
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 04. 2015

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/4/2015:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2015

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. S. Pariľák a M. Havajová
                             
Uznesenie 2/4/2015:    OcZ schvaľuje zámer spracovania PHSR obce Ľubotice na roky 2015 až
                                     2023 s metodickou podporou Stredoeurópskej agentúry pre rozvojové 
                                     projekty, Čapajevova 21, Prešov. Náklady na spracovanie dokumentu
                                     môžu byť maximálne vo výške 2000 €.

Uznesenie 3/4/2015:   OcZ schvaľuje  vstup obce Ľubotice do mestskej funkčnej oblasti mesta 
                                     Prešov a poveruje štatutárneho zástupcu obce MVDr. Štefana Krajčiho  
                                     spolupracovať  na príprave a realizácii stratégie udržateľného mestského
                                     rozvoja (UMR) funkčnej oblasti mesta Prešov, ktorá je súčasťou RIUS
                                     PSK na roky 2015-2020. 

Uznesenie 4/4/2015:   OcZ 
                                     a) prerokovalo protest  prokurátora č. Pd 374/14/7707-6 zo dňa 
                                     25.02.2015 Okresnej prokuratúry Prešov proti všeobecne záväznému 
                                     nariadeniu obce Ľubotice č. 7/2008 z  10. novembra 2008 o úhradách za 
                                     služby poskytované obcou Ľubotice a tomuto protestu vyhovuje,
                                     b) ruší na základe uvedeného protestu prokurátora VZN obce Ľubotice 
                                     č. 7/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Ľubotice v celom 
                                     rozsahu.

Uznesenie 5/4/2015:   OcZ schvaľuje zaradenie dočasného spevnenia komunikácií na parcelách
                                    č. KN-C 361/48, 361/46, 361/65, 361/58 a 661/51 k. ú. Ľubotice medzi 
                                    investičné aktivity obce                                
                      
Uznesenie 6/4/2015:   OcZ schvaľuje  prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
                                     pozemku parc. č. KN-C 2446 o výmere 193  m2 v k. ú. Ľubotice  
                                     nájomcovi  Daniel Milkovič, Janáčkova 45, Prešov za nájomné 
                                     5 €/m2/rok. Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu 
                                     neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov bez udania dôvodu. 
                                     OcZ posudzuje prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného 
                                     zreteľa z dôvodu nízkej výmery a preto, že pozemok je pre obec 
                                     samostatne nevyužiteľný.
                                  



Uznesenie 7/4/2015:   OcZ schvaľuje navýšenie dotácie pre ZŠ v rámci originálnych 
                                     kompetencií obce o sumu 3236 € na zakúpenie stolov do školskej
                                     jedálne.
                                      
Uznesenie 8/4/2015:   OcZ súhlasí s vykonaním prieskumu trhu na dodávku tepla do ZŠ 
                                     Ľubotice.

                                  

V Ľuboticiach 14.04.2015

            
    
                                                                                                      MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                   starosta obce


