
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z riadneho rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12.09. 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/7/2022:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2022. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. Slavomír Pariľák. 
 

Uznesenie č. 2/7/2022:  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 dvoch obyvateľov obce Ľubotice. 
 

Uznesenie č. 3/7/2022:  OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 
 

Uznesenie č. 4/7/2022: OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Ľubotice na 2. polrok 2022. 

  

Uznesenie č. 5/7/2022: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na 

pozemku KN-C parc. č.3315 spočívajúcom v uložení podzemného elektrického vedenia pre 

VSD, a.s., Mlynská 31, Košice. 
 

Uznesenie č. 6/7/2022: OcZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku, parc. č. KN-C 360/10, 

ostatná plocha o výmere  cca 12 m2  ( presná výmera bude stanovená podľa geometrického 

plánu) vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. Ľubotice  minimálne za cenu 

podľa znaleckého posudku. 
  
Uznesenie č. 7/7/2022: OcZ neschvaľuje osadenie betónového stĺpa na pozemku KNC  361/46,  

k. ú. Ľubotice, vo vlastníctve obce,  pre žiadateľku Annu Uličnú, Košické Olšany 2099. 
 

Uznesenie č. 8/7/2022: OcZ schvaľuje výmenu okien na budove pohostinstva NOVA vo 

vlastníctve obce Ľubotice na ul. Korabinského v Ľuboticiach. 
 

Uznesenie č. 9/7/2022: OcZ schvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti Packeta na 

parkovisku na ul. Korabinského, za stĺpom elektrického vedenia. 
 

Uznesenie č. 10/7/2022: OcZ schvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti Packeta na mieste 

pôvodného umiestnenia mliekomatu pred predajňou CBA. 
 

Uznesenie č. 11/7/2022: OcZ neschvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti Packeta 

v zelenom páse na ul. Domašská. 
 

Uznesenie č. 12/7/2022: OcZ schvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti Packeta v zelenom 

páse na ul. Bardejovskej pri parkovisku pri Obecnom dome. 
 

Uznesenie č. 13/7/2022: OcZ neschvaľuje umiestnenie balíkomatu spoločnosti Packeta vedľa 

budovy obecného úradu Ľubotice. 

 

V Ľuboticiach 12.09.2022 

                                                            

                                

                                                                                                 JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                            starosta obce 


