Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 03. 2019
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/3/2019: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2019.
Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Ing. Slavomír Pariľák
Uznesenie č. 2/3/2019: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Uznesenie č. 3/3/2019: OcZ schvaľuje členov komisií OcZ
komisia finančná, majetkovoprávna a stavebná:
Ing. Tomáš Sedlák
Ing. František Kočiško
Ing. Pavol Leščinský
komisia pre kultúru a šport:
Mgr. Júlia Potocká
Jozef Čajka
komisia pre mládež, školstvo a sociálne záležitosti:
Mgr. Alena Molčanová
Vladimír Pecuch
Uznesenie č. 4/3/2019: OcZ schvaľuje zriadenie krízového štábu CO:
predseda:
JUDr. Miroslav Makara
podpredseda: Ing. Miroslav Fečik
tajomník:
Ing. Mária Lokšová
členovia:

Jan Barnoky
Mgr. Vladimír Lukáč
Gejza Sabanoš

Uznesenie č. 5/3/2019: OcZ poveruje komisiu finančnú, majetkovoprávnu a stavebnú
vypracovaním koncepcie, ktorá určí kritériá a časový harmonogram postupnej výstavby
miestnych komunikácií v obci.
Uznesenie č. 6/3/2019: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku parc. č. KN-C 21117/128 vo vlastníctve obce Ľubotice, v k.ú. Ľubotice,

spočívajúceho v uložení distribučnej siete STL plynovodu v rámci stavby „VILADOMY
Ľubotice“ pre stavebníka REALITY PS s.r.o., Vajanského 30, Prešov.
Uznesenie č. 7/3/2019: OcZ ruší uznesenie č. 13/1/2019 zo dňa 14.01.2019
Uznesenie č. 8/3/2019: OcZ schvaľuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
príspevok na prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu terénnou formou vo výške 0,70 €
/hod pre obyvateľku obce, ktorá je klientkou spoločnosti, ktorá má uzavretú zmluvu
o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou Ľubotice.
Uznesenie č. 9/3/2019: OcZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Nádej,
n.o., Sládkovičova 1, Prešov vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľku obce Ľubotice, ktorý sa
poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

V Ľuboticiach 11.03.2019

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

