
Obecné zastupiteľstvo ĽUBOTÍN 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín zo dňa 29.04.2011 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 29.04.2011 

  

 

Uznesením č.  4/2011 

 

 

A. berie na vedomie 

 

1. Zmluvu o prenájme nezastavanej plochy na účely podnikania medzi Obecným úradom 

Ľubotín a firmou Din – Stav, s.r.o. 

2. Návrh starostu obce na riešenie správy Polyfunkčného centra v Ľubotíne  

3. Návrh opatrení zo záverov inventarizačných komisií 

4. Informáciu o návrhu na zmenu uznesenia o konaní OZ z 28.01.2011 - ,, Plán riadnych 

zasadnutí OZ“ 

5. Správu hlavného kontrolóra „Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pre OZ 

v Ľubotíne“ zo dňa 27.04.2011 

6. Ţiadosť Bytového spoločenstva - bytový dom č. 321/50 a bytový dom č. 322/52 

Ľubotín o odkúpenie pozemkov v okolí bytoviek a preverí moţnosti odpredaja, resp. 

prenájmu 

7. Ţiadosť o pomoc pri podpise ťarchy na pozemok pre VSD Poprad s p. Čudejkom pre 

SVB Topoľ Ľubotín a riešením poveruje komisiu pre verejný poriadok a riešenie 

sťaţností 

8. Ţiadosť Ing. Kapitančíka a p. Leškovského o reguláciu potôčika a riešením poveruje 

komisiu pre verejný poriadok a riešenie sťaţností 

9. Ţiadosť ZŠ s MŠ Ľubotín o dofinancovanie projektu 

 

 

B. schvaľuje 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Návrhovú komisiu v zloţení: Jozef Hmeľár, PaedDr. Pavol Kušnírik 

Overovateľov zápisnice v zloţení: Pavol Diňa, Ján Harčarik 

3. Zálohu na škodu spôsobenú na majetku obce pri prenájme sály v Polyfunkčnom centre 

nasledovne:  

- pri malej akcii v sume 20 € 

- pri veľkej akcii – domáci v sume 100 € 

- pri veľkej akcii – mimo domácich v sume 150 €  

4. Zmenu v likvidačnej komisii schválenej obecným zastupiteľstvom dňa 25.03.2011 

nasledovne:  

- poslanca Jozefa Ţenčucha nahradí poslanec Jozef Leškovský 

 

 



C. ukladá 

 

1. Obecnému úradu pripraviť dohodu o hmotnej zodpovednosti pri vyuţívaní 

Polyfunkčného centra 

2. Obecnému úradu zaviesť evidenciu výpoţičiek majetku obce 

3. Obecnému úradu preveriť moţnosti poskytnutia dočasného účelového transferu ZŠ 

s MŠ Ľubotín na dofinancovanie projektu „Rast kľúčových kompetencií ţiaka 

Základnej školy v Ľubotíne na báze informačno-komunikačných technológií a ich 

produktov“ 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      

 

 

 

         Ing. Jozef Havrila 

            starosta obce 

  


