
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 07. 2011

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

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/7/2011:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2011

   Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. V. Lukáč a M. Baňas

Uznesenie 2/7/2011:   OcZ schvaľuje
a) pristúpenie obce k zmluve o založení združenia obcí s  názvom:        

                                        Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš, ktorého predmetom
    činnosti je napomáhať vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako 

                                        aj úloh vyššieho územného celku (v súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona  
                                        č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadené v znení neskorších predpisov)     

b) nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného zastupiteľstva   
                                        členstvo obce v združení: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - 
                                        Šariš

Uznesenie 3/7/2011:  OcZ schvaľuje Cestovný poriadok MHD na prázdniny a súhlasí s  
Cenovým výmerom DPMP platným od 01.08.2011

Uznesenie 4/7/2011:  OcZ poveruje starostu obce, aby v súlade so zámerom predať pozemok 
parc. č. KN-C 3283 o výmere 6353 m2 obchodnou verejnou súťažou, 
vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými 
podmienkami:
- minimálna cena – 127 815 €
- zachovanie účelu využitia pozemku tak ako je definované v územnom 
pláne obce – verejná zeleň 

                                                                            
Uznesenie 5/7/2011:  OcZ schvaľuje odpredaj starých obrubníkov z Kalinčiakovej ulice 

potencionálnym záujemcom za cenu 6,50 €/bm

Uznesenie 6/7/2011:  OcZ schvaľuje zaradenie preloženia obrubníkov na Kalinčiakovej ulici 
medzi investičné aktivity obce

Uznesenie 7/7/2011:  OcZ schvaľuje zaradenie preloženia zámkovej dlažby na Kalinčiakovej 
ulici medzi investičné aktivity obce

Uznesenie 8/7/2011:  OcZ schvaľuje zaradenie rekonštrukcie obecného rozhlasu na 
Kalinčiakovej ulici medzi investičné aktivity obce



Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

V Ľuboticiach 12.07.2011

      

      
                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                     starosta obce


