Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08. 06. 2020
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ľubotice k záverečnému účtu obce za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/4/2020: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Mgr. Vladimír Lukáč
Uznesenie č. 2/4/2020: OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2019 a súhlasí s
celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad.
Uznesenie č. 3/4/2020: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2020
Uznesenie č. 4/4/2020: OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice,
o výmere 200 m², vedeného na LV 1132 v k.ú. Ľubotice, parc. č. KN-C 1544/1, za účelom
parkovania osobných motorových vozidiel a malých dodávok pre spoločnosť ESI Car, s.r.o.,
Športová 2, 080 010 Prešov, za cenu 5 €/m² ročne.
Uznesenie č. 5/4/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C 21001/143 vo vlastníctve obce Ľubotice, k.ú. Ľubotice,
spočívajúceho v uložení 9 NN prípojok v rámci stavby „9 x NN prípojky - Ľubotice“ v prospech
stavebníka VSD, a.s., Košice.
Uznesenie č.6/4/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
odplatného vecného bremena na parcele č. KN-C 21001/143 pre potreby rozšírenia distribučného
plynovodu, ktorý bude zásobovať budúce rodinné domy na ul. Južnej pre stavebníka Ing.
Ladislava Bačenka, Ľubotická 9, Prešov.
Uznesenie č.7/4/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku parc. č. KN-C 3228/1 vo vlastníctve obce Ľubotice, k.ú. Ľubotice,
spočívajúceho v uložení prípojok k RD a zrealizovaniu spevnenej plochy pre trvalý prístup
k pozemku žiadateľa Klemens, s.r.o., Šebastovská 10, Ľubotice.
Uznesenie č. 8/4/2020: OcZ schvaľuje, že obec Ľubotice sa bude podieľať na dobudovaní
optického pripojenia cestnej dopravnej signalizácie na úseku I/18 na ulici Vranovská v časti, ktorá
prináleží obci Ľubotice - svetelnej križovatky a prechodu pre chodcov pri spoločnosti MIRAD,
pričom výška ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania so zhotoviteľom.
V Ľuboticiach 08.06.2020
JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

