Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 06. 2017
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Informáciu o návrhu rozsahu Zmien a doplnkov 2016 - ÚPN obce.
Informáciu o organizácii základnej školy pre školský rok 2017 – 2018.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/5/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2017.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. Slavomír Pariľák.
Uznesenie 2/5/2017: OcZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Byť
pripravený je predpokladom úspechu“ realizovaného v rámci výzvy „č. IROP-PO2-SC2222016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
(minimálne) 4 149,97 EUR s DPH a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesenie 3/5/2017: OcZ schvaľuje navýšenie dotácie pre ZŠ v rámci originálnych
kompetencií obce o sumu 736,50 € na odchodné vychovávateľky ŠKD.
Uznesenie 4/5/2017: OcZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov:
názov projektu : „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy
Ľubotice“, výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu za strany žiadateľa
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov 19.300,34 Eur s DPH, výška
neoprávnaných výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v
dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu
na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu: 0,00 Eur,
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Uznesenie 5/5/2017: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p., zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č.
KN-C 21001/143 zastavané plochy a nádvoria. 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 6/5/2017: OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice,
uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 3259 a 3260 zastavané plochy a
nádvoria, za účelom umiestnenia reklamnej tabule firmy pre spoločnosť Eriv, s.r.o,
Ľubochnianska 3B, Ľubotice, na dobu neurčitú za nájom v zmysle platného VZN o poplatkoch
za prenájom pozemkov na účely reklamy.
Uznesenie 7/5/2017: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v uložení NN elektrického vedenia v rámci
stavby IBV Predné Kamence, na pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice parc. č. KN-C
21038/19, orná pôda, zapísanej na LV 1132 k. ú. Ľubotice, pre spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a. s. Košice.
Uznesenie 8/5/2017: OcZ schvaľuje odpredaj projektovej dokumentácie stavby „Ľubotice –
Pod Hájom, TS0652-0005-ŠM-rekonštrukcia TS, VN, NN“ pre spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a. s., Košice, za cenu 3.027,90 €.
Uznesenie 9/5/2017: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 21116/28 o výmere
524 m2 a parc. č. KN-C 21116/89 o výmere 12 m2 od Patrika Minára, Orgovánová 34, Prešov za
cenu 1,- €, za účelom výstavby miestnej komunikácie – ul. Šalgovická (nad potokom).
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MVDr. Štefan Krajči, v.r.
starosta obce

