
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 05. 2015

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2014
Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/5/2015:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2015

   Za overovateľov zápisnice boli určení M. Baňas a M. Kormaník
                             
Uznesenie 2/5/2015:    OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2014 a súhlasí 

                          s celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad

Uznesenie 3/5/2015:   OcZ akceptuje výsledky prieskumu trhu na zákazku „Služba na     
                                     dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie 
                                     a dosiahnutie hmotného prospech na ZŠ“ a poveruje starostu obce 
                                     rokovaním s víťazným uchádzačom o podmienkach prípravy príslušných
                                     zmlúv, ktoré musia byť následne schválené OcZ.

Uznesenie 4/5/2015:   OcZ schvaľuje preloženie termínu osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda na
                         sobotu 4. júla 2015

                                   
Uznesenie 5/5/2015:   OcZ nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. 3178/5 - zastavané  
                                     plochy a nádvoria - o výmere 142  m2 v k. ú. Ľubotice zapísanom na LV 
                                    1132 (pri kríži na ul. Šalgovická)  Marcelovi Ištokovi, Krížna 4, Ľubotice

Uznesenie 6/5/2015:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti 
                                     pozemku parc. č. KN-C 830/2 – ostatné plochy - o výmere 112 m2 
                                     v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132 uvedenej v GP č. 54/2014 
                                     vypracovanom spol. RKMZ, s. r. o. Prešov ako parcela č. KN-C 830/10
                                     pre Jozefa Obcoviča, Makarenkova 62, Ľubotice.
                                    OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
                                     zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
                                     neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemok, po ktorom tiekol
                                     bývalý potok, ktorý obec samostatne nevyužíva.
                                    OcZ zároveň v nadväznosti na svoje uznesenie č. 5/5/2010 určuje kúpnu 
                                    cenu pozemku 13,27 €/m2. 
                                  
Uznesenie 7/5/2015:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti 
                                     pozemku parc. č. KN-C 830/2 – ostatné plochy - o výmere 126 m2 
                                     v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132 uvedenej v GP č. 54/2014 



                                     vypracovanom spol. RKMZ, s. r. o. Prešov ako parcela č. KN-C 830/2    
                                     pre Máriu Gruľovú, Makarenkova 64, Ľubotice.
                                    OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
                                     zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
                                     neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemok, po ktorom tiekol
                                     bývalý potok, ktorý obec samostatne nevyužíva.
                                    OcZ zároveň v nadväznosti na svoje uznesenie č. 5/5/2010 určuje kúpnu 
                                    cenu pozemku 13,27 €/m2. 
                                      
Uznesenie 8/5/2015:   OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 21117/251 - orná pôda - o 
                                     výmere 44  m2 v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 935, pozemku parc. 
                                     č. 21117/252 – orná pôda – o výmere 43  m2  v k. ú. Ľubotice zapísaného 
                                     na LV č. 935 a pozemku parc. č. 21111/8 - orná pôda - o výmere 139  m2  

                                                                v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 935 od Veroniky Orečnej, 
                                     Prostĕjovská 51, Prešov  za 1 € pre Obec Ľubotice za účelom rozšírenia 
                                     koridoru budúcej miestnej komunikácie.

Uznesenie 9/5/2015:   OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 2330/1 – 
                                     zastavané plochy a nádvoria - o výmere 700  m2 v k. ú. Ľubotice 
                                     vedeného  na LV 1132 (areál ZŠ) vo vlastníctve Obce Ľubotice pre 
                                     Základnú školu, Strážnická 26, Ľubotice za účelom výstavby 
                                     multifunkčného ihriska na dobu určitú do 31.12.2025 bezodplatne.
                                     OcZ posudzuje prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného 
                                     zreteľa z dôvodu verejnoprospešného využitia predmetu nájmu a že 
                                     zriaďovateľom Základnej školy je Obec Ľubotice.
                                  
Uznesenie 10/5/2015:   OcZ mení termín zasadnutia OcZ z 8.6.2015 na 22.6.2015

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na týchtoVZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov
na území obce Ľubotice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc 
v obci Ľubotice  

V Ľuboticiach 12.05.2015

            
    
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                                   starosta obce


