Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 03. 2017
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2017.
Za overovateľov zápisnice boli určení Gejza Sabanoš a Martin Baňas
Uznesenie 2/2/2017:

OcZ schvaľuje procesný postup rozhodovania o žiadosti p. Juraja Jacka,
Pustá Dolina 15, Prešov tak, že sa bude o obidvoch požadovaných
prístupoch cez pozemok č. KN-C 3228/1 hlasovať osobitne.

Uznesenie 3/2/2017:

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 vlastnícve
obce Ľubotice parc. č. KN-C 3228/1, zastavané plochy a nádvoria, v
šírke 4 m pri hranici pozemku č. KN-C 1543/1. OcZ posudzuje tento
predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov.

Uznesenie 4/2/2017:

OcZ neschvaľuje odpredaj ani zriadenie vecného bremena na časť
pozemku č. KN-C 3228/1, zastavané plochy a nádvoria v prednej časti
hneď za zastávkou MHD na ul. Nižnianskej, za účelom prístupu k
pozemku č. KN-C 1486.

Uznesenie 5/2/2017:

OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ľubotice, a to
pozemku č. KN-C 2810/3 ostatná plocha o výmere 281 m2 v k. ú.
Ľubotice zapísaného na LV č. 1132, pre spoločnosť Janka a spol.,
Bardejovská 32, Prešov 6. 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
úzky pozemok 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 €/m 2.

Uznesenie 6/2/2017:

OcZ deleguje ako zástupcu obce do funkcie člena Správnej rady TJ
Sokol Ľubotice p. Miroslava Kormaníka na volebné obdobie 20142018.

Uznesenie 7/2/2017:

OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať
zasadnutie komisie za účelom prerokovania žiadosti p. Jolany Ivaneckej,
Pod Hájom 25, Ľubotice.

Uznesenie 8/2/2017:

OcZ poveruje starostu obce Ľubotice vykonaním prípravných prác na
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s príslušnými
prílohami v rámci Špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov Operačného programu Kvalita životného
prostredia.

V Ľuboticiach 13.03.2017

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

