
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 11. 2008

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 2/10/2008:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2008

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

Uznesenie 3/10/2008:  OcZ schvaľuje odplatný prenájom parciel č. 
                                     3150 - ostatné plochy o výmere 1137 m2,

   3151 - zastavané plochy a nádvoria - 3138 m2,

   3152 - ostatné plochy  -  1443 m2,
   3153 - ostatné plochy  -  1250 m2,

                              3154 - ostatné plochy  -  1182 m2,
                                     3155 - ostatné plochy  -  1061 m2,
                                     3156 - ostatné plochy  -  1010 m2,
                               3157 - ostatné plochy  -  1040 m2,
                               3169 - zastavané plochy a nádvoria  -  4979 m2,
                                3170 - ostatné plochy  -  5231 m2,
                                3171 - ostatné plochy  -  2374 m2,
                                  3172 - ostatné plochy  -  965 m2,
                                3173 - ostatné plochy  -  11118 m2,
                                   3158 - zastavané plochy a nádvoria  -  24 m2,
                                  3159 -  zastavené plochy a nádvoria  -  24 m2,
                                  3160 - zastavané plochy a nádvoria  -  53 m2,
                                   3161 - zastavané plochy a nádvoria  -  26 m2,
                                3162 - zastavené plochy a nádvoria  -  27 m2,
                                     3163 - zastavené plochy a nádvoria  -  64 m2,
                                     3164 - zastavané plochy a nádvoria  -  25 m2,
                                     3165 - zastavané plochy a nádvoria  -  13 m2,
                3166 - zastavané plochy a nádvoria  -  50 m2,
                                     3167 - zastavané plochy a nádvoria  -  29 m2,
                                     3168 - zastavané plochy a nádvoria  -  30 m2,
                                     3127/2 - zastavané plochy a nádvoria  -  31 m2,
                                     3128/2 - zastavané plochy a nádvoria  -  31 m2 
                                     v podiele 14/152 pre OZ Život Pod Hájom za 1 Sk na 1 rok.

Uznesenie 4/10/2008:  OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce  vo výške 
                                      2-násobku mesačného funkčného platu a ročnú odmenu pre starostu 
                                      obce vo výške 1-násobku mesačného funkčného platu

Uznesenie 5/10/2008:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 25 000 Sk pre folklórny súbor 
                                      Kelemeske furmani z rozpočtu obce na rok 2009



Uznesenie 6/10/2008:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 30 000 Sk pre Klub kresťanských 
                                     seniorov z rozpočtu obce na rok 2009

Uznesenie 7/10/2008:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 450 000 Sk pre TJ SOKOL z rozpočtu 
                                      obce. OcZ chvaľuje odmenu pre TJ SOKOL pri umiestnení futbalového 
                                       A mužstva po skončení ligy do 5. miesta vo výške 100 000 Sk, pri 
                                       umiestnení do 8. miesta vo výške 50 000 Sk

Uznesenie 8/10/2008:  OcZ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech             
                                     Východoslovenskej distribučnej, a. s. na pozemkoch parc. č. 3259
                                     a 3260 k. ú. Ľubotice za náhradu vo výške 72 600 Sk

Uznesenie 9/10/2008:  OcZ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech 
                                      Východoslovenskej distribučnej, a. s. na pozemkoch parc. č. 3213/1 
                                      a 3213/4 k. ú. Ľubotice za náhradu vo výške 1 Sk

Uznesenie 10/10/2008:  OcZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 3213/7 pod trafostanicou o 
                                       výmere 4 m2 za cenu 620 Sk/m2 pre Východoslovenskú distribučnú, 
                                        a. s., so sídlom Mlynská 31, Košice

Uznesenie 11/10/2008:  OcZ schvaľuje predaj parciel pod garážami majiteľovi garáže za 1 Sk:
   parc č. 3107 – Ján Matajzík a Alena Matajzíková, Hapákova 3, 

                                                                Ľubotice
  parc. č. 3088 – Gejza Oľha, Sibírska 39, Prešov
  parc. č. 3124 – Pavol Štofko, Stálicová 12, Košice a Mária Štofková, 

                                                                Tekeľova 3, Ľubotice
  parc. č. 3112 – Ing. Dušan Bartoš a Renáta Bartošová, Exnárova 6, 

                                                               Prešov
  parc. č. 3136 – MUDr. Ladislav Petričko a MUDr. Božena Petričková, 

                                                               Tekeľova 3, Ľubotice
  parc. č. 3135 – Martin Olejár, Demjata 263
  parc. č. 3104 – Ing. Juraj Basala, Pavlovičovo námestie 34, Prešov 

                                                                a Ing. Daniela Basalová, Hapákova 3, Ľubotice
  parc. č. 3113 – Ing. Juraj Basala, Pavlovičovo námestie 34, Prešov

                                                               a Ing. Daniela Basalová, Hapákova 3, Ľubotice

Uznesenie 12/10/2008: OcZ poveruje predsedu stavebnej komisie prehodnotením situácie v 
                                       MŠ z pohľadu možného rozšírenia priestorov

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na nasledovných VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2008, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v 
obci Ľubotice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 5/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 6/2008 o bližších podmienkach poskytovania 
opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované obcou



Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 7/2008 o úhradách za služby poskytované 
obcou Ľubotice

Všeobecne záväzné nariadenia obce Ľubotice č. 8/2008, ktorým sa stanovujú ceny za nájom 
pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy

V Ľuboticiach 11. 11. 2008

            
                                                                                               MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                      starosta obce


