
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 07. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Zhodnotenie priebehu kultúrneho podujatia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/7/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2012

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Harčár a M. Havajová
                                  
Uznesenie 2/7/2012:   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve

   obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere cca 
   250 m2 v k. ú. Ľubotice.
   OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
   majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu 
   nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - časť pozemku parc. č. KN-C 3228/1 
   o výmere cca 250 m2 v k. ú. Ľubotice. 
   OcZ posudzuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

                                     zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
   predpisov.

Uznesenie 3/7/2012:   OcZ schvaľuje odkúpenie novovytvorenej parcely č. KN-C 3238/5 k. ú. 
Ľubotice o výmere 121 m2, ktorá bola vytvorená z parcely č. KN-E 3-325 
k. ú. Ľubotice  Geometrickým plánom č. 30/2012 zo dňa 08.06.2012, 
ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164, autorizačne 
overil Ing. Martin Machaj dňa 11.06.2012 a úradne overila Správa 
katastra Prešov dňa 18.06.2012 pod č. G1-769/2012, od Jána Vrabeľa, 
Herlianska 7, Prešov – Nižná Šebastová v cene 13,27 €/m2.

  Pozemok sa nachádza pod telesom cesty na ul. Domašská.

Uznesenie 4/7/2012:   OcZ schvaľuje jednorázový príspevok v rámci sociálnej výpomoci na 
kúpu  hygienických pomôcok pre trvalo ležiacu obyvateľku p. Teréziu 
Jakubekovú, bytom Strážnická 10, Ľubotice vo výške 100 €.

Uznesenie 5/7/2012:  OcZ ukladá predsedovi komisie životného prostredia a ochrany verejného 
poriadku vykonať miestne šetrenie za účelom posúdenia problému 
presahovania konárov stromov zo susedného pozemku v prípade 
p. Mathiovej, Gagarinova 25, Ľubotice a p. Havajovej, Nižňanská 19, 
Ľubotice 



Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

V Ľuboticiach 10.07.2012

                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                   starosta obce


