
Obecné zastupiteľstvo  ĽUBOTÍN  
 
 
 

U Z N E S E N I E 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín zo dňa 25.03.2011 
 
     Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 25.03.2011 

  
 
 

Uznesením č.  3/2011 
 
 

A. berie na vedomie 
 
1. Prevedenie inventarizácie majetku obce 
2. Realizáciu a implementáciu schválených projektov ( Telocvičňa, Verejné osvetlenie, ZS, 

Sociálna práca ) 
3. Projekt ,,Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Ľubotín“ 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania k 28.02.2011 
5. Spolufinancovanie projektu ,,Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci 

Ľubotín“ 
6. Žiadosť o opravu miestnej komunikácie zo dňa 24.03.2011 a stanovisko zaujme OZ po 

obhliadke 
7. Jednanie bytového spoločenstva Topoľ a VSD ohľadom riešenia elektrických prípojok 
8. Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí 

Slovenskej republiky pre rok 2011 
 
 

B. schvaľuje 
 
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva   
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Zuzana Diňová, Jozef Leškovský 

Overovateľov zápisnice v zložení: PaedDr. Pavol Kušnírik, Pavol Diňa 
3. Likvidačnú komisiu, ktorú tvoria predsedovia jednotlivých komisií v zložení: Mgr. Marie 

Kalfasová, Jozef Ženčuch, Ján Harčarik 
4. Prijatie úveru vo výške 14 800,00 € na  projekt ,, Rekonštrukciou k modernizácii verejného 

osvetlenia v obci Ľubotín“ a spôsob zabezpečenia úveru formou vystavenia blankozmenky 
5. Príspevok na zabezpečenie kultúrnej akcie Deň učiteľov na osobu vo výške 4,20 € 
6. Zmluvu o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí 
7. Žiadosť A. Hutníkovej o povolenie otvorenia prevádzky Predaj kvetov, suvenírov, bytových 

doplnkov a vencov a otváracie hodiny: 
Pondelok – piatok: 08,00 hod. – 17,00 hod. 
Sobota: 08,00 hod. – 12,00 hod.  
Nedeľa: voľná 

8. Podmienky prenájmu obecnej nezastavanej plochy za účelom podnikania vo výške 0,50 € za 
m2 za každý započatý mesiac pri aktívnom užívaní a 0,20 € centov za m2 za každý započatý 
mesiac pri neaktívnom užívaní 

9. Žiadosť P. Diňu DIN – STAV SK, s.r.o. o prenájom plochy, a to na dobu určitú 1 rok a za 
podmienok uvedených v zmluve 

10. Realizáciu projektu ,, Prevencia pred povodňami“ a jeho spolufinancovanie obcou 
 
 
 



C. Ukladá 
 
1. Obecnému úradu vypracovať zmluvu o prenájme obecnej nezastavanej plochy 
2. Predsedom komisií spracovať návrhy na vyradenie majetku a predloženie návrhu opatrení 
 
 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:      
 
 
 
          Ing. Jozef Havrila 
                         starosta obce   


