Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z riadneho rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 24.10. 2022
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1.polrok 2022.
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2023.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/8/2022: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2022.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Mgr. Vladimír Lukáč.
Uznesenie č. 2/8/2022: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022.
Uznesenie č. 3/8/2022: OcZ schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2023 a viacročný rozpočet
obce Ľubotice na roky 2024 – 2025.
Uznesenie č. 4/8/2022: OcZ schvaľuje predaj pozemku, parc. č. KN-C 360/25, ostatná plocha
o výmere 13 m2 , k.ú. Ľubotice vo vlastníctve obce Ľubotice spôsobom priameho predaja podľa
geometrického plánu č. 56/2022 , ktorý vyhotovil Juraj Kalina-GEOPROJEKT, Fintická 2A,
Prešov dňa 26.09.2022 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 30.09.2022
pod číslom G1 – 2095/2022 za cenu 600,- € podľa Znaleckého posudku č. 196/2022, pre
Radoslava Hnáta a Evu Ceperkovú, Severná 424, Vyšná Šebastová.
Uznesenie č. 5/8/2022: OcZ neschvaľuje žiadosť Ľubomíra Vyslockého a spol., Makarenkova
78, Ľubotice o odkúpenie pozemku parc. č. KN – C 734/19, o výmere 50 m2, k.ú. Ľubotice pre
obec Ľubotice.
Uznesenie č. 6/8/2022: OcZ neschvaľuje žiadosť Ing. Jozefa Demčáka, Prostějovská 3, Prešov
o zmenu názvu ulice Bedľovej v Ľuboticiach.
Uznesenie č. 7/8/2022: OcZ schvaľuje zrušenie zasadnutí OcZ dňa 14.11.2022 a 12.12.2022
podľa pôvodného harmonogramu vzhľadom na končiace volebné obdobie 2018-2022.
Uznesenie č. 8/8/2022: OcZ neschvaľuje prerokovanie návrhu Zmluvy o nájme nebytových
priestorov pre OZ CreDO, Pavla Horova 15, Prešov novozvoleným obecným zastupiteľstvom
na jeho ďalšom zasadnutí.
Uznesenie č. 9/8/2022: OcZ neschvaľuje návrh nájomného za nebytové priestory vo výške
150,- € mesačne pre OZ CreDO, Pavla Horova 15, Prešov.
Uznesenie č. 10/8/2022: OcZ neschvaľuje návrh ponechať nájomné za nebytové priestory
v pôvodnej výške 240,- € ročne a žiadať platbu za spotrebované energie od OZ CreDO, Pavla
Horova 15, Prešov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2022 o poplatkoch za nájom hrobového
a urnového miesta.

V Ľuboticiach 24.10.2022

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

