
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 05. 10. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2019 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1/8/2018:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2018. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Miroslav Kormaník. 

 

Uznesenie č. 2/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200,- € pre Združenie kresťanských 

seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 3/8/2018:  OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 2.300,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 4/8/2018:  OcZ  neschvaľuje  dotáciu vo výške 900,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 5/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.000,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 6/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2019. 

 

Uznesenie č. 7/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 22.000,- € pre TJ SOKOL 

ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2019. 

 
Uznesenie č. 8/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € pre Rímskokatolícku cirkev,  

Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok 2019 na organizovanie 

akcií pre deti a mládež.  

 

Uznesenie č. 9/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € pre Gréckokatolícku cirkev, 

farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach, Bardejovská 57, Ľubotice na dokončenie 

interiéru chrámu. 

 

Uznesenie č. 10/8/2018:  OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2019 vo  

výške 84,- €. 

 

Uznesenie č. 11/8/2018:  OcZ schvaľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov 

1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2019/2020 do výšky 30,- € na každého prváka. 

 

Uznesenie č. 12/8/2018:  OcZ schvaľuje odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice, 

parc. č. KN-C 360/10 ostatná plocha podľa geometrického plánu č. 88/2018, ktorý vyhotovil 



Geokart Prešov s.r.o., Konštantínova 3, Prešov dňa 12.10.2018  a úradne overil Okresný úrad 

Prešov, katastrálny odbor dňa 19.10.2018 pod číslom G1-2051/18 označenej ako parcela č. 

360/19 o výmere 93 m2 pre JUDr. Petra Petráška a manželku, Ťačevská 28, 085 01 Bardejov za 

cenu 40,- €/m2. OcZ  posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z dôvodu, že pozemok sa 

nachádza v susedstve pozemku žiadateľa a pre obec nie je samostatne využiteľný.  

 

Uznesenie č. 13/8/2018:  OcZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce parc. 

č. KN-C 1165, záhrada v šírke 0,8 m pri hranici pozemku č. 1164/1 KN-C  v k .ú. Ľubotice. 

Presná výmera bude určená geometrickým plánom. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení 

neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 14/8/2018:  OcZ neschvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo 

výške 10 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 15/8/2018:  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. 16/8/2018:  OcZ schvaľuje preloženie zasadnutia OcZ z 12.11.2018 na 5.11.2018. 

 

V Ľuboticiach 05.10.2018 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          MVDr. Štefan Krajči 

                                                                                                                 starosta obce 


