
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 7. 9. 2015

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2015
Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30.6.2015

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:

Uznesenie  1/8/2015:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2015
  Za overovateľov zápisnice boli určení  Ing. M. Fečik a Ing. S. Pariľák

                             
Uznesenie  2/8/2015:  OcZ schvaľuje cestovný poriadok MHD – liniek č. 13 a 28 platný od 
                                     1.9.2015
              
Uznesenie 3/8/2015:   OcZ schvaľuje distribúciu dotazníka ohľadom prieskumu názorov     
                                     občanov bývajúcich na ulici J. Kostru k návrhu na upravenie parkovania
                                     vozidiel na ul. J. Kostru a poveruje Ing. Fečika realizáciou tohto 
                                     prieskumu
                                     
Uznesenie 4/8/2015:   OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým
                                     opatrením č. 4/2015
                                                                         
Uznesenie 5/8/2015:   OcZ schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena spočívajúceho v 
                                     umiestnení jednej vsakovacej jamy na pozemku č. KN-C 3308 o výmere 
                                     46 m2 a jednej vsakovacej jamy na pozemku č. KN-C 3310/1 o výmere 
                                     46 m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Ľubotice, vedené na LV č. 1132 v 
                                     k. ú. Ľubotice, v prospech oprávneného SR – Slovenská správa ciest, 
                                     v rámci líniovej stavby „I/18-449 Šarišské Lúky most“, za jednorazovú
                                     odplatu v sume 2000,- €.

Uznesenie 6/8/2015:   OcZ súhlasí s návrhom umiestnenia garážovo-parkovacieho komplexu 
                                     spoločnosti  SELL SLOVAKIA, s.r.o., Letecká 1, Košice, v katastri obce
                                     Ľubotice s podmienkou, že navrhovaná stavba musí byť umiestnená tak, 
                                     aby neprekážala budúcej výstavbe križovatky na ulici Vihorlatskej, ktorá
                                     je definovaná v platnom územnom pláne obce Ľubotice.  

Uznesenie 7/8/2015:   OcZ poveruje starostu obce pozvať na budúce zasadnutie obecného 
                                     zastupiteľstva p. Sabola – DAJ MI, za účelom upresnenia požadovanej  
                                     úpravy priestoru predajne potravín na ulici Šalgovická 1  
                                                                       
Uznesenie 8/8/2015:   OcZ naďalej trvá na riešení vysporiadania vlastníctva k pozemku s pani 
                                     Jozefou Mathiovou, Gagarinova 25, Ľubotice tak, ako je uvedené v 
                                     uznesení č. 10/7/2015 zo dňa 13.7.2015   
                                                                   



Uznesenie 9/8/2015:   OcZ súhlasí s nákupom výkonnejšej kosačky pre potreby kosenia 
                                     športového areálu a poveruje starostu obce uskutočniť tento nákup cez  
                                     eletronické trhovisko. OcZ zároveň ruší platnosť svojho uznesenia č. 
                                     13/7/2015 zo dňa 13.7.2015 

V Ľuboticiach   7. 9. 2015

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                               starosta obce

            
    
                                                                                                   
                                                                                                        


