
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 11. 2015

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/10/2015: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2015
      Za overovateľov zápisnice boli určení  J. Čajka a G. Sabanoš.

                            
Uznesenie č. 2/10/2015: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1200 € pre Združenie kresťanských
                                         seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2016.

Uznesenie č. 3/10/2015: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu
                                         Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce
                                         na rok 2016.
                                       
Uznesenie č. 4/10/2015: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1000 € pre OZ Folklórny súbor
                                         Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obec na rok 2016.
                                                                            
Uznesenie č. 5/10/2015: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre OZ  INTEGRÁCIA
                                         SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na
                                         projekt INTEGRÁCIA z rozpočtu obce na rok 2016.
   
Uznesenie č. 6/10/2015: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 500 € pre OZ  INTEGRÁCIA
                                         SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na
                                         projekt INTEGRÁCIA z rozpočtu obce na rok 2016.   
                                   
Uznesenie č. 7/10/2015: OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € na zakúpenie vecných cien     
                                         pre deti v Škole v prírode pre ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice.
                                                                        
Uznesenie č. 8/10/2015: OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov
                                        1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2015/2016 do výšky
                                        30 € na každého prváka.
                                                                    
Uznesenie č. 9/10/2015: OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2016 vo
                                         výške 70 €.

Uznesenie č. 10/10/2015: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 22 000 € pre TJ Sokol Ľubotice, Pod
                                           hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2016.

Uznesenie č. 11/10/2015: OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške
                                          10 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990     
                                           Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.



Uznesenie č. 12/10/2015: 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 – pozemok parc. č. KN-C 405   
                                           zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m 2 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. 13/10/2015: OcZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov do vlastníctva obce Ľubotice
                                           darovaním na základe geometrického plánu č. 364/2015 zo dňa  
                                           09.10.2015, ktorý vyhotovil GEOPLAN Ing. Ľudovít Bakoň, úradne 
                                           overeného pod č. G1-1660/2015, ktorým boli k pozemku vo vlast-
                                           níctve Obce Ľubotice parc. č. KN-C 21038/19 orná pôda o výmere 
                                           1856 m2, vedeného na LV 1132, k. ú. Ľubotice, pričlenené diely 
                                           oddelené od pozemkov vo vlastníctve darujúcich takto: Stanislav  
                                           Ivanecký, A. Prídavku 10, Prešov, diel č. 1 o výmere 12 m2 odčlene- 
                                           ný od pozemku parc. č. KN-C 21031/3; Ing. Milan Fabišik, Dubová  
                                           13, Prešov, diel č. 2 o výmere 9 m2  odčlenený od pozemku parc. č.  
                                           KN-C 21038/18 a diel č. 9 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku   
                                           parc. č. KN-C 21038/25; Marta Ivanecká, A. Prídavku 10, Prešov,  
                                           diel č. 4 o výmere 12 m2 odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 
                                           21038/20; Ing. Jozef Macko, Domašská 38, Ľubotice, diel č. 5 o vý-
                                           mere 10 m2  odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 21038/21, diel č. 
                                           6 o výmere 10 m2  odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 21038/22 a
                                           diel č. 14 o výmere 11 m2  odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 
                                           21038/30; Helena Hudáková, Laca Novomeského 14, Prešov, diel č. 
                                           7 o výmere 11 m2  odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 21038/23, 
                                           diel č. 8 o výmere 20 m2  odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 
                                           21038/24, diel č. 11 o výmere 10 m2 odčlenený od pozemku parc. č. 
                                           KN-C 21038/27; Ľudmila Krištofová, Domašská 40, Ľubotice, diel 
                                           č. 10 o výmere 9 m2 odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 
                                           21038/26; Jozef Ivanecký, Hlavná 32, Prešov, diel č. 12 o výmere 
                                           10 m2  odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 21038/28; Anna 
                                           Paľová, Šalgovická 13, Ľubotice, diel č. 13 o výmere 10 m2  od- 
                                           členený od pozemku parc. č. KN-C 21038/29; Jozef Hudaček, Kora-
                                           binského 43, Ľubotice, diel č. 15 o výmere 11 m2  odčlenený od po-
                                           zemku parc. č. KN-C 21038/31; Mária Poráčová, Domašská 42, 
                                           Ľubotice, diel č. 16 o výmere 8 m2  odčlenený od pozemku parc. č. 
                                           KN-C 21038/32 a diel č. 23 o výmere 9 m2 odčlenený od pozemku 
                                           parc. č. KN-C 21038/39; Helena Hrabčáková, Kalinčiakova 7, 
                                           Ľubotice, diel č. 17 o výmere 8 m2  odčlenený od pozemku parc. č. 
                                           KN-C 21038/33 a diel č. 22 o  výmere 9 m2  odčlenený od pozemku 
                                           parc. č. KN-C 21038/38; Marta Jurková, Makarenkova 55, Ľubotice, 
                                           diel č. 18 o výmere 8 m2 odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 
                                           21038/34 a diel č. 20 o výmere 13 m2 odčlenený od pozemku parc. 
                                           č. KN-C 21038/36; Ing. Marián Hudaček, A. Prídavku 4, Prešov, diel
                                           č. 19 o výmere 9 m2 odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 21038/35
                                           a diel č. 21 o výmere 9 m2 odčlenený od pozemku parc. č. KN-C 
                                           21038/37; Mgr. Pavel Hudaček, Tri hôrky 11, Košice, ½ dielu č. 24 o
                                           výmere 8 m2 odčleneného od pozemku parc. č. KN-C 21038/40; 



                                           Mgr. Vladimír Hudaček, Jána Kostru 48, Ľubotice, ½  dielu č. 24 o 
                                           výmere 8 m2 odčleneného od pozemku parc. č. KN-C 21038/40.
                                           Nová výmera pozemku parc. č. KN-C 21038/19 vo vlastníctve Obce 
                                           Ľubotice bude 2094 m2.

Uznesenie č. 14/10/2015: OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce               
                                           Ľubotice, uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-
                                           C 3260 zastavané plochy a nádvoria, za účelom umiestnenia reklam-
                                           nej tabule firmy pre spoločnosť TVOJA doba spol. s r. o., Ľuboch-
                                           nianska 5, Ľubotice, na dobu neurčitú za nájom v zmysle platného 
                                           VZN o poplatkoch za prenájom pozemkov na účely reklamy.

Uznesenie č. 15/10/2015: OcZ schvaľuje finančnú náhradu od VSD a. s. Košice za obmedzenie
                                           vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. KN-C 3175 a 3315 a KN-E 
                                           3411 vo vlastníctve Obce Ľubotice kvôli uloženiu káblového VN ve-
                                           denia do zeme rámci stavby „Prešov Bardejovská ul. - napojenie 
                                           spoločnosti Kronospan II. etapa VN káblový napájač a SS Sekčov“ 
                                           vo výške 9,96 € za m2.

Uznesenie č. 16/10/2015: OcZ schvaľuje JUDr. Miroslava Makaru za predsedu komisie pre  
                                           vzdelávanie, školstvo a mládež. 

Uznesenie č. 17/10/2015: OcZ určuje, podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 
                                         Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, plat starostu obce tak, že 
                                         základný plat podľa § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o práv-
                                         nom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
                                         miest v platnom znení, navyšuje o 44,4 %, v zmysle § 4 ods. 2  
                                         citovaného zákona, s účinnosťou od 1.12.2015. 
                                         

V Ľuboticiach   09. 11. 2015

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                               starosta obce

            
    
                                                                                                   
                                                                                                        


