Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14.12. 2020
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021.
Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/9/2020: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Martin Baňas.
Uznesenie č. 2/9/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Sociálny dom Antic, n.o., Pod
Papierňou 71, Bardejov vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa
poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Uznesenie č. 3/9/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Kvalita života FMK, n.o., Plzenská
2,Prešov vo výške 4,- €/hod. pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa poskytuje v
zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Uznesenie č. 4/9/2020: OcZ v zmysle § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
a) schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2020 ako vyrovnaný v objeme
bežné príjmy
bežné výdavky
výsledok bežného rozpočtu

3 857 380,- €
3 493 367,- €
+ 364 013,- €

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
výsledok kapitálového rozpočtu

366 700,- €
1 246 000,- €
- 879 300,- €

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
výsledok finančných operácií

555 811,- €
40 524,- €
515 287,- €

celkový rozpočtový výsledok

0,- €

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
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. 5/9/2020: OcZ schvaľuje Plán zasadnutí OcZ Ľubotice na rok 2021.
Uznesenie č. 6/9/2020: 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 úradnou pečiatkou obce. 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.
Uznesenie č. 7/9/2020: OcZ na základe § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi
Tirpákovi na vykonávanie podnikania alebo inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.
Uznesenie č. 8/9/2020: OcZ neschvaľuje predaj pozemku KN-C, parc. č. 2454 vo vlastníctve
obce pre žiadateľa Slavomíra Sirotňáka, Bardejovská 41, Ľubotice
Uznesenie č. 9/9/2020: OcZ schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond
o bezodplatný prevod pozemku KN-E, parc. č. 738/15 do majetku obce.
Uznesenie č. 10/9/2020: OcZ neschvaľuje stavebné úpravy pohostinstva na ul. Korabinského 2,
Ľubotice žiadateľa Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice.
Uznesenie č. 11/9/2020: OcZ schvaľuje výmenu vodoinštalácie, kanalizácie a dlažby
v Obecnom dome na ul. Bardejovská 29, ktoré sú v havarijnom stave.
Uznesenie č. 12/9/2020: OcZ neschvaľuje odkúpenie parcely č. 21001/158 – miestna
komunikácia za 1,- € do vlastníctva obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2020 o verejnom poriadku.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Ľubotice.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce v 1. kole voľby Ing. Jána
Tirpáka.
V Ľuboticiach 14.12.2020

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

