
Obecné zastupiteľstvo ĽUBOTÍN 

 

      

 

 

     U Z N E S E N I E 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ľubotín zo dňa 13.12.2012 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ľubotíne na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 

 

 

 

Uznesením č.  9/2012 

 

 

A. berie na vedomie 

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Ľubotín na roky 

2013-2015. 

2. Návrh rozpočtu obce na roky 2014-2015. 

3. Informáciu starostu obce o plnení uznesení. 

4. Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Ľubotín. 

5. Informáciu starostu obce o realizácii a implementácii schválených projektov 

a príprava nových projektov. 

 

 

B. schvaľuje 

 

1. Program zasadnutia OZ (zmena poradia prerokujúcich bodov). 

Za:  5  

Proti:  0  

Zdržalo sa:  0 

 

2. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Harčarík, PaedDr. Pavol Kušnírik 

Overovateľov zápisnice v zložení: Pavol Fuchs, Pavol Diňa 

Za:  6  

Proti:  0  

Zdržalo sa:  0 

Zapisovateľka : Bc. Kolcunová Monika 

 

3. VZN  o miestnych daniach pre rok 2013 s nasledovnými zmenami : 

       v §7 daň z bytov rozčleniť nebytový priestor na :  

            -     nebytový priestor (sadzba ako na byt) 

- nebytový priestor, ktorý slúži na podnikanie ( sadzba ako stavby na 

podnikanie) 

- nebytový priestor, ktorý slúži ako garáž ( sadzba ako pre garáž) 

 Za: 6 

Proti:  0  

Zdržalo sa: 0 

 



5.   VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na 

kalendárny rok 2013. 

 Za:  6  

Proti:  0  

Zdržalo sa:  0 

 

 

6. VZN o financovaní ZUŠ, MŠ, JŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na 

území obce Ľubotín, na kalendárny rok 2013. 

      Za:  6  

Proti:  0  

Zdržalo sa: 0 

 

7. Rozpočtové opatrenie ZŠ s MŠ Ľubotín č. 6,7,8,9 a rozpočtové opatrenie obce Ľubotín 

č. 5 a č. 6. 

Za:  6 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

8. Programový rozpočet obce na rok 2013. 

Za:  6 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

9. Zámer odpredaja obecného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa p. Petrovi 

Leškovskému a to parcelu:   

- CKN 60/2 o výmere 647 m2 , druh pozemku ostatné plochy, zapísaná na LV 1 

za kúpnu cenu  3,50 EUR/m2. 

- CKN 79 o výmere 107 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zapísanú na LV č. 1 za kúpnu cenu 4, 00 EUR/m2 

            Všetky náklady na prevod majetku znáša kupujúci. 

Za:  6 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

10. Návrh opatrení Komisiou pre verejný poriadok a riešenie sťažností zo dňa 05.12.2012 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

C. ukladá 

 

1.  Obecnému úradu pripraviť VZN o prevádzke obecného vodovodu s termínom do 

konca februára 2013. 

2. Obecnému úradu pripraviť odpredaj pozemku -  parcela č. 79 a č. 60/2 zapísaná na LV 1 

3. Realizovať opatrenia navrhnuté Komisiou pre verejný poriadok a riešenie sťažností. 

4. Obecnému úradu pripraviť VZN o chove zvierat s termínom do konca marca.  

 

 

 



 

Overovatelia zápisnice:      

 

 

        Ing. Jozef Havrila 

            starosta obce  


