
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14.02. 2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

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

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Jozef Čajka. 

 

Uznesenie č. 2/1/2022:  OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z.z. ak je 

výška finančného príspevku nižšia ako 1.200,- € ročne alebo vo výške 100,- €/mesiac pre 

obyvateľov obce Ľubotice na rok 2022, ktorý sa poskytuje v zmysle § 110aq zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách.  

 

Uznesenie č. 3/1/2022: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2022: 

 

1. výstavba cyklistického chodníka 1. časť 

2. rekonštrukcia mosta na ul. Roľnícka 

3. rekonštrukcia mosta na ul. Pod Hájom 

4. rekonštrukcia ul. Makarenkovej v dĺžke cca 300 m  

5. vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny 5 % spoluúčasť 

6. rekonštrukcia podkrovia a zateplenie budovy v športovom areáli 40% spoluúčasť 

7. vybudovanie kontajnerových stojísk na uliciach Tekeľova, Hapákova 

8. výkup pozemkov (Vodárenská, MK5, materská škola, cyklochodník II. etapa) 

9. vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ul. Ľubochnianskej 

10. spracovanie územného plánu obce 

11. projektová dokumentácia Rekonštrukcia podkrovia v športovom areáli 

12. projektová dokumentácia na výstavbu  MK na ul. Vodárenskej 
 

Uznesenie č. 4/1/2022: OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o opravu miestnej 

komunikácie – koniec Jarkovej ulice. 

  

Uznesenie č. 5/1/2022: OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o vybudovanie časti 

miestnej komunikácie na ul. Vodárenskej po odbočku na ulicu Orgovánovú. 

 

Uznesenie č. 6/1/2022: OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o rekonštrukciu terasy 

v objekte Pohostinstvo NOVA vo vlastníctve obce, ktorá je v súčasnosti v prenájme p. Harčára. 

 

Uznesenie č. 7/1/2022: OcZ schvaľuje doplnenie investičných aktivít o dočasnú úpravu ulice 

Mesačnej. 

 



Uznesenie č. 8/1/2022: OcZ schvaľuje spoločenské podujatia na rok 2022: 

1. Obecná lyžovačka (21.-25.februára – jarné prázdniny) 

2. Kelemeské hody (podľa upresnenia) 

3. Týždeň slovenských knižníc (7.3.2022 – 11.3.2022) 

4. Noc s Andersenom (1.apríl 2022) 

5. Odber krvi (8.apríl 2022) 

6. Stavanie mája v spolupráci s DHZO (koniec apríla) 

7. Deň matiek (15.máj 2022) (8.máj - Prvé sv. prijímanie) 

8. Súťaž mladých hasičov (máj – jún) 

9. MDD alebo Detský folklórny festival (jún) 

10. Súťaž o pohár starostu obce Ľubotice v požiarnom útoku (jún) 

11. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún) 

12. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (2.júl 2022) 

13. Zájazd na kúpalisko (august - prázdniny) 

14. Letná čitáreň v knižnici (každý augustový pondelok – 4x) 

15. Ľubotická desiatka (1.september 2022) 

16. Záhradkárska výstava v spolupráci so ZO SZZ (september) 

17. Oslava jubilantov (15.október 2022)  

18. Katarínska oldies zábava (26.november 2022) 

19. Vianočné trhy (december) 

20. Odber krvi (9.december 2022) 

21. Štefanská zábava v spolupráci s OZ Kelemeske furmani (december) 

 

Uznesenie č. 9/1/2022: OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 10/1/2022: OcZ podľa § 20 ods. 7 písm. c  zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:  

I. berie na vedomie 

a) Správu - informáciu o postupe  prerokovania zadania územného plánu obce Ľubotice. 

b) Výsledok posúdenia zadania územného plánu obce Ľubotice podľa § 20 ods. 5 písm. c), 

ods. 6,  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, zo 

dňa 7.2.2022, č OU-PO-OVBP1/2022/011313 ako príslušným orgánom územného 

plánovania. 

 

II. súhlasí  

s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach 

a pripomienkach k zadaniu územného plánu obce  Ľubotice 

III. schvaľuje  

zadanie územného plánu obce Ľubotice v súlade s § 20 ods. 7  písm. c)  č. 50/1976 o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

IV. ukladá 

referátu vnútornej správy  zabezpečiť uloženie - zaradenie pripomienok doručených pri  

prerokovaní zadania, ktoré  sú nad rámec zadania k podkladom určeným pre prípravu konceptu 

územného plánu obce, pre potreby ich prehodnotenia.   

 

Uznesenie č. 11/1/2022: OcZ: 

I. súhlasí,  

že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Ľubotice  potrvá najviac tri roky 



od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

II. schvaľuje 

a) predloženie Žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie  

„Územný plán obce Ľubotice“ podľa § 5 ods. 2 zákona č.226/2011 Z. z. 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie „Územného plánu obce 

Ľubotice“ najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov (rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a žiadanej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci); 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

Ľubotice. 

Uznesenie č. 12/1/2022: OcZ neschvaľuje  predaj pozemku KN-C parc. č. 3252/4 vo 

vlastníctve obce pre Zuzanu Jurčenkovú, Baštová 38, Prešov. 

 

Uznesenie č. 13/1/2022: OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 100 % za obdobie od 

25.11.2021 do 9.1.2022 z dôvodu núteného uzavretia prevádzky na základe 

stanovených protipandemických opatrení pre Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice. 

 

 

V Ľuboticiach 14.02.2022 

                                                            

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                   JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                              starosta obce 


