
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11.11.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/11/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2019. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Gejza Sabanoš a Mgr. Ján Vysocký. 

 

Uznesenie č. 2/11/2019:  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. 3/11/2019: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.800,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 4/11/2019:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 28.000,- € pre TJ SOKOL 

ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 5/11/2019:  OcZ schvaľuje stiahnutie žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu obce 

na rok 2020 pre TJ Sokol Ľubotice a prepracovanie žiadosti do termínu 30.11.2019. 

 

Uznesenie č. 6/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.300,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 7/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku 

cirkev, Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020 na 

organizovanie akcií pre deti, mládež a rodiny.  

 

Uznesenie č. 8/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 9/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € z rozpočtu obce na rok 

2020 pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach, Bardejovská 

57, Ľubotice na zavedenie plynového kúrenia.  

 

Uznesenie č. 10/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- € pre Združenie 

kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 11/11/2019:  OcZ schvaľuje finančný príspevok 350,- € na Detský prázdninový 

týždeň výletov. 

 

Uznesenie č. 12/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2020 vo  

výške 100,- €. 



Uznesenie č. 13/11/2019:  OcZ neschvaľuje zámenu pozemkov parc. č. KN-C 3291/8 a 3291/2 

vo vlastníctve obce Ľubotice za pozemky parc. č. KN-C 3293/3 a 3291/6 vo vlastníctve PhDr. 

Jaroslav Lazorik – Záhrada Real, Bardejovská 48, Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 14/11/2019:  OcZ neschvaľuje predaj pozemkov KN-C 1195, 1196 a 1197 vo 

vlastníctve obce Ľubotice za cenu 1 euro ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Františku 

Sochovičovú, Hájnova 11, Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 15/11/2019:  OcZ neschvaľuje finančný dar vo výške 500,- € pre spoločnosť 

Pierott, n.o., Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 

 

Uznesenie č. 16/11/2019:  OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott, 

n.o., Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 

 

Uznesenie č. 17/11/2019:  OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo 

výške 15 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 18/11/2019:  OcZ schvaľuje zabezpečenie techniky na účely zimnej údržby 

chodníkov v obci formou verejného obstarávania v cene do výšky 30.000,- €. 

 

Uznesenie č. 19/11/2019:  OcZ schvaľuje preloženie zasadnutia OcZ z 9.12.2019 na 5.12.2019 

o 16,30 v ZŠ Ľubotice, Strážnická 26. 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 11.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                     starosta obce 


