
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 07. 07. 2014

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Zhodnotenie priebehu primičnej slávnosti a kultúrneho popoludnia na sviatok sv. Cyrila a 
Metoda

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/6/2014:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2014

   Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. V. Lukáč a M. Baňas  

Uznesenie 2/6/2014:   OcZ schvaľuje podanie žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na MF SR
  za účelom urovnania majetkoprávneho sporu so spoločnosťou Mijosta, 
  do maximálnej výšky 200 000 € a poveruje starostu obce vykonať všetky
  potrebné úkony s tým súvisiace, vrátane presadzovania požiadavky obce 
  Ľubotice na odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci

Uznesenie 3/6/2014:   OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým 
  opatrením č. 4/2014

Uznesenie4/6/2014:   OcZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
                                    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu 
                                    funkcie starostu obce Ľubotice vo volebnom období 2014 – 2018 na plný
                                    úväzok.
               
Uznesenie 5/6/2014:  OcZ  v zmysle § 9 zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
                                    samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje pre voľby do 
                                    orgánov samosprávy v roku 2014 v obci Ľubotice jeden volebný obvod, 
                                    v ktorom sa pre volebné obdobie 2014 – 2018 volí 9 poslancov obecného
                                    zastupiteľstva.

Uznesenie 6/6/2014:   OcZ schvaľuje Memorandum o spolupráci obce so zástupcom investorov
                                     OS 43 RD Wiklerovky Ing. Ľubošom Kokoškom 

Uznesenie 7/6/2014:   OcZ nesúhlasí s prenájmom objektu komunitného centra neziskovej 
                                     organizácii S.O.S. n. o., Komenského 2, Bardejov na účely 
                                     prevádzkovania denného stacionára

Uznesenie 8/6/2014:   OcZ ruší uznesenie OcZ č. 7/9/2012 zo dňa 08.10.2012 v plnom znení 
                                     a schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 103 o výmere cca   
                                    100 m2 (upresní sa v nájomnej zmluve) od spoločnosti ML TRADE 
                                     SLOVAKIA, Korabinského 6, Ľubotice na 10 rokov za cenu 5 €/m2/rok 
                                     za účelom vybudovania parkoviska.



Uznesenie 9/6/2014:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve
obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 1085/2 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Ľubotice a časť pozemku parc. č. KN-C 
3224 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Ľubotice.
OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností
vo vlastníctve obce –  pozemok parc. č. KN-C 1085/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Ľubotice a časť pozemku parc. č. KN-C
3224 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú. Ľubotice.
OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v 
zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

                         

V Ľuboticiach 08.07.2014

          
                                                                                                   MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                               starosta obce


