
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 05. 2013

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2012
Správa audítora účtovnej závierky za rok 2012

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/5/2013:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2013

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Fečik a MUDr. J. Daňo,  
                                     PhD.               

Uznesenie 2/5/2013:   OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2012 a súhlasí 
s celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad

Uznesenie 3/5/2013:   OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 
1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2013/2014 do výšky 30 € 
na každého prváka.

               
Uznesenie 4/5/2013:   OcZ schvaľuje preloženie termínu zasadnutia OcZ z 10.06.2013 na 
                                     17.06.2013

Uznesenie 5/5/2013:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
   obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 830/2 o výmere 471 m2 v k. ú. 
   Ľubotice a pozemok parc. č. KN-C 767/1 o výmere 129 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 predaj nehnuteľnosti 
   vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. KN-C 830/2 o výmere 471 m2 v 

                                      k. ú. Ľubotice a pozemok parc. č. KN-C 767/1 o výmere 129 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 6/5/2013:   OcZ nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. KN-C 3178/5 o výmere
                                     192 m2 p. Marcelovi Ištokovi, Krížna 4, Ľubotice

Uznesenie 7/5/2013:   OcZ súhlasí s s užívaním obecnej parcely č. KN-C 360/1 ako prístupovej
                                     cesty pre p. Martina Lukačka k pozemkom parc. č. 354/1 a 354/5

Uznesenie 8/5/2013:   OcZ poveruje starostu obce, aby v súlade so zámerom predať časť 
                                     pozemku parc. č. KN-E 895/1 o výmere 437 m2 v k. ú. Ľubotice (pod 
                                     nadjazdom) obchodnou verejnou súťažou zaobstaral geometrický plán 



                                     a následne vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými 
                                     podmienkami:

- minimálna cena 30 €/m2
- splatnosť ceny jednorázovo pri podpise zmluvy

Uznesenie 9/5/2013:   OcZ ukladá predsedovi komisie pre kultúru a šport a predsedovi komisie 
                                     pre mládež a školstvo zvolať zasadnutie komisií za účasti obecnej rady 
                                     na 20.05.2013 

Uznesenie 10/5/2013:   OcZ nesúhlasí s osadením meračov rýchlosti v obci

                         

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2013, ktorým sa určujú názvy nových ulíc
v obci Ľubotice 

V Ľuboticiach 14.05.2013

          
                                                                                                         MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                     starosta obce


