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U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín zo dňa 27.05.2011 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 27.05.2011 

  

 

Uznesením č.  5/2011 

 

 

A. berie na vedomie 

 

1. Dohodu o podmienkach prenájmu priestorov v PLC v Ľubotín 

2. Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaţmentu 

povodí SR pre rok 2011 – príprava na realizáciu 

3. Realizáciu a implementáciu ďalších schválených projektov – rekonštrukcia ZŠ, 

polyfunkčné centrum, telocvičňa, sociálna práca, verejné osvetlenie, zdravotné 

stredisko 

4. Prípravu na podanie projektov z Eurofondov 

5. Správu hlavného kontrolóra ,,Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania“ 

6. Deň detí – divadelné predstavenie v Polyfunkčnom centre 5.6.2011 o 16:30 hod. 

7. Vysporiadanie záväzku obce voči poskytovateľovi osvetlenia klziska p. Pinkavovi 

8. Ţiadosť A. Gladišovej zo dňa 4.5.2011 o prenájom priestorov. Stanovisko OZ: 

Nakoľko v ţiadosti nie sú  vyšpecifikované priestory, OZ rozhodne o prípadnom 

schválení Vašej ţiadosti po jej doplnení  

9. Ţiadosť o odkúpenie pozemku BD č. 321/50 zo dňa 20.4.2011. Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí s dlhodobým prenájmom a podmienky stanoví dohodou. 

10. Ţiadosť o odkúpenie pozemku BD č. 322/52 zo dňa 20.4.2011. Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí  s dlhodobým prenájmom a podmienky stanoví dohodou. 

11. Sťaţnosť pani Hudákovej zo dňa 6.5.2011 

12. Protokol č. 52/2011 z kontroly zameranej na nakladanie s komunálnymi a drobnými 

stavebnými odpadmi v obci Ľubotín vypracovaný dňa 27.5.2011 

13. Ţiadosť – preverenie zákonnosti umiestnenia informačných, reklamných 

a propagačných zariadení v ochranných pásmach pri cestách I. triedy 

14. Informáciu o sťaţnostiach občanov na prevádzku Záhradné centrum Ľubotín. 

Odporúča riešiť komisiou pre riešenie sťaţností.  

 

 

 

B. schvaľuje 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Návrhovú komisiu v zloţení: Zuzana Diňová, Jozef Ţenčuch 

Overovateľov zápisnice v zloţení: Jozef Leškovský, Pavol Fuchs 



3. Odporúčania komisie k ţiadosti o pomoc doriešenia zaplavovania pozemku p. Juraja 

Hmeľára a susedov. Schvaľuje prijať tieto opatrenia: obnoviť a vyčistiť priekopu nad 

starou cestou a pripraviť podklady na jednanie so ţeleznicou v celom rozsahu. 

4. Odporúčania komisie k ţiadosti o opravu miestnej komunikácie. Schvaľuje prijať tieto 

opatrenia: zabezpečiť vyzbíjanie cesty a betónovej zálievky v potrebnom rozsahu, 

zabezpečiť obrubníky ( dodávka materiálu ) – montáţ zabezpečí bytové spoločenstvo, 

vyzvať správcu BD SL k doriešeniu odtoku daţďovej vody od bytovej jednotky č. 

323/54 

5. Odporúčania komisie pripraviť odpoveď na sťaţnosť p. Kovaľovej po konzultácii 

s právnikom 

6. Kontokorentný úver vo výške 40 000 € za účelom financovania prevádzkových 

potrieb obce a úhrady záväzkov vzniknutých pri výkone jej činnosti a súhlas so 

zabezpečením predmetného úveru formou blankozmenky obce ( výpomoc ZŠ pri 

spolufinancovaní projektu ,, Rasť kľúčových kompetencií ţiaka Základnej školy 

v Ľubotíne na báze informačno-komunikačných technológií a ich produktov“ ) 

7. Dohodu č. 01/2011 o podmienkach finančnej pomoci medzi poskytovateľom – obcou 

Ľubotín a prijímateľom – ZŠ Ľubotín 

8. Ţiadosť o dofinancovanie z dôvodu odchodného pri prvom odchode do starobného 

dôchodku pre p. Ščecinovú 

9. Ţiadosť o finančný príspevok v sume 100 € na zhotovenie reliéfu Sv. Floriána na 

priečelie rekonštruovanej budovy Hasičskej stanice v Ľubotíne 

10. Ţiadosť p. Vataščákovej zo dňa 3.5.2011 o prenájom priestorov v zdravotnom 

stredisku. Priestory budú poskytnuté aţ po rekonštrukcii ZS. 

 

 

C. súhlasí: 

 

1.   S terénnymi úpravami, ktoré sú navrhované v predmetnej ţiadosti p. Robovej zo dňa 

8.5.2011, ale nevie tieto úpravy zabezpečiť z rozpočtu obce  

2. S uţívaním dlhodobého prenájmu obecného pozemku na základe ţiadosti p. 

Pinkavovej zo dňa 24.5.2011, ale nesúhlasí s predajom. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:      

 

 

 

         Ing. Jozef Havrila 

            starosta obce 

  


