
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09.09.2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/9/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2019. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Mgr. Vladimír Lukáč 

 

Uznesenie č. 2/9/2019:  OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2019. 

 

Uznesenie č. 3/9/2019:  OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  

Ľubotice na druhý polrok 2019 a poveruje hlavného kontrolóra na výkon kontroly v súlade so 

schváleným plánom kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 4/9/2019:  OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemok 

vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN – E 906/2 o výmere 286 m2, spočívajúceho v práve 

prechodu a prejazdu motorovými vozidlami pre Ing. Martu Tarasovičovú a spoluvlastníkov 

pozemku parc. č. KN – E 518/1, Chmeľová 11, Ľubotice.  

 

Uznesenie č. 5/9/2019:  OcZ schvaľuje nadobudnutie pozemku, parc. č. KN – C 21117/396 – 

orná pôda o výmere 58 m2 od Ing. Jozefa Demčáka, Prostějovská 3, Prešov, Bc. Márie 

Andrejčákovej, Majakovského 3, Prešov, Terézie Cárikovej, Šebastovská 10, Ľubotice a Jána 

Marchevku, Lomné 61 do vlastníctva obce bezodplatným prevodom. 

 

Uznesenie č. 6/9/2019:  OcZ schvaľuje predaj pozemku vo vlastníctve obce, parc. č. KN-C 

1347/2, o  výmere 19 m2 zastavaná plocha a nádvorie v k .ú. Ľubotice za cenu 40,- €/ m2 pre 

spoločnosť Klemens, s.r.o., Šebastovská 10, Ľubotice z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou a pre obec nie je samostatne využiteľný, v súlade s ustanovením 

§ 9a, ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 7/9/2019:  OcZ schvaľuje zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na 

pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN – E 906/2 (presná výmera bude určená 

geometrickým plánom) spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu motorovými vozidlami pre 

Stanislava Vargu, Nám. Sv. Martina 43, Lipany. 

 

Uznesenie č. 8/9/2019:  OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 1.249,50 € na zdravotnícku 

pomôcku - motorové vozidlo Peugeot Rifter Long pre ŤZP dcéry Milana Dudáša, Tamaru 

a Barboru Dudášovú, bytom Gagarinova 9, Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 9/9/2019:  OcZ schvaľuje preloženie zasadnutia OcZ zo 14.10.2019 na 18.10.2019 

o 16,00 hod. 

 



Uznesenie č. 10/9/2019: OcZ v súvislosti s ukončením nájmu nehnuteľnosti schvaľuje finančné 

vysporiadanie za terasu a jazierko pri Obecnom dome v Ľuboticiach  pre bývalého nájomcu 

Martina Balíka A.M.B., Kalinčiakova 23, Ľubotice vo výške 4.150,- € v zmysle znaleckého 

posudku.   

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 5/2019 o určení spoločného školského obvodu 

ZŠ 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 09.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                     starosta obce 


