
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 11. 2013

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/10/2013:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2013

    Za overovateľov zápisnice boli určení F. Husovský a Ing. M. Harčár
                                  
Uznesenie 2/10/2013:  OcZ 
                                      a) schvaľuje začatie obstarávania aktualizácie ÚPN obce Ľubotice pod 
                                          názvom „ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2014“, v rozsahu: 
                                          - zmena časti funkčnej plochy verejnej zelene Nad Sibírskou na  
                                            funkčnú plochu rodinných domov,

- zmena trasy miestnej komunikácie MK6 v lokalite Winklerovky a jej
  napojenia na miestnu komunikáciu MK5,
-  doplnenie  trasy  miestnej  komunikácie  pozdĺž  južného  brehu

Ľubotického potoka, súbežne s kanalizačným zberačom
- určenie minimálnych šírkových parametrov miestnych komunikácií

funkčnej triedy C3, ktoré sú súčasťou vnútornej funkčnej štruktúry
plôch rodinných domov,

- prehodnotenie veľkosti a umiestnenia, resp. potreby plôch rekreácie
a verejnej zelene,

- prehodnotenie lokalít, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN zóny,
-  doplnenie  regulatívu  pre  funkčné  plochy  rodinných  domov

o povinnosť riešiť dokumentáciu pre územné rozhodnutie obytných
súborov  a skupín   rodinných  domov   komplexne  (komunikácie,
inžinierske  siete,  zastavovacie  podmienky  pozemkov  rodinných
domov ). 

-  riešenie  veľkosti  funkčnej  plochy  rodinných  domov  v  kontexte
ochranného pásma budúceho cintorína,

- zosúladenie regulatívu maximálneho počtu nadzemných podlaží  na
polyfunkčnej  ploche  bývania  a  občianskej  vybavenosti  vo
výkresovej časti ÚPD  s regulatívom v texte záväznej časti ÚPD
(BD Akropola)

- upresnenie regulatívov maximálneho počtu nadzemných podlaží  na
ostatných   funkčných  plochách  bytových  domov  a rodinných
domov

                                      b) žiada starostu obce zabezpečiť obstaranie „ÚPN obce Ľubotice, 
                                          Zmeny a doplnky 2014“ v súlade s § 2a ods. 1 a § 19a ods. 2 
                                          stavebného zákona.



Uznesenie 3/10/2013:  OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
                                      obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 1274/4 o výmere 4 m2 v k. ú. 
                                      Ľubotice odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 1274/1 zapísanom na     
                                      LV č. 1132 geometrickým plánom č. 23/13, ktorý vyhotovil dňa 
                                      10.1.2013 Ing. Jozef Kľučiar, Progres CAD Engineering, s. r. o., 
                                      Masarykova 16, Prešov a úradne overila Správa katastra Prešov dňa 
                                      15.1.2013 pod č. G1-53/13.
                                      OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
                                      o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja 
                                      nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. KN-C 1274/4 o 
                                      výmere 4 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.

Uznesenie 4/10/2013:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 750 € pre OZ Folklórny súbor 
   Kelemeske Furmani z rozpočtu obec na rok 2014

Uznesenie 5/10/2013:   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200 € pre Združenie kresťanských 
   seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2014

Uznesenie 6/10/2013:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu 
  Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice z rozpočtu obce 
  na rok 2014

Uznesenie 7/10/2013:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 20 000 € pre TJ Sokol Ľubotice, Pod 
  hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2014

Uznesenie 8/10/2013:   OcZ schvaľuje príspevok vo výške 70 € na zakúpenie vecných cien pre 
  deti v Škole v prírode pre ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice

Uznesenie 9/10/2013:   OcZ  schvaľuje dotáciu vo výške 1000 € pre OZ INTEGRÁCIA 
                                       SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na 
                                       Projekt INTEGRÁCIA z rozpočtu obce na rok 2014

Uznesenie 10/10/2013:  OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 
   10 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990    
   Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie 11/10/2013:   OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2014 vo 
                                        výške 60 €

Uznesenie 12/10/2013:   OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 
                                         1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2014/2015 do výšky 
                                         30 € na každého prváka.

Uznesenie 13/10/2013:   OcZ ukladá predsedovi komisie životného prostredia a ochrany 
                                         verejného poriadku prešetriť žiadosť p. Kataríny Ribovičovej na 
                                         mieste a predložiť stanovisko na budúcom zasadnutí OcZ



Uznesenie 14/10/2013:   OcZ schvaľuje Zmluvu o zriadení bezodplatného vecného 
                                         bremena na pozemkoch parc. č. KN-C 359 a KN-C 360/10 k. ú.   
                                         Ľubotice vo vlastníctve Obce Ľubotice pre Východoslovenskú 
                                         vodárenskú spoločnosť, a. s., Komenského 50, Košice  za účelom 
                                         uloženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Uznesenie 15/10/2013:   OcZ schvaľuje Zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na 
                                         pozemkoch parc. č. KN-C 2355 a KN-C 3244 k. ú. Ľubotice vo 
                                         vlastníctve Obec Ľubotice pre GAVIAL s. r. o. Prešov, Šebastovská 4, 
                                         Prešov za účelom uloženia kábelovej VN prípojky do trafostanice na 
                                         ul. Bardejovská

Uznesenie 16/10/2013:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
                                         pozemku parc. č. KN-C 1544/2 – zastavané plochy a nádvoria - o  
                                         výmere 7 m2 v k. ú. Ľubotice a pozemku parc. č.  KN-C 1544/3 – 
                                         zastavané plochy a nádvoria - o  výmere 32 m2 v k. ú. Ľubotice 
                                         zapísaných na LV 1132, spoločnosti 2rent s. r. o., Šalgovická 13/B, 
                                         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 malej výmery pozemkov.
                                         OcZ zároveň určuje kúpnu cenu pozemku 60 €/m2.

V Ľuboticiach 12.11.2013

                                                                                                      MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                   starosta obce


