
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12.04. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/3/2021:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2021. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Jozef Čajka.  

 

Uznesenie č. 2/3/2021:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.400,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 3/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.000,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 4/3/2021: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 3.100,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

  

Uznesenie č. 5/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021.  

 

Uznesenie č. 6/3/2021: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 25.000,- € pre TJ SOKOL 

ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 7/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 20.000,- € pre TJ SOKOL ĽUBOTICE, 

Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 8/3/2021: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.000,- € pre Združenie 

kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 9/3/2021: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 750,- € pre Združenie kresťanských 

seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 10/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800,- € pre Združenie kresťanských 

seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 11/3/2021: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 12/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 800,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021. 

 



Uznesenie č. 13/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku cirkev, 

Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2021 na organizovanie akcií 

pre deti, mládež a rodiny.  

 

Uznesenie č. 14/3/2021: OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2021 vo  

výške 100,- €. 

 

Uznesenie č. 15/3/2021: OcZ schvaľuje finančný príspevok 350,- € na Detský prázdninový 

týždeň výletov. 

 

Uznesenie č. 16/3/2021: OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 3/6/2020 v tomto znení: 

OcZ udeľuje súhlas s plánovaným prevádzkovaním Súkromnej materskej školy v objekte 

novovzniknutých bytových domov DUO BYTY v katastri obce Ľubotice pre   Mgr. Andreu 

Klobušovskú, Haburská 4, Prešov. 

 

Uznesenie č. 17/3/2021: OcZ v zmysle § 16 ods. 1 písm. I) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov súhlasí so zriadením a prevádzkovaním Súkromnej materskej školy 

AKOBUK a Súkromnej školskej jedálne AKOBUK, ktorej zriaďovateľom je AKOBUK s.r.o., 

Haburská 2208/4, 080 06 Prešov, IČO: 53 438 558, ku dňu 1.9.2021. 

 

Uznesenie č. 18/3/2021: OcZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

oddychovej a relaxačnej zóny v areáli Denného stacionára v Ľuboticiach podľa predloženej 

štúdie variantu A. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území obce Ľubotice. 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                              starosta obce 


