
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 09. 2010

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Informáciu o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2010
Informáciu o priebehu investičných aktivít obce
Informáciu o realizácii investičných aktivít, ktoré neboli zahrnuté do plánu schválených 
investičných aktivít na rok 2010 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/8/2010:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2010

   Za overovateľov zápisnice boli určené M. Stopková a M. Havajová 

Uznesenie 2/8/2010:   OcZ 
a) schvaľuje začatie obstarávania aktualizácie ÚPN obce Ľubotice pod 
    názvom „ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011“
b) žiada starostu obce zabezpečiť obstaranie „ÚPN obce Ľubotice,   

                                        Zmeny a doplnky 2011“ v súlade s § 2a ods. 1 a § 19a ods. 2 zákona č. 
    50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

                                        zákon) v znení neskorších predpisov 

Uznesenie 3/8/2010:   OcZ v zmysle § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, určuje pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí v roku 2010 v obci Ľubotice jeden volebný 
obvod, v ktorom sa pre volebné obdobie 2010 – 2014 volí 9 poslancov 
obecného zastupiteľstva

Uznesenie 4/8/2010:  OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 6/7/2010 zo dňa 8.7.2010 o 
schválení zámeru predať pozemok priamym predajom podľa § 9a ods. 1  
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, schvaľuje predaj pozemku č. KN-C 3310/2 o výmere 520 m2 
vo vlastníctve obce Ľubotice Vasiľovi Bakovi, ul. 17. novembra 92, 
Prešov a Ladislavovi Pribulovi, Sídlisko duklianskych hrdinov 6, Prešov 
za cenu 24,88 €/m2.

Uznesenie 5/8/2010:   OcZ  s c h v a ľ u j e  predaj pozemku KN-C č. 3187/2 – zastavané plochy 
                                      a nádvoria o výmere 25 m2 , ktorý bol vytvorený GP č. 92/2010, ktorý 
                                      vyhotovil Jozef Vavrenec - GEOMAP, Tulčík 164 a úradne overila Správa  
                                      katastra Prešov dňa 29.12.2010 pod. č. G1-1915/10 a ktorý vznikol 
                                      odčlenením z parcely č. KN-C 3187/1 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá 
                                      je vo vlastníctve obce, Jánovi Lukáčovi, Sibírska 11, Prešov za cenu 
                                     35 €/m2. OcZ predaj 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.

Uznesenie 6/8/2010:  OcZ ukladá predsedovi komisie majetkoprávnej a obecného rozvoja 
prejednať žiadosť spoločnosti PREMETAL MON, s. r. o. na mieste a 
predložiť stanovisko na zasadnutí OcZ v októbri.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na 
území obce Ľubotice

V Ľuboticiach 14. 09. 2010

            
                                                                                                       MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                    starosta obce


