
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 01. 2015

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Prehľad uznesení OcZ za rok 2014, ku ktorým je potrebné sa vrátiť 
Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2014
Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2014

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

   Za overovateľov zápisnice boli určení M. Havajová a M. Kormaník

Uznesenie 2/1/2015:   OcZ poveruje vedením zasadnutia OcZ poslankyňu Máriu Havajovú 
                                     v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 
                                     Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie 3/1/2015:   OcZ deleguje ako zástupcov obce do funkcie člena Rady školy pri ZŠ 
                                     Jozefa Čajku a Mgr. Vladimíra Lukáča počas volebného obdobia 2014 - 
                                     2018

Uznesenie 4/1/2015:   OcZ deleguje ako zástupcov obce do funkcie člena Rady školy pri MŠ 
                                     Martina Baňasa a Ing. Slavomíra Pariľáka počas volebného obdobia 
                                     2014 - 2018

Uznesenie 5/1/2015:   OcZ deleguje ako zástupcu obce do funkcie člena Rady školy pri SPŠ 
                                     Gejzu Sabanoša počas volebného obdobia 2014 - 2018

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

Uznesenie 7/1/2015:   OcZ schvaľuje rozdelenie ulíc v obci medzi poslancov počas volebného 
                                     obdobia 2014 – 2018

   Martin Baňas Korabinského
Ľubochnianska

   Ing. Peter Čačko, PhD. Čsl. letcov
Šebastovská
Ku Bánovcu
Bánovecká
Púpavová



   Jozef Čajka Domašská
Kapušianska
Chmeľová
Strážnická (vľavo od Bardejovskej a bytovky)

   Ing. Miroslav Fečik Hapákova
Tekeľova
Prešovská

   Mária Havajová Nižňanská
Za potokom
Hájnova
Platanová
Pod Hájom

   Miroslav Kormaník Bardejovská
Kalinčiakova
Cintorínska
Ku ihrisku
Rampová

   Mgr. Vladimír Lukáč Jána Kostru
Strojnícka

   Ing. Slavomír Pariľák Šalgovická
Gagarinova
Krížna
Jedľová
Fialková
Repíková
Vrchná
Bazová
Medovková

   Gejza Sabanoš Makarenkova
Záhradná
Jarková

Uznesenie 8/1/2015:   OcZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
                                     časti pozemku parc. č. KN-C 3224 o výmere 4 m2 v k. ú. Ľubotice  
                                     zapísaného na LV č. 1131, nájomcovi  Družstvo AGROPLUS Prešov,  

                          Zlatobanská 12, 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 verejnoprospešného záujmu.

Uznesenie 9/1/2015:  OcZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť vo vlastníctve
                                    obce v prospech Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti s 
                                    poskytnutím návratnej finančnej výpomoci



Uznesenie 10/1/2015: OcZ schvaľuje
                                     a) používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na 
                                         služobné účely a preplatenie cestovného v rozsahu 500 km/mesiac 
                                         v zmysle platných právnych predpisov o cestovných náhradách za 
                                         cesty vykonané v Ľuboticiach, Prešove a okolí do vzdialenosti 20 km, 
                                         vrátane nutných vedľajších výdavkov (napr. parkovanie), na základe 
                                         mesačného cestovného príkazu;

b) používanie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné
    cesty nad rámec uvedený v bode a) tohto uznesenia a ich preplatenie  
     v zmysle platných právnych predpisov o cestovných náhradách,  
     vrátane   nutných vedľajších výdavkov (napr. parkovanie), na základe 
     samostatného cestovného príkazu.

                                    

V Ľuboticiach 13.01.2015

            
    
                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                   starosta obce


