
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10.10.2011

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/9/2011:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2011

   za overovateľov zápisnice boli určení M. Havajová a MUDr. J. Daňo, 
   PhD.

Uznesenie 2/9/2011:   OcZ schvaľuje ukončenie právneho zastupovania obce JUDr. Patrikovi 
Palšovi,  PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  spol. 
s r. o., Masarykova 13, Prešov v zmysle uzavretej zmluvy

Uznesenie 3/9/2011:   OcZ schvaľuje právne zastupovanie obce JUDr. Rastislavom Strakom, 
  Advokátska kancelária, Hviezdoslavova 9, Bardejov a poveruje starostu 
  obce na uzatvorenie mandátnej zmluvy

Uznesenie 4/9/2011:  OcZ  poveruje starostu obce Ľubotice zastupovaním obce pri
rokovaniach na dojednanie obsahu zmluvy pojednávajúcej o spolupráci 

                                     s mestom Prešov pri zabezpečovaní verejného poriadku a iných činností 
                                     v obci prostredníctvom Mestskej polície v Prešove
                                                                            
Uznesenie 5/9/2011:  OcZ schvaľuje predsedov inventarizačných komisií pre vykonanie 

inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2011 a členov 
inventarizačných komisií z radov poslancov

                                     Hlavná komisia:                 Ing. Miroslav Fečik- predseda komisie
                                            Ing. Matej Harčár - člen komisie
                                        

                                      Športový areál:  Mgr. Vladimír Lukáč - predseda komisie
                         

                                      Obecný dom:   Mária Havajová - predseda komisie
 Miroslav Kormaník - člen komisie  

                                     Obecná knižnica:  František Husovský - predseda komisie

                                    Pozemky:  MUDr. Jaroslav Daňo - predseda komisie
 Jozef Čajka - člen komisie

                                    Obecný úrad:  Martin Baňas - predseda komisie
 



Uznesenie 6/9/2011:  OcZ 
a) poveruje Združenie obcí EKOTORYSA,  so sídlom Bajzova 14, 
Haniska, IČO: 37937278 podaním projektu na Ministerstve životného 
prostredia v Bratislave, Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo, 
Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 

                                     a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov pre výzvu: OP ŽP PO 
                                     4-11-39 a názvom: „Komplexné riešenie separovaného zberu v  
                                     mikroregióne Združenia obcí EKOTORYSA“.

b) schvaľuje spolufinancovanie obce vo výške 5% oprávnených 
nákladov

Uznesenie 7/9/2011:  OcZ  prehlasuje, že miestna komunikácia „ul. Čsl. letcov“ bola 
vybudovaná v roku 1964 a bola súčasťou delimitácie majetku štátu na 
obec Ľubotice. Súčasťou pozemku pod uvedenou komunikáciou je aj 
parc. č. KN-C 943/3 o výmere 16 m2.

V Ľuboticiach 11.10.2011

      

      
                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                    starosta obce


