
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08. 02. 2010

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ľubotice za rok 2009

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2/2010:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2010

  Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. B. Macko a M. Kormaník       

Uznesenie 2/2/2010:  OcZ schvaľuje investičné priority obce na rok 2010:
 1.  oplotenie záhrady pri reštaurácii Obecný dom + úprava záhrady 

                                          (detské ihrisko, vonkajšie sedenie, možnosti kult. podujatí)
2.  prístavba MŠ
3.  regenerácia centrálnej zóny obce
4.  rekonštrukcia ul. Šalgovickej
5.  projektová dokumentácia cesty pri Ľubotickom potoku od MK2
6.   rozšírenie IS na ul. Makarenkovej, Krížnej a prepojenie vodovodu 

                                           za Ľubotickým potokom – požiadavka na VVS
7.  prekrytie vchodu do šatne na ŠA
8.  prístrešky na zastávky MHD

                                     9.   rekonštrukcia ZŠ – požiadavka na fondy EÚ
                                     10. chodník cyklistický a peší od Hypernovy po Ľubotice popri MK2 – 
                                           požiadavka na fondy EÚ

11. osvetlenie MK2 – požiadavka na fondy EÚ

Uznesenie 3/2/2010:  OcZ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech SPP a. s., sídlom 
                                    Mlynské nivy 44/B, Bratislava na parcelách č. KN -C 3227, 3228/1,   
                                    3229, 3309 a 3311 k. ú. Ľubotice za jednorázovú odplatu vo výške 680 €.

Uznesenie 4/2/2010:  OcZ zvoláva verejné zhromaždenie občanov na pondelok 01. 03. 2010 o 
                                    17.30 h s programom – vyhodnotenie činnosti obce v roku 2009, zámery 
                                    na rok 2010 a diskusia.

Uznesenie 5/2/2010:  OcZ nesúhlasí s odkúpením parcely č. KN-E 155 o výmere 33 m2 od 
                                    Zuzany Gregovej, Makarenkova 90/A, Ľubotice. 

Uznesenie 6/2/2010:  OcZ neschvaľuje predaj pozemku parc. č. KN - C 3212 pre žiadateľku 
                                    Katarínu Baňasovú, J. Kostru 40, Ľubotice a predaj pozemkov parc. č. 
                                    KN - C 3212 a  KN - C 3213/1 pre žiadateľa MOTOPRES s. r. o. (Jacek 
                                    Jarzab), Duklianska 8, Prešov.

Uznesenie 7/2/2010:  OcZ nesúhlasí so zriadením brány v oplotení záhrady pri reštaurácii 
                                    Obecný dom pre vjazd vozidiel na pozemok p. Andrašíkovej 



Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2010 o podmienkach prevádzkovania malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie 
ovzdušia

V Ľuboticiach 09. 02. 2010

            
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                         starosta obce


