
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 02. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

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

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Ing. Miroslav Fečik. 

 

Uznesenie č. 2/1/2020:  OcZ súhlasí s realizáciou projektu: „Zvyšovanie povedomia žiakov 

o zmene klímy vrátane fyzických opatrení“, výzva: ACC03-Clima Edu vyhlásenej 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MZP SR“) 

Celkové oprávnené výdavky: do 52.500,- Eur, Výška NFP: do 50.000,- Eur. 

  

Uznesenie č. 3/1/2020: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2020: 

1. obnova cintorína Ľubotice - oplotenie 2.etapa 

2. rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej 

3. výstavba parkoviska a kontajnerových stanovíšť - sídlisko Pod Hájom 

4. výstavba miestnej komunikácie na ul. Roľníckej  

5. predĺženie miestnej komunikácie na ul. Makarenkovej 

6. výstavba miestnej komunikácie na ul. Ľubochnianskej 

7. výstavba cyklistického chodníka - 1.časť 

8. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely stavebného konania na vybudovanie  

cyklistického chodníka - 2.časť 

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

10. splátky zateplenia Základnej školy 

11. financovanie 5 % spoluúčasti obce na realizácii projektu  

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

12. vypracovanie projektovej dokumentácie na využitie podkrovia budovy športového areálu 

13. vypracovanie projektovej dokumentácie a zrealizovanie zberného dvora 

14. vypracovať štúdiu na zmodernizovanie zasadačky OcÚ 

15. vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starého vodovodu na ul. 

Kalinčiakovej a Makarenkovej v spolupráci s VVS 

 

Uznesenie č. 4/1/2020: OcZ súhlasí so zmenou adresy sídla Súkromnej základnej umeleckej 

školy Ľubotice, Bardejovská 25, 080 06 Ľubotice na novú adresu: Makarenkova 25, 080 06 

Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 5/1/2020: OcZ súhlasí so zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej základnej 

umeleckej školy Ľubotice na týchto adresách:  

1. Budovateľská 34/A, 080 01 Prešov  

2. Važecká 11, 080 05 Prešov 

3. Čapajevova 17, 080 01 Prešov 

                                      

 



Uznesenie č. 6/1/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Sociálny dom Antic, n.o., Pod 

Papierňou 71, Bardejov vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2020, ktorý sa 

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

 

Uznesenie č. 7/1/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Nádej, n.o., Sládkovičova 1, 

Prešov vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľa obce Ľubotice na rok 2020, ktorý sa poskytuje v zmysle 

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

Uznesenie č. 8/1/2020: OcZ schvaľuje spoločenské podujatia na rok 2020: 
1. Ľubotický ples (február)  

2. Lyžiarsky zájazd (február) 

3. Kelemeské fašiangové zabíjačkové hody (február)  

4. Noc s Andersenom (apríl) 

5. Deň matiek (apríl) 

6. Stavanie mája,veselica 

7. Súťaž mladých hasičov(máj-jún) 
8. MDD (jún) 

9. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún) 

10. Súťaž o pohár starostu obce Ľubotice v požiarnom útoku (jún) 
11. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (júl) 

12. Zájazd na kúpalisko (prázdniny) 

13. Ľubotická desiatka (september) 

14. Záhradkárska výstava 

15. Oslava jubilantov (október)  

16. Katarínska oldies zábava  

17. Vianočné trhy  

18. Štefanská zábava   

 

Uznesenie č. 9/1/2020: OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) obce   

na 1. polrok 2020 s doplnením o bod 9 – kontrola hospodárnosti v súvislosti so zabezpečením 

tepelného hospodárstva vzhľadom na efektivitu využitia finančných zdrojov v Základnej škole a 

poveruje HK výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu. 

 

Uznesenie č. 10/1/2020: OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 5/12/2019 v tomto znení: 

OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C 400, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 

m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.  KN-C 399, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 20 m2 vo vlastníctve Radoslav Juščák  a Mária Juščáková,  Makarenkova 

76, Ľubotice, v zmysle geometrického plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-

GEOMAP, Tulčík 164 dňa 11.11.2019 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor 

dňa 18.11.2019 pod číslom G1 – 2164/2019. 

 

Uznesenie č. 11/1/2020: OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C 400, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 20 m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.  KN-C 399, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vo vlastníctve Radoslav Juščák  a Mária Juščáková,  

Makarenkova 76, Ľubotice, v zmysle geometrického plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef 

Vavrenec-GEOMAP, Tulčík 164 dňa 08.01.2020 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny 

odbor dňa 15.01.2020 pod číslom G1 – 24/2020. 

 

 



Uznesenie č. 12/1/2020: OcZ neschvaľuje prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 20797/3 za 

účelom umiestnenia 2 ks reklamných bilboardov pre spoločnosť GRYF media, s.r.o., Puškinova 

2, Košice. 

 

Uznesenie č. 13/1/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200,- € na úhradu pobytu 

v „Škole v prírode“ pre Adama Soltyša, bytom Korabinského 45, Ľubotice, ktorý navštevuje 

školu pre deti s autizmom. 

 

Uznesenie č. 14/1/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľností, na ktorých 

je zriadený cintorín („pohrebisko“) v obci Ľubotice medzi obcou Ľubotice ako nájomcom 

a prenajímateľom Rímskokatolíckou farnosťou Narodenia Panny Márie, Makarenkova 35, 080 

06 Ľubotice. 

  

 

 

V Ľuboticiach 10.02.2020 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                     starosta obce 


