
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 04. 2010

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Správu o činnosti a prevádzkovaní verejného osvetlenia za rok 2009
Informáciu o zápise žiakov od 1. ročníka ZŠ

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/4/2010:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2010

  Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. S. Lukáč a M. Havajová.  

Uznesenie 2/4/2010:  OcZ 
a) konštatuje, že v zmysle § 25 ods. 2 písm. a) zákona SNR 

                                   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol 
                                    mandát poslanca Ing. Miroslava Štefaniča vzdaním sa mandátu,

b) vyhlasuje, že v zmysle § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách 
                                    do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za 
                                    poslanca OcZ p. Marta Stopková, ktorá získala v ďalšom poradí najväčší 
                                    počet hlasov ako náhradník,

c) potvrdzuje, že v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 
                                   Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p. Marta Stopková 
                      zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ a bolo jej odovzdané 

osvedčenie o tom, že sa stala poslankyňou OcZ.

Uznesenie 3/4/2010:  OcZ odvoláva z funkcie člena Rady školy pri MŠ Ľubotice 
Ing. Miroslava Štefaniča a deleguje do tejto funkcie ako zástupcu obce
p. Františka Husovského.

Uznesenie 4/4/2010:  OcZ odvoláva z funkcie člena Rady školy pri SPŠ, Bardejovská 24, 
Ľubotice Ing. Miroslava Štefaniča a deleguje do tejto funkcie ako 
zástupcu obce p. Miroslava Kormaníka.

Uznesenie 5/4/2010:  OcZ odvoláva z funkcie člena Správnej rady TJ SOKOL Ľubotice
Ing. Miroslava Štefaniča a deleguje do tejto funkcie ako zástupcu obce 
Ing. Jána Zapotoku.

Uznesenie 6/4/2010:  OcZ schvaľuje odmenu za pomernú časť volebného obdobia pre Ing. 
Miroslava Štefaniča vo výške 700 €.

Uznesenie 7/4/2010:  OcZ schvaľuje príspevok vo výške 350 € na čiastočnú úhradu nákladov 
pre Šimona Potockého a Štefana Potockého, obyvateľov obce Ľubotice, 
ktorí sa ako reprezentanti SR zúčastnia v roku 2010 na MS v leteckom 
modelárstve v Rumunsku.



Uznesenie 8/4/2010:  OcZ schvaľuje predaj pozemku pod garážou majiteľom garáže za 1 €:
                                    C- KN parc. č. 3087 – Ján Sekerák, Hapákova 7, Ľubotice

  C- KN parc. č. 3141 – Peter Sekerák, Tekeľova 3, Ľubotice

Uznesenie 9/4/2010:  OcZ,  v nadväznosti na svoje uznesenie č. 6/12/2009 zo dňa 7.12.2009 o 
                                    schválení zámeru predať pozemky priamym predajom podľa § 9a ods. 1 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 3258 o výmere 746 
m2 vo vlastníctve obce Ľubotice PhDr. Jaroslavovi Lazorikovi – 
ZÁHRADA REAL, Bardejovská 48, Prešov za cenu 25 €/m2.

Uznesenie 10/4/2010:  OcZ, v  nadväznosti na svoje uznesenie č. 6/12/2009 zo dňa 7.12.2009 o 
 schválení zámeru predať pozemky priamym predajom podľa § 9a ods. 1 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C č. 3291/3 o výmere 
451 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 39/2010 vyhotoveným GEOMAP, 
Štefan Hriško, Konštantínova 3, Prešov a úradne overený Správou 
katastra Prešov dňa 8.4.2010 pod. č. 465/2010 a ktorý vznikol  
odčlenením z parc. č. KN-E 895/1, ktorá je vo vlastníctve obce, 
PhDr. Jaroslavovi Lazorikovi – ZÁHRADA REAL, Bardejovská 48, 
Prešov za cenu 30  €/m2.

Uznesenie 11/4/2010: OcZ súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme predajne potravín na ul. 
Šalgovická s Ivanom Sabolom DAJ-MI, so sídlom Popradská 7, Prešov  
na dobu určitú 10 rokov.

Uznesenie 12/4/2010:  OcZ ruší uznesenie č. 4/1/2010 zo dňa 11.01.2010 v plnom znení.

V Ľuboticiach 13. 04. 2010

            
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                         starosta obce


