
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 27.09. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/7/2021:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2021. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Jozef Čajka.  

 

Uznesenie č. 2/7/2021:  OcZ neschvaľuje návrh poslanca Ing. Fečika zrušiť zákaz státia 

v protismere jazdy v trase MHD v obci Ľubotice, okrem ulice Nižňanskej a aby na úseku od 

križovatky ulíc Makarenkovej a Jarkovej bola cesta smerom k odbočke na ul. Domašskú 

prejazdná len jednosmerne.  

 

Uznesenie č. 3/7/2021: OcZ schvaľuje návrh poslanca Ing. Pariľáka zrušiť zákaz státia 

v protismere jazdy v trase MHD v obci Ľubotice, okrem ulice Nižňanskej s tým, že takýto návrh 

zmeny dopravného značenia obec odošle na schválenie KDI Prešov. 

 

Uznesenie č. 4/7/2021: 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 obyvateľku obce Ľubotice. 

  

Uznesenie č. 5/7/2021: OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Ľubotice na druhý polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 6/7/2021: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C  3315 vo vlastníctve obce Ľubotice, k.ú. Ľubotice, 

spočívajúceho v umiestnení elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu, 

úradne overeného katastrálnym odborom v Prešove pod č. G1-1093/2020  v prospech stavebníka 

VSD, a.s., Košice. 

 

Uznesenie č. 7/7/2021: OcZ schvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2349, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 166 m2   vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. 

Ľubotice  minimálne za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Uznesenie č. 8/7/2021: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z.n.p., zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2350, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 699 m2  vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. Ľubotice  v prospech 

Mgr. Evy Sopkovej, rod. Sopková, Antona Prídavka 4847/6, Prešov, 080 01, Petra Kožuška, rod. 

Kožuško a Viery Kožuškovej, rod. Krušková,  Strážnická 24, Ľubotice, 080 06, Ivana Servického, 

rod. Servický, Ďumbierska 6866/9, Prešov, 080 01, Kamila Suchaniča, rod. Sárközi a Magdalény 

Suchaničovej, rod.  Suchaničová, Strážnická 24, Ľubotice, 080 06  za cenu minimálne podľa 

znaleckého posudku. 

OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení   neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že priľahlý 

pozemok k bytovému domu je dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej 



držbe žiadateľov - spoluvlastníkov bytového domu, ktorí tento pozemok udržiavajú a kosia, 

pričom predmetný pozemok je pre obec nevyužiteľný. 
 

Uznesenie č. 9/7/2021: OcZ neschvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2351, záhrada 

o výmere 633 m2  vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k.ú. Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 10/7/2021: OcZ neschvaľuje žiadosť Juliany Kahunovej, Za potokom 9, Ľubotice 

o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1328 vo vlastníctve obce Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 11/7/2021: OcZ neschvaľuje žiadosť Janky Lörincovej, Bardejovská 32, Ľubotice 

o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2810/2 vo vlastníctve obce Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 12/7/2021: OcZ schvaľuje žiadosť Milana Dudáša, Gagarinova 9, Ľubotice 

o finančnú výpomoc 156,- € na zdravotnú pomôcku pre ŤZP dcéru. 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 27.09.2021 

                                                            

 

 

 

 

                                         

                                                                                                   JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                              starosta obce 


