
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10.06.2019 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ľubotice k záverečnému účtu obce za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/6/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2019. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Slavomír Pariľák a Mgr. Ján Vysocký. 

 

Uznesenie č. 2/6/2019:  OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2018 a súhlasí s   

celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad. 

  

Uznesenie č. 3/6/2019:  OcZ schvaľuje na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže 

prenájom nebytových priestorov – reštaurácie „Obecný dom“ pre nájomcu Tatiana Bokšajová – 

U suseda, 094 35 Jastrabie nad Topľou 70 za nájomné 750,- €/mesiac.  

 

Uznesenie č. 4/6/2019:  OcZ neschvaľuje na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže 

prenájom nebytových priestorov – reštaurácie „Obecný dom“ pre Martina Balíka A.M.B., 

Kalinčiakova 23, 080 06 Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 5/6/2019:  OcZ schvaľuje zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na 

pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN – C 3228/1 (presná výmera bude určená 

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

Juraja Kožeja, Prostějovská 16, 080 01 Prešov. OcZ zároveň požaduje, aby priľahlé 

nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a prístupová cesta neboli použité na podnikateľské účely.   

 

Uznesenie č. 6/6/2019:  OcZ schvaľuje bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. KN – C 

21203/19 TTP, v zmysle GP č. 32/2019, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 

dňa 29.04.2019 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 02.05.2019 pod č. 

G1  – 834/19, vo vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 7/6/2019:  OcZ schvaľuje OcZ schvaľuje zámer zriadenia bezodplatného vecného 

bremena na pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN – C 3228/1 (presná výmera 

bude určená geometrickým plánom) spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu motorovými 

vozidlami pre Františka Vasiľa, Kalinčiakova 26, 080 06 Ľubotice. OcZ zároveň požaduje, aby 

priľahlé nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a prístupová cesta neboli použité na podnikateľské 

účely. 

 

V Ľuboticiach 10.06.2019 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                   starosta obce 


