
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08.02. 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

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

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Ing. Slavomír Pariľák.  

 

Uznesenie č. 2/1/2021:  OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Eurotrend, n.o., Duchnovičova 

16, Medzilaborce vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľa obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa 

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

 

Uznesenie č. 3/1/2021: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2021: 
1. veľkoplošná oprava miestnych komunikácií na ul. Gagarinovej, ul. Záhradnej a ul. Krížnej 

2. rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Ľubochnianskej 

3. výstavba cyklistického chodníka - 1.časť 

4. rekonštrukcia podkrovia budovy v športovom areáli 

5. zberný dvor - úprava plochy na dočasné skladovanie odpadu 

6. rekonštrukcia zasadacej miestnosti obecného úradu 

7. výstavba kontajnerových stanovíšť - sídlisko Pod Hájom 

8. vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny v obci 

9. riešenie výjazdu z obce na MK 2 - ul. Prešovská 

10. splátky zateplenia Základnej školy 

11. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

12. financovanie 5 % spoluúčasti obce na realizácii projektu  

„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice“ 

 

Uznesenie č. 4/1/2021: OcZ spoločenské podujatia na rok 2021: 
1. Noc s Andersenom (marec) 

2. Týždeň slovenských knižníc (1.3.2021 – 7.3.2021) 

3. Stavanie mája v spolupráci s DHZ (koniec apríla) 

4. Deň matiek (máj)  

5. Súťaž mladých hasičov (máj – jún) 

6. MDD alebo Detský folklórny festival (jún) 

7. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún) 

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

9. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (jún) 

10. Zájazd na kúpalisko (august - prázdniny) 

11. Ľubotická desiatka (september) 

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

13. Oslava jubilantov (október)  

14. Katarínska oldies zábava (november) 



15. Vianočné trhy (december) 

16. Štefanská zábava v spolupráci s OZ Keľemeske furmani (december) 

 

Uznesenie č. 5/1/2021: OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. 

polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 6/1/2021: OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemku parc. č. 3315 vo vlastníctve obce Ľubotice pre Mesto Prešov, spočívajúce 

v strpení stavby – „CDS – Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská“. 

 

Uznesenie č. 7/1/2021: OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott, n.o., 

Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 

 

Uznesenie č. 8/1/2021: OcZ schvaľuje uzatvorenie Memoranda o spolupráci na prípravu 

Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Prešov. 

 

 

 

V Ľuboticiach 08.02.2021 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                           starosta obce 


