Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 05. 11. 2018
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Správu audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/9/2018: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2018.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Mária Havajová.
Uznesenie č. 2/9/2018: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2018
Uznesenie č. 3/9/2018: OcZ
a) schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2019 ako vyrovnaný v objeme
bežné príjmy
bežné výdavky
výsledok bežného rozpočtu

3 333 255,- €
3 038 830,- €
+ 294 425,- €

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
výsledok kapitálového rozpočtu

0,- €
229 000,- €
- 229 000,- €

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
výsledok finančných operácií

0,- €
65 425,- €
- 65 425,- €

celkový rozpočtový výsledok

0,- €

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021
c) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
OcZ splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a kapitálového
rozpočtu, t. j. presun medzi položkami s tým, že výsledok bežného a kapitálového rozpočtu
musí ostať zachovaný. Zmeny vo finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencii OcZ.
Uznesenie č. 4/9/2018: OcZ určuje, podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení,
plat starostu obce tak, že základný plat podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona navyšuje o 60 % do
konca volebného obdobia s účinnosťou od 1.12.2018.

Uznesenie č. 5/9/2018: OcZ v súlade s § 2 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení schvaľuje
preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce za rok 2018 z dôvodu ukončenia volebného
obdobia starostu obce.
Uznesenie č. 6/9/2018: OcZ schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1165/2, záhrada,
o výmere 16 m2 v k. ú. Ľubotice vo vlastníctve obce Ľubotice, podľa geometrického plánu
č. 14276551 - 76/2018, ktorý vyhotovil Milan Botko – GEODET, Šafárikova 7, Prešov dňa
17.10.2018 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 24.10.2018 pod číslom
G1-2074/2018, pre Michala Čabalu, Strážnická 27, 080 01 Prešov za cenu 40,- €/m2. OcZ
posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu, že pozemok je priľahlý k pozemku
žiadateľa a pre obec nie je samostatne využiteľný.
Uznesenie č. 7/9/2018: OcZ súhlasí so zrušením vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C
324 v k. ú. Ľubotice, ktoré spočíva v uložení káblovej NN prípojky pre TS na ul. Strážnickej,
ktoré bolo zriadené v prospech oprávneného Gavial, s.r.o., Šebastovská 4, Prešov vkladom č. V371/14 na základe zmluvy schválenej OcZ Ľubotice uznesením č. 15/10/2013 z 11.11.2013.
Uznesenie č. 8/9/2018: OcZ súhlasí s bezodplatným prevzatím stavebnej úpravy s použitím
zatrávňovacej dlažby na pozemku č. KN-C 2446/2 vo vlastníctve obce (Strážnická ul.), ktorú na
vlastné náklady vykonala spoločnosť DANY-ALARM, s.r.o., Strážnická 11C, Ľubotice
a spoločnosť Ing. Ľubomír Hrivňák- Profimax, s.r.o., Červená Voda 9, Sabinov za účelom
zlepšenia podmienok otáčania a parkovania vozidiel (slepá ulica).

V Ľuboticiach 05.11.2018

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

