
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 02. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/2/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 1/2019. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a Mgr. Ján Vysocký. 

 

Uznesenie č. 2/2/2019:  OcZ schvaľuje právne zastúpenie obce advokátskou kanceláriou 

Benčík & Partners, s.r.o., Františkánske námestie 4, Prešov na základe zmluvy o poskytovaní 

právnych služieb 

  

Uznesenie č. 3/2/2019: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2019: 

 

 1. obnova cintorína Ľubotice (revitalizácia zelene, oplotenie) 

 2. riešenie výjazdu z obce na MK 2 

 3. výstavba parkoviska – sídlisko Pod Hájom 

 4. zakúpenie techniky na zimnú údržbu chodníkov v obci 

 5. budovanie verejného osvetlenia na nových uliciach 

 6. splátky zateplenia Základnej školy v Ľuboticiach 

 7. financovanie 5% spoluúčasti obce na realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

     budovy Obecného úradu a Materskej školy Ľubotice“ 

 8. vypracovanie zámeru - štúdie na výstavbu zberného dvora 

 9. majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely stavebného konania na vybudovanie  

     cyklistického chodníka                

10. projektová príprava rozšírenia mostov cez Ľubotický potok s chodníkom pre peších  

      i cyklistov ( ul. Pod Hájom, Krížna, Šalgovická, Kamenec) 

11. odkúpenie pozemku pri MŠ, ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi   

12. vypracovanie zámeru - štúdie využiteľnosti priestorov podkrovia budovy športového areálu 

 

Uznesenie č. 4/2/2019: OcZ schvaľuje spoločenské podujatia na rok 2019: 

 

 1. Ľubotický ples (január) 

 2. Keľemeské fašiangové zabíjačkové hody (február) 

 3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny                                     

 4. Noc s Andersenom (apríl) 

 5. Deň matiek (apríl) 

 6. Stavanie mája, veselica 

 7. MDD (jún) 

 8. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún) 

 9. Súťaž hasičov o pohár starostu obce (jún) 

10. Oslava sv. Cyrila a Metoda (júl) 

10. Zájazd na kúpalisko (prázdniny) 



11. Ľubotická desiatka (september) 

12. Hasičská zábava (september) 

13. Záhradkárska výstava (október) 

14. Oslava jubilantov (október) 

15. Katarínska oldies zábava 

16. Vianočné trhy 

17. Štefanská zábava 

 
 

Uznesenie č. 5/2/2019: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C  3315 vo vlastníctve obce Ľubotice, v k.ú. 

Ľubotice spočívajúceho v uložení vodovodného potrubia, kanalizačného potrubia, NN prípojky 

a vjazdu a výjazdu v rámci stavby „Ľubotice, čerpacia stanica pohonných látok na ul. 

Prešovská“  pre stavebníka SOLAR Real, s.r.o., Sabinov. 

                                      

Uznesenie č. 6/2/2019: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C  21117/362 vo vlastníctve obce Ľubotice, v k.ú. 

Ľubotice spočívajúceho vo vybudovaní prístupovej komunikácie a chodníka v rámci stavby 

„IBV 9 RD Ľubotice – Boršoš“ pre stavebníka SH cesta o.z., Prešov 

 

Uznesenie č. 7/2/2019: OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemok 

vo vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN-C 21117/251, v k.ú. Ľubotice spočívajúceho v uložení 

NN elektrického vedenia v rámci stavby „Rozšírenie NN siete – Ľubotice“ pre spoločnosť 

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice.   

 

Uznesenie č. 8/2/2019: OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemok 

vo vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN-C 3244, v k.ú. Ľubotice spočívajúceho v uložení VN 

elektrického vedenia v rámci stavby „Prešov GAVIAL TS a VN prípojka – kúpa“, pre 

spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice.   

 

Uznesenie č. 9/2/2019: OcZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Ľubotice. 

 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 11.02.2019 

 

 

 

 

                                                                                                          JUDr. Miroslav Makara 

                                                                                                                   starosta obce 


