
Obecné zastupiteľstvo ĽUBOTÍN 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín zo dňa 05.10.2011 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 05.10.2011 

  

 

Uznesením č.  8/2011 

 

 

A. berie na vedomie 

 

1. Realizáciu a implementáciu schválených projektov z EÚ : 

    Základná škola,  

  Polyfunkčné centrum - predĺţenie úveru  

  Verejné osvetlenie – kontrola na mieste ( bez problémov 

  Telocvičňa - ukončenie I. etapy 

  Zdravotné stredisko 

2. Informácie o vykonaných kontrolách na projekty financované z EÚ: 

Polyfunkčné centrum – vládny audit 

Verejné osvetlenie – kontrola na mieste ( bez problémov ) 

Zdravotné stredisko – kontrola na mieste ( bez problémov ) 

Telocvičňa 

Základná škola – kontrola na mieste 

3. Informácie o financovaní miest a obcí zo ŠR na rok 2012 a ďalšie obdobie 

4. Plánované aktivity do konca roka 2011: 

Klzisko – osvetlenie, vodovodná prípojka ukončená hydrantom, mantinely 

Priechod pre chodcov  

Protipovodňová aktivita  

5. Polyfunkčné centrum obce – vybavenie kuchyne, informácia o výbere dodávateľa 

6. Ţiadosť Veroniky Ţidovskej zo dňa 29.9.2011 o poskytovanie obedov zo školskej jedálne 

v Ľubotíne od 3.10.2011 a o príspevok na obedy 

7. Ţiadosť Anny Hudákovej zo dňa 21.9.2011 o donášku obedov a príspevok na obed 

8. Ţiadosť Veroniky Ţidovskej zo dňa 27.9.2011 o donášku obedov a príspevok na obed  

9. Ţiadosť Juraja Vargu zo dňa 22.9.2011 o donášku obedov a príspevok na obed 

10. Preberací protokol ROEP Ľubotín napísaný dňa 8.9.2011 

11. Záznam z kontroly rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni č. 2010/00109/EPI/26 zo 

dňa 11.3.2010 vykonanej odbornou zamestnankyňou RÚVZ dňa 8.9.2011 

12. Ohlásenie drobnej stavby zo dňa 27.9.2011 p. Krysztofa Korzeniowskeho 

13. Ţiadosť o vrátenie platby za nájom a s ním spojené sluţby a úhradu nákladov rekonštrukcie 

v priestoroch gynekologickej ambulancie zo dňa 8.9.2011. 

 

 

 

 

 



B. schvaľuje 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Za:  8  

Proti:  0  

Zdrţal sa:  0 

Neprítomní:  1 

2. Návrhovú komisiu v zloţení: Mgr. Zuzana Diňová, Jozef Leškovský 

Overovateľov zápisnice v zloţení: Ján Harčarik, Jozef Ţenčuch 

Za:  8  

Proti:  0  

Zdrţal sa:  0 

Neprítomní:  1 

3. Ţiadosť p. Nemergutovej o ukončenie prenájmu priestorov na ZS ( kvetinárstvo ) zo dňa 

12.9.2011 

Za:  9  

Proti:  0  

Zdrţal sa:  0  

4. Preplatenie merača elektriny a merača vody vo výške 50 € na základe ţiadosti p. 

Nemergutovej zo dňa 12.9.2011 

 Za:  9  

Proti:  0  

Zdrţal sa: 0 

5. Ţiadosť o vydanie súhlasu k otvoreniu krajčírskej dielne Slávky Diňovej zo dňa 19.9.2011 

s podmienkou dodania náčrtu priestorov podnikania a času prevádzky 

Za:  9  

Proti:  0  

Zdrţal sa:  0 

 

 

C. ukladá: 

 

1.   Obecnému úradu pripraviť podklady a zvolať jednanie s nájomníkmi zdravotného strediska 

za účelom vysporiadania nákladov na rekonštrukciu v priestoroch jednotlivých ambulancií 

 Za:  8  

 Proti:  0  

 Zdrţal sa:  1 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     

 

 

 

 

 

        Ing. Jozef Havrila 

           starosta obce   


