
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 10. 2015

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie  1/9/2015:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2015
  Za overovateľov zápisnice boli určení  M. Baňas a M. Kormaník 

                             
Uznesenie  2/9/2015:  OcZ 
                                     a) konštatuje, že v zmysle § 25 ods. 2 písm c) zákona SNR č. 369/1990  
                                     Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zanikol mandát poslanca Ing. Petra      
                                     Čačka, PhD., vzdaním sa mandátu,
 
                                     b) vyhlasuje v zmysle § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
                                     do orgánov samosprávy obcí v z. n. p., že za poslanca OcZ  nastupuje  
                                     JUDr. Miroslav Makara, ktorý získal vo voľbách v ďalšom poradí
                                     najväčší počet hlasov ako náhradník,

                                     c) potvrdzuje, že v zmysle § 25 ods 1 písm a) zákona č. 369/1990 Zb. o
                                     obecnom zriadení v z. n. p., JUDr. Miroslav Makara zložil zákonom 
                                     predpísaný sľub poslanca OcZ a bolo mu odovzdané osvedčenie o tom, 
                                     že sa stal poslancom OcZ.

Uznesenie 3/9/2015:   OcZ schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme predajne potravín na ulici 
                                     Šalgovická 1 na dobu určitú 10 rokov, t. j. do roku 2025 s Ivanom 
                                     Sabolom DAJ-MI, Popradská 7 Prešov a súhlasí so stavebnými 
                                     úpravami na uvedenom objekte. 
                                     
Uznesenie 4/9/2015:   OcZ schvaľuje odklad účinnosti uznesenia č. 7/7/2015 zo dňa 13.7.2015 
                                     do času vybavenia petície za zriadenie zastávky MHD na Šalgovickej 
                                     ulici.
                                                                         
Uznesenie 5/9/2015:   OcZ schvaľuje nadobudnutie pozemku, parcela č. KN-C 21034/3 orná 
                                     pôda o výmere 702 m2, ktorého podielovými spoluvlastníkmi podľa LV 
                                    1538 v k. ú. Ľubotice sú Mária Skýpalová, Veselá 122, Zášová, okr. 
                                    Vsetín (ČR) a Martin Šarišský, Domašská 52, Ľubotice, do majetku obce
                                    darovaním.

Uznesenie 6/9/2015:   OcZ nesúhlasí s realizáciou investičného zámeru „Výstavba garážového 
                                     centra s oddychovou zónou“ na parcele č. KN-C 3059/1 uvedenej na
                                     LV 1228 v k. ú. Ľubotice. 
                                   



Uznesenie 7/9/2015:   OcZ schvaľuje zámer prenájmu 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 reklamnej 
                                     tabule firmy pre spoločnosť TVOJA doba spol. s r. o., Ľubochnianska 5,
                                     Ľubotice.  
                                                                       
Uznesenie 8/9/2015:   OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej 
                                     prerokovať možnosti vysporiadania pozemku pod cestou od mosta pri 
                                     športovom areáli smerom k radovej zástavbe so spoločnosťou Sunen s. r.
                                     o., ktorá je vlastníkom pozemku a podať informáciu na najbližšom 
                                     zasadnutí.    
                                                                   

Uznesenie 9/9/2015:   OcZ schvaľuje rekonštrukciu prekrytia studne pred obecným úradom   
                                     podľa predloženého návrhu podmurovaním kameňom, príklopom
                                     s historickým erbom obce a prekrytím kovanou kopulou.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 5/2015 – Požiarny poriadok obce Ľubotice

V Ľuboticiach   12. 10. 2015

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                               starosta obce

            
    
                                                                                                   
                                                                                                        


