže 
                                         udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním poradového
                                         čísla, ktoré bolo kandidátovi pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom 



                                        budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa 
                                        bude považovať za neplatný. Poslanec za zástenou označí kandidáta a 
                                        hlasovací lístok následne vhodí do volebnej urny. Po skončení 
                                        hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok, 
                                        otvorí volebná komisia urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.

e) Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie, 
                                         ktorého si spomedzi seba zvolili členovia volebnej komisie. 

f) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 
                                         väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva, t. j. 5 hlasov.

g) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa druhé 
                                         kolo volieb, do ktorého postúpia kandidáti, ktorí v prvom kole získali 
                                         najvyšší počet hlasov.

h) V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý 
                                         získal najvyšší počet platných hlasov.

                                                     
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na nasledovných VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 9/2008  o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2009

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce v 2. kole voľby Ing. Milana 
Marchevského.

V Ľuboticiach 10. 12. 2008

            
                                                                                               MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                      starosta obce


