Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11.7. 2016
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Zhodnotenie priebehu kultúrneho popoludnia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/6/2016: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2016
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Fečik a M. Kormaník
Uznesenie 2/6/2016: OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 3/2016.
Uznesenie 3/6/2016: OcZ schvaľuje Zmluvu o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove na
území obce Ľubotice.
Uznesenie 4/6/2016: OcZ ruší uznesenie OcZ č. 2/4/2016 zo dňa 09.05.2016 a uznesenie
OcZ č. 7/5/2016 zo dňa 13.06.2016.
Uznesenie 5/6/2016: OcZ súhlasí s napojením rodinného domu p. Dušana Baču, Švábska 57,
Prešov, ktorý plánuje postaviť na pozemku č. KN-C 1331 v obci
Ľubotice, na verejnú kanalizáciu cez pozemok č. KN-C 1332, ktorý je vo
vlastníctve obce Ľubotice.
Uznesenie 6/6/2016: OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to pozemku č.
KN-C 401/4 ostatná plocha o výmere 25 m2, ktorý bol geometrickým
plánom č. 36/2016, vyhotoveným dňa 9.5.2016 spoločnosťou GeoBan,
s.r.o., Konštantínova 3, Prešov, oddelený od pozemku č. KN-C 401/2 v
k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132, pre Adriánu Sekerákovú,
Rokycany 141. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemok malej
výmery po ktorom tiekol bývalý potok, ktorý obec samostatne
nevyužíva. OcZ zároveň v nadväznosti na svoje uznesenie č. 5/5/2010
určuje kúpnu cenu pozemku 13,27 €/m2.
Uznesenie 7/6/2016: OcZ schvaľuje, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – časť pozemku parc. č. KN-C 504/1
- orná pôda - o výmere cca 25 m2 v k. ú. Ľubotice. OcZ posudzuje tento
predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 8/6/2016: OcZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku č. KN-C 2454 v k. ú.
Ľubotice, vo vlastníctve obce, pre Annu Sirotňákú, Bardejovská 41,
Ľubotice.

V Ľuboticiach 11.7.2016

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

