
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 02. 2015

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2/2015:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2015

   Za overovateľov zápisnice boli určení J. Čajka a Mgr. V. Lukáč 

Uznesenie 2/2/2015:   OcZ ruší uznesenie 6/1/2015 a deleguje ako zástupcov obce do funkcie 
                                     člena Správnej rady TJ  SOKOL Ľubotice MVDr. Štefana Krajčiho 
                                     a  Ing. Petra Čačka, PhD. počas volebného obdobia 2014 – 2018

Uznesenie 3/2/2015:   OcZ schvaľuje členov komisií OcZ

    komisia finančná a obecného rozvoja
    JUDr. Miroslav Makara
    Jaroslav Macko
    Ing. Zuzana Mňahončáková

    komisia stavebná
                                      Ing. Ján Krasnay
                                      Otto Dlugoš
                                      Peter Leško
                                      Ján Vysocký

    komisia sociálna
                                      Helena Šidelská
                                      Mgr. Monika Paľová
                                      Júlia Semančíková
                                      Mgr. Alena Molčanová

                                      komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
    Ing. František Kočiško

                                      Mgr. Ján Olejník

    komisia pre kultúru a šport
    Mgr. Júlia Potocká
    Mgr. Mária Fečová
    Mgr. Bohumír Geleta
    Gejza Sabanoš

    komisia pre mládež a školstvo
    Ing. Ľubomír Babinčák
    PaedDr. Erika Šoltysová



Uznesenie 4/2/2015:   OcZ odvoláva z funkcie redakčnej rady Spravodaja MUDr. Jaroslava 
                                     Daňa, PhD. a schvaľuje za člena redakčnej rady Spravodaja p. Gejzu 
                                     Sabanoša.

Uznesenie 5/2/2015:   OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
                                     Ľubotice na prvý polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra na výkon 
                                     kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Uznesenie 6/2/2015:   OcZ schvaľuje investičné priority obce na rok 2015
   1.  zateplenie ZŠ
   2.  rekonštrukcia miestnych komunikácií
   3.  oprava šatní a sociálnych zariadení na ŠA a oprava ihriska s umelou
        trávou
   4.  revitalizácia zelene na cintoríne a rekonštrukcia oplotenia 
   5.  komunitné centrum – stavebné úpravy + oplotenie od Makarenkovej
   6.  cyklistický a peší chodník od OC Max
   7.  rozšírenie cesty – prepojenie ulice Makarenkovej a Korabinského
   8.  rekonštrukcia obecného rozhlasu

      9.  spevnená plocha – pokračovanie ul. Krížna
  10. kamerový systém
  11. prístrešky na zastávky MHD

             12. dokončenie opravy fasády na Obecnom dome
                                                 
Uznesenie 7/2/2015:   OcZ schvaľuje Zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena         
                                     na pozemkoch parc. č. KN-C 361/51, 361/58, 361/65, 361/46, 361/48, 
                                     360/10, 360/12, 360/13, 360/14 a 360/15 k. ú. Ľubotice vo vlastníctve 
                                     Obce Ľubotice pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., 
                                     Komenského 50, Košice za účelom prístupu k verejnému vodovodu 
                                     a verejnej kanalizácie

   
Uznesenie 8/2/2015:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to pozemku
                                     parc. č. KN-C 767/1 - záhrady - o výmere 109 m2 v k. ú. Ľubotice
                                     zapísaného na LV č. 1132 pre Teréziu Oravcovú, Šalgovická 2, 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 9/2/2015:  OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti 
                                     pozemku parc. č. KN-C 830/2 – ostatné plochy - o výmere 143 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 830/9  
                                     pre RNDr. Bohuslava Dzurillu, Zajačia 29, Košice a Janku Nálepkovú, 
                                     Antona Prídavka 14, Prešov. 
                                    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 10/2/2015: OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časti 
                                     pozemku parc. č. KN-C 830/2 – ostatné plochy - o výmere 90 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 830/11 
                                     pre Ing. Annu Pariľákovú, Makarenkova 60, 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. 
                                    

V Ľuboticiach 09.02.2015

            
    
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                                   starosta obce


