
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 02. 2012

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2012

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

Uznesenie 2/2/2012:   OcZ schvaľuje kultúrno-spoločenské podujatia obce na rok 2012
1.   lyžiarsky zájazd (január – vianočné prázdniny)
2.   Ľubotický ples (koniec januára)
3.   lyžiarsky zájazd (február – marec – jarné prázdniny)
4.   Noc s Andersenom (apríl)
5.   Deň Matiek (2. májová nedeľa)
6.   Čitateľská pasovačka (jún)
7.   Oslavy Cyrila a Metoda (júl)
8.   zájazd na kúpalisko (letné prázdniny)
9.   Šarkaniáda (koniec septembra)
10. Oslavy jubilantov (október)
11. Vianočný komorný koncert v kostole
12. divadlo, výstavy, besedy (v priebehu roka)
13. nedeľné kultúrne popoludnia (po výstavbe pódia pri Obecnom dome)

Uznesenie 3/2/2012:   OcZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 513/3 o výmere 5 m2 vo 
 vlastníctve obce Ľubotice Východoslovenskej distribučnej, a. s., 

                                     Mlynská 31, Košice za cenu 20 €/m2. OcZ predaj pozemku posudzuje 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 
dôvodu, že sa jedná o malú výmeru a na pozemku je postavená stavba 
trafostanice – TS Krížna.

Uznesenie 4/2/2012:   OcZ ukladá nájomcovi Obecného domu Martinovi Balíkovi A. M. B., 
 Kalinčiakova 23, Ľubotice  umiestniť na budovu nápis Obecný dom na 

                                     vstupe zo strany od ul. Bardejovskej a zo strany od nadjazdu

Uznesenie 5/2/2012:   OcZ deleguje ako zástupcov obce do funkcie člena Rady školy pri MŠ
   Martina Baňasa a Františka Husovského 



Uznesenie 6/2/2012:   OcZ zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na utorok 20.03.2012 
                                     o 17.00 h s programom – vyhodnotenie činnosti obce v roku 2011, 
                                     zámery na rok 2012 a diskusia.

V Ľuboticiach 14.02.2012

                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                    starosta obce


