
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14.06. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/5/2021:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2021. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Ing. Slavomír Pariľák.  

 

Uznesenie č. 2/5/2021:  OcZ poveruje predsedu stavebnej, majetkovej a finančnej komisie, aby 

preveril skutkový stav na ulici Severnej aj v súvislosti s možnosťou prechodu vlastníkov 

priľahlých parciel v oblasti Konopiská cez pozemky v súkromnom vlastníctve za účasti zástupcu 

žiadateľov a vlastníkov dotknutých pozemkov 

 

Uznesenie č. 3/5/2021: OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2020 a súhlasí s   

celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 4/5/2021: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

  

Uznesenie č. 5/5/2021: OcZ schvaľuje Prevádzkový poriadok dočasného zberného miesta 

separovaného odpadu v obci Ľubotice, platný od 1.7.2021. 

 

Uznesenie č. 6/5/2021: OcZ schvaľuje mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo 

výške 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra v zmysle ustanovenia § 18c zákona SNR č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 7/5/2021: OcZ schvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 1753, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 18 m2   vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k.ú. 

Ľubotice  minimálne za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Uznesenie č. 8/5/2021: OcZ schvaľuje finančný príspevok na Ľubotický festival 2021 vo výške 

10.000,- € pre Tatianu Bokšajovú – U SUSEDA, Jastrabie nad Topľou. 

 

Uznesenie č. 9/5/2021: OcZ schvaľuje výnimku z VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku 

z dodržiavania nočného pokoja do 23.00 hod počas trvania Ľubotického festivalu každý piatok 

od 2.7.2021 do 3.9.2021. 

 

Uznesenie č. 10/5/2021: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

bezodplatne na pozemkoch parc. č. KN-C  397/1, 399/3 a 3224, k.ú. Ľubotice  vo vlastníctve 

obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodného potrubia v rámci stavby „Ľubotice, 

rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice. 

 

V Ľuboticiach 14.06.2021 

                                                                                                    

                                                                                                   JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                              starosta obce 


