
Obecné zastupiteľstvo ĽUBOTÍN  
 
 
 

U Z N E S E N I E 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín zo dňa 24.06.2011 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 24.06.2011 
  
 

Uznesením č.  6/2011 
 
 

A. berie na vedomie 
 

1. Postúpenie sťažnosti p. Kovaľovej na právne zastupovanie obce 
2. Správu audítora za rok 2010 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2010 
4. Prípravu na „kultúrne leto“ 2011 v obci  
5. Žiadosť p. MDDr. Jany Žembovej zo dňa 17.6.2011 
6. Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávateľa Obce Ľubotín pri verejnom 

obstarávaní, zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovaru, zákaziek na 
uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, koncesiu na stavebné práce 
a súťaž návrhov 

7. Realizáciu a implementáciu schválených projektov – telocvičňa, polyfunkčné centrum, 
rekonštrukcia ZŠ, verejné osvetlenie, sociálna práca, prevencia kriminality, protipovodňové 
opatrenia, projekty z MK SR a MF SR 

 
 

B. schvaľuje 
 
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Zuzana Diňová, Jozef Hmeľár 
Overovateľov zápisnice v zložení: Jozef Ženčuch, Mgr. Marie Kalfasová 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

3. Odporúčania komisie k žiadosti o reguláciu potôčika zo dňa 12.4.2011. Schvaľuje prijať tieto 
opatrenia: vyčistenie potôčika až po železnicu, dovoz betónových kociek a vydláždenie časti 
potôčika, zaradenie do zoznamu riešenia sťažností, dodávateľ projektu zrealizuje výstavbu 
hrádzok za železničnou traťou 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0  
 
 



 
4. Žiadosť k začatiu podnikateľskej činnosti a povolenie prevádzkového času na dobu určitú – 

pol roka od začatia prevádzky zberu a výkupu druhotných surovín kontajnerovým spôsobom. 
Prevádzkový čas: pondelok – piatok: 07:00 – 15:30 hod 
   sobota – nedeľa:         voľno 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa: 0 

5. Žiadosť zo dňa 30.5.2011 o odkúpenie jednohrobky za účelom výstavy vzorky pomníka 
s podmienkou, že výkop a hrobku žiadateľ neodpredá za vyššiu cenu, ako ju odkúpil od obce 
a nesúhlasí s odkúpením pozemku na cintoríne na výstavbu 5ks dvojhrobiek na základe 
žiadosti zo dňa 10.6.2011 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

6. Plat starostu obce podľa zákona 253/1994  Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, podľa § 4 odst. 2 zvýšený 
o 46 %. 
Za:  6  
Proti:  0  
Zdržal sa:  3 

7. Záverečný účet obce za rok 2010 výrokom: „celoročné hospodárenie bez výhrad“ 
Za:  9  
Proti:  0   
Zdržal sa:  0 

8. Vysporiadanie schodku hospodárenia vo výške 822 817 € zisteného podľa ustanovenia §10 
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, zo: 

- zostatku prevodu FO z roku 2009 vo výške 47 338 € 
- prevodu finančných prostriedkov z peňažných fondov vo výške 27 000 € 
- prijatia návratných zdrojov financovania v celkovej výške 774 656 € 

 Za:  9  
 Proti:  0  
 Zdržal sa:  0 

9. Presťahovanie školskej jedálne do PLC obce a vybavenie kuchyne v PLC formou zadania 
verejného obstarávania na dodávku technológií, financovanie z vlastných príjmov školskej 
jedálne po dobu 4 rokov ( splátky ). 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0  

10. Žiadosť zo dňa 9.5.2011 o povolenie pôsobenia SSOŠ v obci Ľubotín 
Za:  8  
Proti:  0  
Zdržal sa:  1 

11. Nájomnú cenu 10 € za m2 na rok + prevádzkové náklady s možnosťou zakúpenia stavebného 
materiálu pre účely odborného výcviku v prospech obce pre SSOŠ v obci Ľubotín. 
Stavebné úpravy len po schválení obcou a na vlastné náklady. 
Za:  6  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0  
Neprítomní:  3  



  
12. a)   Predloženie žiadosti v rámci LSKP – neinvestičný projekt Zamestnanosť a sociálna  
 inklúzia OP ZaSI – FSR – 2010/2.2/04 a náklady spojené s prípravou 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov obcou 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

13. Žiadosť zo dňa 24.6.2011 o súhlasné stanovisko k stavbe „ Rímskokatolíckeho kostola 
v Ľubotíne – prístavba, komplexná obnova 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0   

14. Príspevok pre eRko na letný tábor v sume 200 € na základe žiadosti o finančný príspevok zo 
dňa 24.6.2011 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

15. Zrušenie uznesenia č. 1/2011 B3 
Za:  6  
Proti:  0  
Zdržal sa:  3 

16. Zasadnutia OZ spravidla raz za mesiac 
Za:  8  
Proti:  0  
Zdržal sa:  1 

17. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Ľubotín 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

18. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 a poveruje hlavného kontrolóra výkonom 
kontrolnej činnosti 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

 
 
C. ukladá: 
 
1.   Obecnému úradu pripraviť návrh zmluvy o prenájme obecnej nezastavanej plochy na 

nepodnikateľské účely. 
 Za:  9  
 Proti:  0  
 Zdržal sa:  0  
2. Obecnému úradu na základe odporúčania komisie vyzvať pána Korzeniowskeho predložiť 

stav riešenia nevhodného umiestnenia stavebného materiálu ( v rámci bezpečnosti ) 
a narušenia celkového vzhľadu v centre obce pred obecným úradom, ako aj nevhodné 
parkovanie nákladných áut na miestnych komunikáciách. 
Za:  8  
Proti:  0  
Zdržal sa:  1 



3. Obecnému úradu zabezpečiť všetky potrebné  náležitosti k prevádzke školskej jedálne v PLC 
do 1.9.2011 
Za:  9  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0 

4. Obecnému úradu pripraviť nájomnú zmluvu o prenájme priestorov suterénu v MŠ 
Za:  6  
Proti:  0  
Zdržal sa:  0  
Neprítomní: 3 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:     
 
 
 
        Ing. Jozef Havrila 
           starosta obce   


