
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 07. 09. 2009

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ 
Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce za I. polrok 2009
Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2009

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/9/2009: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2009

 Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Štefanič a M. Havajová

Uznesenie 2/9/2009:  OcZ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech 
                                    Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, Košice na pozemkoch 
                                    parc. č. KN-C 3244 – 1700 m2 a parc. č. KN-C 2493 – 140 m2 k. ú. 
                                    Ľubotice za jednorázovú odplatu vo výške 9,96 €/m2 a na pozemkoch  
                                    parc. č. KN-C 2416 – 86 m2, parc. č. 3228/1 – 44 m2 a parc. č. 3230 –  
                                   178 m2 k. ú. Ľubotice za jednorázovú odplatu vo výške 3,32 €/ m2

Uznesenie 3/9/2009: OcZ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech spoločnosti 
                                  IMPOL s. r. o., Ľubochnianska 2, Ľubotice na pozemkoch č. KN-C 2524
                                  a KN-C 2525 k. ú. Ľubotice na inžinierske siete (voda, kanál, plyn) v  
                                  celkovej dĺžke 316,80 m za jednorázovú odplatu vo výške 3,50 €/m.
                                                         
Uznesenie 4/9/2009: OcZ súhlasí s vypracovaním štúdie na prístavbu materskej školy Ing. arch. 
                                   Kupčihovou so zapracovaním pripomienok poslancov.

Uznesenie 5/9/2009: OcZ schvaľuje vybudovanie oplotenia záhrady pri Obecnom dome tak, že 
                                   v časti od cesty I/18 bude protihluková stena (bariéra).

Uznesenie 6/9/2009: OcZ schvaľuje výmenu okien na prevádzke pohostinstva a pizzerie na ul. 
                                   Korabinského 2, Ľubotice.

Uznesenie 7/9/2009: OcZ schvaľuje výmenu okien na predajni na ul. Šalgovickej 1, Ľubotice.

Uznesenie 8/9/2009: OcZ schvaľuje odkúpenie parcely č. KN-C  21116/74 o výmere 116 m2, 
                                   ktorá bola vytvorená oddelením od parcely č. KN-C 21116/8 GP č. 
                                  59/2008 vyhotoveným zhotoviteľom Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík   
                                  164 a ktorý bol úradne overený Správou katastra Prešov dňa 5.2.2009 pod 
                                  č. 71/09, od Štefana Klimoviča, Heinova 1, Ľubotice a spol. podľa LV č. 
                                   2206 v cene 13,27 €/m2. Pozemok sa nachádza pod telesom cesty na ul. 
                                   Ku Bánovcu.

Uznesenie 9/9/2009: OcZ schvaľuje odkúpenie parciel č. KN-E 870/48 o výmere 792 m2 a 
                                  č. KN-E 870/148 o výmere 92 m2 od Františka Baňasa, Gagarinova 7, 



                                    Ľubotice a spol. podľa LV č. 1015 v cene 13,27 €/m2. Pozemky sa 
                                    nachádzajú pod telesom cesty na ul. Šalgovická.

Uznesenie 10/9/2009: OcZ schvaľuje odkúpenie parciel č. KN-C 3180/16 o výmere 42 m2, 
                                     3180/17 o výmere 21 m2 a 3180/35 o výmere 20 m2, ktoré vznikli 
                                     oddelením od parcely č. KN-E 244/133 GP č. 49/2009 vyhotoveným 
                                     zhotoviteľom Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 a ktorý bol úradne 
                                     overený Správou katastra Prešov dňa 17.9.2009 pod č. 1189/09 od 
                                     Magdalény Dzesatníkovej, Kalinčiakova 31, Ľubotice a Heleny 
                                     Tejiščákovej, Čsl. letcov 10, Ľubotice podľa  LV č. 1393 v cene 
                                    13,27 €/m2. Pozemky sa nachádzajú pod telesom cesty na ul. Gagarinova.
                                  
Uznesenie 11/9/2009: OcZ schvaľuje odkúpenie parcely č. KN-C 3243 o výmere 399 m2 od 
                                    Milana Krenického, Domašská 23, Ľubotice a spol. podľa LV č. 753 v 
                                    cene 13,27 €/m2. Pozemok sa nachádza pod telesom cesty na ul. 
                                    Chmeľová.

Uznesenie 12/9/2009: OcZ súhlasí s vytvorením 4. oddelenia ŠKD na Základnej škole, 
                                    Strážnická 26, Ľubotice.

Uznesenie 13/9/2009: OcZ súhlasí v rámci originálnych kompetencií s navýšením finančných 
                                    prostriedkov pre Základnú školu, Strážnická 26, Ľubotice vo výške 
                                   1440 €, ktoré budú využité na mzdy a odvody zamestnankyne ŠKD.

Uznesenie 14/9/2009: OcZ súhlasí so začlenením obce Ľubotice do spoločného školského 
                                    úradu v meste Prešov.

Uznesenie 15/9/2009: OcZ schvaľuje Cestovný poriadok Dopravného podniku mesta Prešov 
                                    s platnosťou od 1.9.2009.

Uznesenie 16/9/2009: OcZ nesúhlasí s predajom akcií VVS. a. s., ktoré Obec Ľubotice ako 
                                     akcionár VVS a. s. vlastní .

Uznesenie 17/9/2009: OcZ schvaľuje rekonštrukciu obecného rozhlasu na ul. Čsl. letcov v 
                                     rámci investičných aktivít obce.

Uznesenie 18/9/2009: OcZ požaduje, aby oplotenie pozemku č. 378 vlastníčky p. Radimákovej 
                                    od parcely č. 383 vo vlastníctve obce Ľubotice bolo preložené na hranicu 
                                    pozemku v zmysle katastrálnej mapy.

Uznesenie 19/9/2009: OcZ schvaľuje  Ing. arch. Debnára za odborného poradcu OcZ a starostu 
                                     obce v oblasti územného plánovania a územného rozvoja obce Ľubotice.

V Ľuboticiach 08. 09. 2009

            
                                                                                                      MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                             starosta obce


