
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08. 10. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v ZŠ Ľubotice
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Ľubotice za školský rok 2011 - 2012
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v MŠ Ľubotice za školský rok 2011 - 2012

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/9/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2012

   Za overovateľov zápisnice boli určení M. Havajová a M. Kormaník
                                  
Uznesenie 2/9/2012:   OcZ poveruje starostu obce rokovať so spoločnosťou KOOR, s. r. o. o 

možnosti opravy ZŠ investíciou, ktorá sa bude splácať z úspor za energiu 
na obdobie desať rokov

Uznesenie 3/9/2012:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1547/2 o výmere 6 m2 v k. ú. 
Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 1547 v k. ú. Ľubotice 
zapísaného na LV č. 1132 podľa Geometrického plánu č. 2/2012,  ktorý 
vyhotovil dňa 06.02.2012 Ing. Karol Petrovský - Geokart a úradne 
overila Správa katastra Prešov pod č. G1-168/2012 Východoslovenskej 
distribučnej a. s., Mlynská 31, Košice  za kúpnu cenu 150 €. OcZ tento 
predaj posudzuje  ako prípad hodný  osobitného zreteľa v zmysle zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 
dôvodu nízkej výmery a verejnoprospešného využitia pozemku.

Uznesenie 4/9/2012:   OcZ schvaľuje zámenu nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to  
pozemku parc. č. KN-C 361/43 o výmere 77 m2 v k. ú .Ľubotice a 
pozemku parc. č. KN-C 361/44 o výmere 8 m2  za pozemok č. KN-C        
360/11 o výmere 85 m² vo vlastníctve  Ing. Stanislava Šprocha, 
Bajkalská 12, Prešov.

  OcZ posudzuje túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa v
  zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
  predpisov z dôvodu, že touto zámenou dôjde k rozšíreniu pozemku vo 
  vlastníctve obce, na ktorom je umiestnená miestna komunikácia.

Uznesenie 5/9/2012:  OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
  obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 3291/1 o výmere 437 m2

  v k. ú. Ľubotice. OcZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo



   vlastníctve obce Ľubotice, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3291/1 o
výmere 437 m2 v k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže v
zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Uznesenie 6/9/2012:  
   OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
   majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer zameniť nehnuteľnosti 
   vo vlastníctve obce - pozemky  a to časť parc. č. KN-C 810 o výmere 
   36 m2 v k. ú. Ľubotice a KN-C 806 o výmere 42 m2  za časť pozemku č. 

                          KN-C 811 o výmere 33 m2  a KN-C 805 o výmere 48 m2 vo vlastníctve 
   Ing. Karola Hricišáka, Makarenkova 54, Ľubotice
   OcZ posudzuje túto zámenu ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

                                     zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
 predpisov.
 OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

                         obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 830/1 o výmere 128 m2 
   v k. ú. Ľubotice formou predaja. 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 7/9/2012:   OcZ schvaľuje prenájom  pozemku parc. č. KN-C 103 o výmere 194 m2 
 od spoločnosti ML TRADE SLOVAKIA, Korabinského 6, Ľubotice za 
 cenu 4,25 €/m2/rok za účelom zriadenia parkoviska.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

V Ľuboticiach 09.10.2012

                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči, v. r.          
                                                                                                                   starosta obce


