
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11.10. 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Správu hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2021. 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/8/2021:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2021. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Gejza Sabanoš.  

 

Uznesenie č. 2/8/2021:  OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2021. 

 

Uznesenie č. 3/8/2021: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Domov sv. Dominika., 

Petrovany 115 vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa poskytuje 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

Uznesenie č. 4/8/2021: OcZ schvaľuje osadenie zvislého dopravného značenia „pozor 

deti“ v oboch smeroch, „prechod pre chodcov“ v oboch smeroch a vodorovné značenie prechodu 

pre chodcov na komunikácii v blízkosti bytového domu Duo byty na ul. Sekčovskej. 

  

Uznesenie č. 5/8/2021: OcZ neschvaľuje návrh Ing. Fečika na spolufinancovanie rekonštrukcie 

križovatky a CSS ulíc arm. gen Svobodu a Vihorlatská žiadateľa mesta Prešov vo výške 5% 

z celkovej ceny projektu podľa výsledku verejného obstarávania. 

 

Uznesenie č. 6/8/2021: OcZ schvaľuje návrh Ing. Pariľáka nepodieľať sa na spolufinancovaní 

rekonštrukcie križovatky a CSS ulíc arm. gen Svobodu a Vihorlatská žiadateľa mesta Prešov.  

 

Uznesenie č. 7/8/2021: OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 100 % od. 15.12.2020 do 

15.04.2021 z dôvodu núteného uzatvorenia prevádzky na základe stanovených 

protipandemických opatrení pre Tatianu Bokšajovú – U SUSEDA, Jastrabie nad Topľou 70. 

 

Uznesenie č. 8/8/2021: OcZ schvaľuje odpustenie nájmu vo výške 100 % od. 16.10.2020 do 

31.05.2021 z  dôvodu núteného uzatvorenia prevádzky na základe stanovených 

protipandemických opatrení pre Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice. 
 

Uznesenie č. 9/8/2021: OcZ schvaľuje žiadosť Milana Dudáša, Gagarinova 9, Ľubotice 

o finančnú výpomoc 255,- € za opravu zdravotnej pomôcky pre ŤZP dcéru. 

 

Uznesenie č. 10/8/2021: OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott, 

n.o., Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 

 



 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2021, ktorým sa určuje názov nových ulíc v obci 

Ľubotice. 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 11.10.2021 

                                                            

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                   JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                              starosta obce 


