
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 03. 2015

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/3/2015:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2015

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. P. Čačko, PhD. a Ing. M. 
                                     Fečik 

Uznesenie 2/3/2015:   OcZ schvaľuje prenájom budovy Komunitného centra, Makarenkova 98 
                                     pre aktivity OZ KReDO za podmienok určených v nájomnej zmluve.

Uznesenie 3/3/2015:   OcZ ukladá predsedovi komisie stavebnej prejednať žiadosť 
                                     Mgr. Františka Macka  a spol. a predložiť stanovisko na budúcom
                                     zasadnutí OcZ

Uznesenie 4/3/2015:   OcZ prerokovalo protest  prokurátora č. Pd 373/14/7707-6 zo dňa 
                                     05.02.2015 Okresnej prokuratúry Prešov proti všeobecne záväznému 
                                     nariadeniu obce Ľubotice č. 1/2011 z 9. mája 2011 o chove a držaní psov
                                     na území obce Ľubotice a tomuto protestu vyhovuje 

Uznesenie 5/3/2015:   OcZ schvaľuje za preventivára požiarnej ochrany obce Ing. Mariána 
                                     Hudáka, bytom Bardejovská 61, Ľubotice – Šarišské Lúky ako odborne 
                                     spôsobilú osobu a odvoláva z tejto funkcie obce p. Andreja Šveca, 
                                     bytom Domašská 54, Ľubotice 
                       
Uznesenie 6/3/2015:   OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena spočívajúceho
                                     v uložení kábla VN na pozemkoch parc. č. KN-C 346/2 a 473/3 k. ú. 
                                     Ľubotice vo vlastníctve Obce Ľubotice v prospech Východoslovenskej 
                                    distribučnej a. s., Mlynská 31, Košice.           
                                  
Uznesenie 7/3/2015:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
                                     obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 2446 o výmere 193 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 - pozemok parc. č. KN-C 2446 o 
                                     výmere 193 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 8/3/2015:   OcZ nesúhlasí s napojením Jána Brehového, Domašská 35, Ľubotice – 
                                     Šarišské Lúky na verejnú kanalizáciu cez pozemok parc. č. KN-C 
                                     2425/3 k. ú. Ľubotice, ktorý je vo vlastníctve obce.

Uznesenie 9/3/2015:   OcZ ukladá predsedovi komisie sociálnej prejednať návrh p. Martina 
                                     Balíka a predložiť stanovisko na budúcom zasadnutí OcZ

Uznesenie 10/3/2015:  OcZ schvaľuje zaradenie vybudovania provizórneho chodníka pre 
                                      peších v časti od OC MAX po Nicholtrackt do investičných priorít obce
                                      na rok 2015
                                  

V Ľuboticiach 10.03.2015

            
    
                                                                                                      MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                   starosta obce


