
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08. 02. 2016

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
a) Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
b) Správu o kontrole uznesení z roku 2015, ku ktorým sa bolo treba vrátiť
c) Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce za rok 2015
d) Vyhodnotenie plnenia spoločenských aktivít obce za rok 2015
e) Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v roku 2015
f) Informáciu o liste p. Havrilu starostovi obce 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

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

Uznesenie č. 2/1/2016: OcZ schvaľuje Ing. Juraja Semana, Justičná 1, Prešov za poradcu 
                                       obecného zastupiteľstva a starostu obce v oblasti stavebných činností

Uznesenie č. 3/1/2016: OcZ                                      
                                       a) berie na vedomie informácie starostu obce o výsledku kontroly NKÚ, 
                                            ktorá bola vykonaná v obci Ľubotice v čase od 25.8.2015 do 6.11.2015
                                       b) súhlasí s prijatými opatreniami obce Ľubotice na odstránenie zistených   
                                            nedostatkov

Uznesenie č. 4/1/2016: OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
                                       1. polrok 2016 a poveruje hlavného kontrolóra výkonom kontrolnej
                                       činnosti podľa schváleného plánu

Uznesenie č. 5/1/2016: OcZ schvaľuje investičné priority obce na rok 2016
1. Prípravné práce na výstavbu cesty od MK 2 popri Ľubotickom potoku po most pri športovom 
areáli
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií po ktorých premáva MHD
3. Rekonštrukcia strechy administratívneho pavilónu ZŠ a zateplenie ZŠ
4. Rekonštrukcia kúrenia a verejných sociálnych zariadení v objekte šatní na ŠA
5. Rekonštrukcia cesty Šalgovická ul. nad potokom
6. Rekonštrukcia časti Jarkovej ulice (od Makarenkovej)
7. Stavebná úprava komunitného centra na denný stacionár
8. Revitalizácia zelene na cintoríne a rekonštrukcia oplotenia
9. Výstavba prístreškov na zastávkach MHD
10. Rekonštrukcia a výstavba cyklistického a pešieho chodníka od OC Max (ak bude možnosť
      získať NFP).

Uznesenie č. 6/1/2016: OcZ schvaľuje kultúrne a športové podujatia na rok 2016
                                       1. Ľubotický ples (január)
                                       2. Kelemské fašiangové zabíjačkové hody (február)
                                       3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny (február)
                                       4. Prezentácia vlastnej literárnej tvorby žiakov ZŠ (marec)



                                       5. Noc s Andersenom (apríl)
                                       6. Deň matiek (máj)
                                       7. MDD
                                       8. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ
                                       9. Oslava sv. Cyrila a Metoda (posledná júnová sobota)
                                     10. Zájazd na kúpalisko (júl)
                                     11. Ľubotická desiatka (1. september)
                                     12. Šarkaniáda
                                     13. Oslava Jubilantov (október)
                                     14. Katarínska oldies zábava (november)
                                     15. Vianočné trhy (december)
                                     16. Štefánska zábava (december)

Uznesenie č. 7/1/2016: OcZ súhlasí s podnájmom kuchyne v pohostinstve na ul. Korabinského 2 
                                       nájomníkom objektu Matejom Harčárom, Gagarinova 19, Ľubotice tretej 
                                       osobe s podmienkou, že nájomné za podnájom bude maximálne vo výške  
                                       nájomného plateného obci Ľubotice

Uznesenie č. 8/1/2016: OcZ nesúhlasí so znížením poplatku za ŠKD v ZŠ Ľubotice o ktoré žiadala  
                                       p. Pošiváková, Podhradík 116

Uznesenie č. 9/1/2016: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy s mestom Prešov o pôsobnosti Mestskej  
                                       polície v Prešove na území obce Ľubotice

V Ľuboticiach   08. 02. 2016

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                               starosta obce

            
    
                                                                                                   
                                                                                                        


