Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13.12. 2021
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/9/2021: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. Slavomír Pariľák.
Uznesenie č. 2/9/2021: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2021.
Uznesenie č. 3/9/2021: OcZ schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2022 a viacročný rozpočet
obce Ľubotice na roky 2023 – 2024.
Uznesenie č. 4/9/2021: OcZ schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022.
Uznesenie č. 5/9/2021: OcZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 1753, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 18 m2 v k. ú. Ľubotice, vo vlastníctve obce Ľubotice spôsobom priameho
predaja podľa Znaleckého posudku č. 179/2021, ktorý vypracovala Ing. Eva Orgovánová,
Volgogradská 68, Prešov, znalkyňa v odbore stavebníctva, dňa 5.8.2021, za cenu 40,40 €/m2 pre
Ľudmilu Krivú, Jána Kostru 66, Ľubotice.
Uznesenie č. 6/9/2021: OcZ neschvaľuje prenájom pozemku parc. č. KN-C 1332 vo vlastníctve
obce Ľubotice pre žiadateľa Petra Baču.
Uznesenie č. 7/9/2021: OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 1544/1
o výmere 200 m2 za cenu 5,- €/m2 vo vlastníctve obce Ľubotice.
Uznesenie č. 8/9/2021: OcZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výkonným výborom SFZ
„EURÁ z EURA“, pre projekt s názvom „Rekonštrukcia šatne na futbalovom ihrisku v
Ľuboticiach“ vo výške 15677,05 EUR
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
„Rekonštrukcia šatne na futbalovom ihrisku v Ľuboticiach“ (minimálne 25% z výšky
celkových oprávnených nákladov na projekt)
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Uznesenie č. 9/9/2021: OcZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo výzvy: 2021/004 z Fondu na podporu športu
pre projekt s názvom „Ľubotice Športový areál – rekonštrukcia podkrovia“ vo výške
288931,99 EUR

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
„Ľubotice Športový areál – rekonštrukcia podkrovia“ (minimálne 40% z výšky celkových
oprávnených nákladov na projekt)
c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.
Uznesenie č. 10/9/2021: OcZ neschvaľuje návrh na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva
obce Ľubotice na mimosúdne vyrovnanie v právnej veci žalobkyne Jozefy Mathiovej proti
žalovanému obec Ľubotice o určenie vlastníckeho práva.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce
Ľubotice.

V Ľuboticiach 13.12.2021

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

