
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 03. 2020 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2019. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2/2020:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2020. 

Za overovateľov zápisnice boli určení p. Gejza Sabanoš a p. Martin Baňas. 

 

Uznesenie č. 2/2/2020:  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, ktorá je klientkou spoločnosti, ktorá má uzavretú zmluvu 

o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou Ľubotice.  

  

Uznesenie č. 3/2/2020: OcZ schvaľuje Knižničný a výpožičný poriadok knižnice obce Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 4/2/2020: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z.n.p., zámer predaja pozemkov, parc. č. 1195, zastavaná plocha a nádvoria 

o výmere 105 m², parc.č. 1196, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 358 m² a parc.č. 1197, 

záhrada o výmere 312 m², vedené na LV č.1132  pre  k.ú. Ľubotice v registri „C“ KN vo 

vlastníctve obce Ľubotice v prospech Františky Sochovičovej, rod. Šimkovej, Hájnova 1695/11, 

080 06 Ľubotice za cenu 1,20 €/ m². 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 existencii prídelovej listiny k pozemku zastavanom rodinným domom 

a k priľahlým pozemkom, ktoré sú dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej 

držbe žiadateľa - vlastníka rodinného domu a z dôvodu zosúladenia právneho a skutkového stavu, 

pričom predmetné pozemky sú pre obec nevyužiteľné. 

 

Uznesenie č. 5/2/2020: OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott, n.o., 

Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 

                                      

Uznesenie č.6/2/2020: OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o postúpení práv a povinností 

stavebníka na časti stavby „Ľubotice – rozšírenie vodovodu“  na cesionára Východoslovenskú 

vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice a zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 

obce bezplatne na cedovanú trasu vodovodu v prospech cesionára Východoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť, a.s. Košice. 

 

Uznesenie č.7/2/2020: OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti 

s prenajímateľom Občianske združenie Život pod Hájom, Hapákova 3, Ľubotice, za účelom 

vybudovania parkovacích miest na ul. Hapákova. 

 

 



Uznesenie č. 8/2/2020: OcZ schvaľuje Nájomnú zmluvu so spoločnosťou DANAD, s.r.o., Pod 

Hájom 10, Ľubotice za účelom prenájmu nebytových priestorov pre parkovanie hasičských áut 

a vozíkov DHZ Ľubotice. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2020, ktorým sa určuje názov novej ulice v obci 

Ľubotice 

 

 

V Ľuboticiach 09.03.2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                     starosta obce 


