
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 03. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Oboznámenie s postupom prác pri zavádzaní optickej siete v obci (p. Jakubko, Presnet s. r. o.)

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/3/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2012

   Za overovateľov zápisnice boli určení M. Havajová a M. Kormaník
                                  
Uznesenie 2/3/2012:   OcZ schvaľuje bezodplatný nájom parcely KN-C č. 3170 k. ú. Ľubotice 

– ostatné plochy vo výmere 5231 m2 vedenej na LV č. 2594 medzi OZ 
Život pod hájom ako prenajímateľom a Obcou Ľubotice ako nájomcom 
za účelom realizácie projektu „Športovisko Pod Hájom“

Uznesenie 3/3/2012:   OcZ schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy Zastupiteľstva 

                                         Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2012 na predkladanie žiadostí 
                                         o dotácie v súlade s § 3 Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského 
                                         samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných 
                                         príjmov Prešovského samosprávneho kraja, v rámci programu: 
                                         Program 1 „Šport“, opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a opravy 
                                         športovísk a ich vybavenie športovým zariadením za účelom 
                                         realizácie projektu „Športovisko Pod Hájom“ s plánovaným 
                                         rozpočtom 6500 €,

b)  v prípade schválenia žiadosti spolufinancovanie projektu vo výške 
     1500 € z celkových výdavkov na projekt,
c)  zabezpečenie realizácie projektu a jeho predfinancovanie z rozpočtu 

                                         obce po schválení žiadosti o dotáciu

Uznesenie 4/3/2012:   OcZ schvaľuje investičné priority obce na rok 2012:
1.   rekonštrukcia verejného osvetlenia
2.   výmena okien v ZŠ
3.   výstavba pódia a úprava terénu v záhrade pri Obecnom dome
4.   oprava budovy Obecný dom
5.   rekonštrukcia trafostanice pri športovom areáli
6.   trafostanica pod Ľubotickým potokom + rozšírenie elektrickej siete
7.   prístrešky na zastávky MHD
8.   štúdia cesty od MK2 popri Ľubotickom potoku ku športovému areálu
9.   dokončenie výstavby optickej siete v obci
10. peší chodník od Hypernovy  do Ľubotíc popri MK2
11. športovisko Pod Hájom



Uznesenie 5/3/2012:   OcZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre OZ Integrácia, Tekeľova 3, 
Ľubotice vo výške 1000 € na Projekt INTEGRÁCIA

Uznesenie 6/3/2012:  OcZ schvaľuje sociálnu výpomoc vo výške 450 € Cecílii Kardohelyovej, 
Bardejovská 59, Ľubotice

Uznesenie 7/3/2012:   OcZ schvaľuje jednorázový odchyt psov registrovanou firmou na území 
obce Ľubotice. 

V Ľuboticiach 13.03.2012

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                    starosta obce


