
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 05. 2014

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Informáciu týkajúcu sa možností spolupráce obce a developerov pri budovaní nových obytných 
súborov
Podnet občanov na využitie prostriedkov cez MAS Šafrán v plánovacom období 2014 - 2020

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/4/2014:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2014

  Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Fečik a M. Havajová

Uznesenie 2/4/2014:   OcZ schvaľuje zámer priameho prenájmu plynárenského zariadenia 
  „NTL plynovodu PE D 90“ o dĺžke 222,85 m vedeného na parcelách 
  KN-C č. 3224 a 347/3 k. ú. Ľubotice na ul. Makarenkova v Ľuboticiach 
  pre SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava z dôvodu, že 
  Obec Ľubotice nemá oprávnenie na prevádzkovanie takéhoto zariadenia. 

                                     
Uznesenie 3/4/2014:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
                                     obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3284 o výmere 336 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 3284 
  o výmere 336 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 4/4/2014:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
                                     obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 1544 o výmere 200 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 – časť pozemku parc. č. KN-C 1544 

  o výmere 200 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 5/4/2014:   OcZ prerokovalo plat starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona NR SR
                                     č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest
                                     v znení neskorších predpisov a ponecháva navýšenie  základného platu



                                     starostu obce podľa uznesenia č. 6/6/2011 schváleného na zasadnutí OcZ
                                     dňa 13.6.2011

Uznesenie 6/4/2014:   OcZ schvaľuje zriadenie bezplatného vecného bremena spočívajúceho v 
  uložení kábla NN prípojky na pozemku parc. č. KN-C 3176 (Hapákova 
  ulica) v prospech oprávneného Vladimír a Miriama Dolhy, Drozdia 9,   
  Prešov pre stavbu „Pizzeria Dolhy“

Uznesenie 7/4/2014:   OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to pozemkov pod garážami   

                                      majiteľom garáží za 1 €:
   -  pozemok parc. č. KN-C 3142- zastavané plochy a nádvoria - o výmere
      21 m2 v k. ú. Ľubotice spoločnosti POINTA FECKO s. r. o., Tekeľova 
      3, Ľubotice;
  -  pozemok parc. č. KN-C 3117 - zastavané plochy a nádvoria - o výmere
     19 m2 v k. ú. Ľubotice Gabriele Sosa, Hapákova 1, 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 pozemky, ktoré boli  
                                      podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 
                                      domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec 
                                      Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie výstavby 
                                      inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 
                                      majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.

Uznesenie 8/4/2014:   OcZ schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5448 € 
  Základnej škole, Strážnická 26, Ľubotice na zakúpenie umývačky riadu 
  a umývacieho pultu z dôvodu ich havarijného stavu.

V Ľuboticiach 13.05.2014
               

                                                                                               MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                            starosta obce


