
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 02. 2013

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení 
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2/2013:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2013

   Za overovateľov zápisnice boli určení M. Havajová a M. Kormaník          

Uznesenie 2/2/2013:   OcZ schvaľuje investičné priority obce na rok 2013
   1. rekonštrukcia verejného osvetlenia
   2. Základná škola -  výmena okien, zateplenie, fotovoltická elektráreň
   3. Obecný dom – vonkajšie WC, kúrenie, elektrika na pódiu, hodník v
       záhrade
   4. Materská škola - chodník + vstup, terasa
   5. rozširovanie IS
   6. trafostanica Onderčo - rekonštrukcia
   7. chodník od Hypernovy do Ľubotíc
   8. zastávky na MHD - prístrešky
   9. vysporiadanie pozemkov pri potoku od MK2 – vyčíslenie hodnoty

                                    10. kamerový systém

Uznesenie 3/2/2013:   OcZ schvaľuje kultúrno-spoločenské podujatia obce obce na rok 2013
1. beseda s detskou spisovateľkou G. Futovou príp. iným spisovateľom 

(marec)
   2.  Noc s Andersenom (apríl)
   3.  výlet do hôr - Vysoké Tatry, Slovenský raj (apríl)

                                     4.  otvorenie záhrady pri Obecnom dome (máj)
   5.  Deň Matiek (máj)

                                     6.  koncert v záhrade pri Obecnom dome (jún)
                                     7.  Oslavy Cyrila a Metoda (júl)
                                     8.  zájazd na kúpalisko do Maďarska (júl, august)
                                     9.  Šarkaniáda (september)
                                     10. oslavy jubilantov, výstava (október)
                                     11. Katarínska zábava (november)
                                     12. inštalácia adventného venca pred obecným úradom (december)
                                     13. Mikuláš (december)

Uznesenie 4/2/2013:   OcZ zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na utorok 12.03.2013
                                     o 17.00 h s programom – informácia o činnosti obce v roku 2012,
                                     zámery na rok 2013 a diskusia.



Uznesenie 5/2/2013:   OcZ schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného  
                                     bremena na pozemkoch parc. č. KN-E 891/4, KN-C 20796 a KN-C          
                                     20798 k. ú. Ľubotice vo vlastníctve Obce Ľubotice pre JKS spol. s r. o., 
                                     Bardejovská 38/A,  Ľubotice za účelom výstavby chodníka v rámci   
                                     novobudovanej križovatky pri Kronospane.

Uznesenie 6/2/2013:   OcZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce  
                                     Ľubotice, a to časti budovy (poschodie) súpisné číslo 2121 s podlahovou 
                                     výmerou 288 m2  nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C č. 91 v
                                     k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže.

Uznesenie 7/2/2013:   OcZ schvaľuje súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu 
                                     do obchodnej verejnej súťaže „Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
                                     obce“, a to časti budovy súpisné číslo 2121 s podlahovou výmerou 
                                     288 m2 nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C č. 91 v k. ú.  
                                     Ľubotice na ul. Korabinského 2 
                                     - nájomné minimálne 16,60 €/m2/rok
                                     - písomné potvrdenie doterajšieho nájomníka o vysporiadaní zariadenia
                                       prevádzky
                                     OcZ zároveň poveruje starostu obce vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž so  
                                     schválenými podmienkami.
  
Uznesenie 8/2/2013:   OcZ poveruje  starostu obce vstúpiť do rokovania s existujúcimi MAS 
                                    (miestna akčná skupina) alebo v spolupráci s okolitými obcami rokovať o 
                                     založení novej MAS.        
                                 

V Ľuboticiach 12.02.2013

            

                                                                                                          MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                       starosta obce


