
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 17. 06. 2013

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Informáciu o možnosti optimalizácie nákladov na vykurovanie ZŠ Ľubotice
Informáciu o stave príprav na kultúrne popoludnie pri príležitosti osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/6/2013:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2013

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

Uznesenie 2/6/2013:   OcZ schvaľuje na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže predaj
                                     nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotice, a to pozemku parc. č. KN-C
                                     3291/4, zastavané plochy o výmere 437 m2 odčleneného GP č. 75/2013, 
                                     ktorý vyhotovil GEOMAP Hriško Štefan dňa 25.5.2013, z pozemku 
                                     parc. č. KN-E  895/1 PhDr. Jaroslavovi Lazorikovi – ZÁHRADA REAL,
                                     Bardejovská 48, Ľubotice za cenu 13 117 €.

Uznesenie 3/6/2013:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
   obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3179/3 o výmere 20 m2 v k. ú. 
   Ľubotice, odčlenený GP č. 24/2013, ktorý vyhotovil Ing. Karol 

                                      Petrovský dňa 10.5.2013, z pozemku parc. č. KN-C 3179.
   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 3179/3 o výmere 20 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 4/6/2013:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

   obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3179/2 o výmere 17 m2 v k. ú. 
   Ľubotice, odčlenený GP č. 24/2013, ktorý vyhotovil Ing. Karol 

                                      Petrovský dňa 10.5.2013, z pozemku parc. č. KN-C 3179.
   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 3179/2 o výmere 17 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 18.06.2013

          
                                                                                                   MVDr. Štefan Krajči, v. r
                                                                                                                starosta obce


