
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 22.6. 2015

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Informáciu o procese prípravy  nového PHSR obce
Informáciu o príprave  kultúrneho popoludnia na oslavu sviatku Cyrila a Metoda

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie  1/6/2015:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2015

   Za overovateľov zápisnice boli určení  G. Sabanoš a J. Čajka
                             
Uznesenie 2/6/2015:    OcZ v záujme riešenia rekonštrukcie kotolne ZŠ Ľubotice 
                                      a dosiahnutia efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie
                                      v ZŠ Ľubotice, v spolupráci so spoločnosťou KOOR Východ, s. r. o.,
                                      Košice, ktorá v prieskume trhu ponúkla najlepšie podmienky a v súlade
                                      so svojim uznesením č. 3/5/2015 zo dňa 11.5.2015 schvaľuje:
                                      a) Zmluvu o koncesii na garantované energetické služby č. 
                                          ZMLP-2015-340-000004,
                                      b) Zmluvu o garantovanej energetickej službe č. 
                                          ZMLP-2015-340-000004,
                                      c) Zmluvu o spolupráci pri vybudovaní a riadení technológie pre
                                          energetickú službu č. ZMLP-2015-340-000004,
                                      d) Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení
                                          technologického zariadenia kotolne ZŠ Ľubotice č. 
                                          ZMLP-2015-340-000004,
                                      e) zámer prenájmu kotolne ZŠ Ľubotice pre spoločnosť KOOR 
                                          Východ, s. r. o., Košice, ktorý je posudzovaný ako prípad hodný
                                          osobitného  zreteľa, za cenu 17,- €/m2, na dobu určitú 10 rokov.

                
Uznesenie 3/6/2015:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
                                     obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 3178/5 o výmere 142  m2  

                                                                v k. ú. Ľubotice.
                                     OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

 majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu 
 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - časť pozemku parc. č. KN-C 3178/5
 o výmere 142 m2 v k. ú. Ľubotice. 
 OcZ posudzuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
 zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
 predpisov.

Uznesenie 4/6/2015:   OcZ  schvaľuje cestovný poriadok MHD na prázdninové mesiace júl a 
                                     august 2015.    
                                                                         



Uznesenie 5/6/2015:   OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej 
                                     prerokovať na zasadnutí komisie žiadosť p. Jozefy Mathiovej,  
                                     Gagarinova 25, Ľubotice o odkúpenie pozemku na ul. Makarenkovej 
                                     a žiadosť p. Jolany  Ivaneckej, Pod Hájom 25, Ľubotice o odkúpenie 
                                     pozemku na ul. Pod Hájom a o stanovisku komisie informovať na 
                                     najbližšom zasadnutí OcZ.

Uznesenie 6/6/2015:   OcZ ukladá predsedovi komisie pre životné prostredie a ochranu 
                                     verejného poriadku prerokovať na zasadnutí komisie podnet z 
                                     Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP  ohľadom uloženia 
                                     stavebného odpadu do nepoužívanej žumpy p. Františkom Puzderom  
                                     na  ul. Kalinčiakovej a informovať o výsledku obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie 7/6/2015:   OcZ schvaľuje členstvo obce Ľubotice v OZ MAS Šafrán  pre roky 
                                     2015 - 2022
                                      
Uznesenie 8/6/2015:   OcZ schvaľuje  zaradenie výstavby chodníka na ul. Hapákovej medzi
                                     investičné aktivity obce na rok 2015.                                

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2015, ktorým sa určuje názov  novej ulice
v obci Ľubotice  

V Ľuboticiach 23.6.2015
                         

                

                                                                                      MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                   starosta obce

            
    
                                                                                                   
                                                                                                        


