
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 06. 2016

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ľubotice za rok 2015
Správu audítora o audite účtovnej závierky obce Ľubotice za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/5/2016: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2016.
                                       Za overovateľov zápisnice boli určení M. Havajová a Ing. S. Pariľák

Uznesenie č. 2/5/2016: OcZ 
                                       a) súhlasí s uzavretím dodatku k nájomnej zmluve s nájomníkom objektu 
                                       Komunitného domu, Makarenkova 98, Ľubotice - OZ KreDO, ktorého 
                                       obsahom bude zmena nájmu z doby určitej na dobu neurčitú 
                                       s výpovednou lehotou 3 mesiace     
                                       b) schvaľuje výšku nájmu pre OZ KreDO 240 eur ročne od 1.1.2017           

Uznesenie č. 3/5/2016: OcZ schvaľuje zriadenie denného stacionára pre seniorov v budove 
                                       Komunitného domu, Makarenkova 98, Ľubotice, za účelom poskytovania   
                                       sociálnej služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, so  
                                       začiatkom prevádzky od 1.1.2017         

Uznesenie č. 4/5/2016: OcZ
                                       a) schvaľuje začatie obstarávania aktualizácie ÚPN obce Ľubotice pod 
                                       názvom „ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2016“
                                       b) žiada starostu obce zabezpečiť obstaranie „ÚPN obce Ľubotice, Zmeny 
                                       a doplnky 2016“ v súlade s § 2a ods. 1 a § 19a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
                                       o územnom plánovaní s stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
                                       neskorších predpisov

Uznesenie č. 5/5/2016: OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2015 a súhlasí s   
                                       celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad

Uznesenie č. 6/5/2016: OcZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubotice 
                                       na obdobie 2015 – 2023

Uznesenie č. 7/5/2016: OcZ  opätovne nesúhlasí s napojením rodinného domu p. Dušana Baču,  
                                       Švábska 57, Prešov, ktorý plánuje postaviť na pozemku č. KN-C 1331 v  
                                       obci Ľubotice, na verejnú kanalizáciu cez pozemok č. KN-C 1332, ktorý je 
                                       vo vlastníctve obce Ľubotice

 Uznesenie č. 8/5/2016: OcZ ukladá predsedovi stavebnej komisie p. Kormaníkovi zvolať 
                                        zasadnutie komisie a preveriť spôsob napojenia rodinných domov na ulici  
                                        Za potokom na verejnú kanalizáciu. Informáciu podať na budúcom 
                                        zasadnutí OcZ.



Uznesenie č. 9/5/2016: OcZ schvaľuje, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
                                       o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti 
                                       vo vlastníctve obce – časť pozemku parc. č. KN-C 401/2 ostatná plocha      
                                       o výmere 25 m2 v k. ú. Ľubotice. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad 
                                       hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
                                       obcí v znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 10/5/2016: OcZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti 
                                         pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere 850 m2 v k. ú. Ľubotice 
                                         zapísaného na LV č. 1132 nájomcovi PETER CARS TÍM, s. r. o.,  Lada  
                                         159, IČO 50219511 na dobu neurčitú za nájomné 4 €/m2/rok s výpoved-  
                                         nou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu. OcZ posudzuje tento  
                                         prenájom  ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu obmedzenej vy- 
                                         užiteľnosti pozemku, ktorý kvôli uloženiu podzemných inžinierskych sietí
                                         môže byť využívaný len ako voľná plocha bez stavieb. 

Uznesenie č. 11/5/2016: OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej p. Baňasovi 
                                         zvolať zasadnutie komisie a prerokovať nasledovné žiadosti:
                                         a) Anna Sirotňáková, Bardejovská 41, Ľubotice - o odkúpenie polovice     
                                             pozemku č. 2454
                                         b) Terézia Maníková a spol., Šalgovická 37, Ľubotice - o majetkoprávne   
                                             vysporiadanie cesty k RD
                                         c) Ľubomír Vyslocký, Makarenkova 78, Ľubotice - o majetkoprávne
                                             vysporiadanie  pozemku pod cestou na ul. Domašskej
                                         Návrhy komisie predložiť na budúce zasadnutie OcZ.

Uznesenie č. 12/5/2016: OcZ ukladá predsedovi komisie verejného poriadku a životného prostredia
                                         Ing. Pariľákovi zvolať zasadnutie komisie a prerokovať nasledovné 
                                         žiadosti:
                                         a) Eduard Okruhľanský, Makarankova 17, Ľubotice – o riešenie sporu
                                             so susedom na ul. Makarenkova 19
                                         b) Mária Havajová, Nižňanská 19, Ľubotice - o riešenie sporu so susedom 
                                             na ul. Nižňaská 17
                                         Návrhy komisie na riešenie sporov predložiť na budúce zasadnutie OcZ.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na týchto VZN: 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2016 o sociálnych službách   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom na území obce Ľubotice

V Ľuboticiach   13. 06. 2016

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                               starosta obce             
    
                                                                                                   
                                                                                                        


