
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 09. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení. 

Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce k 30.6.2018 

Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.6.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 1/7/2018:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2018. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a JUDr. Miroslav Makara.  
                              

Uznesenie č. 2/7/2018:  OcZ súhlasí so zriadením prístupovej cesty k pozemku parc. č. KN-C 

1594/1 cez pozemok parc. č. KN-C 3228/1 vo vlastníctve obce, na náklady žiadateľa. OcZ 

zároveň súhlasí s nutným výrubom stromov, ktoré žiadateľ vykoná na vlastné náklady. 

 

Uznesenie č. 3/7/2018:  OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. 

polrok 2018 a poveruje hlavného kontrolóra výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu. 

 

Uznesenie č. 4/7/2018:  OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2018. 

 

Uznesenie č. 5/7/2018:  OcZ schvaľuje zriadenie DHZ obce Ľubotice od 1.1.2019. 

 

Uznesenie č. 6/7/2018:  OcZ schvaľuje vymenovanie p. Vladimíra Pecucha, Domašská 5 , 

Ľubotice za veliteľa DHZ obce Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 7/7/2018:  OcZ určuje, podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom 

znení, plat starostu obce tak, že základný plat podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona navyšuje 

o 70  % do konca volebného obdobia s účinnosťou od 1.9.2018. 
 

Uznesenie č. 8/7/2018:  OcZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.089,90 € 

na zdravotnícku pomôcku pre dve ŤZP dcéry žiadateľa p. Milana Dudáša, Gagarinova 9, 

Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 9/7/2018: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z. n. p. zámer predaja časti pozemku parc. č. 360/10 vo vlastníctve obce, 

ostatná plocha o výmere cca 100 m2 ( presná výmera bude určená geometrickým plánom) v k. 

ú. Ľubotice. 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. 10/7/2018: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezodplatného  vecného bremena na pozemku parc. č. KN – C 21117/362 v k. ú. Ľubotice vo 

vlastníctve obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení podzemného elektrického vedenia v rámci 

stavby „Rozšírenie NN siete – Ľubotice“, za účelom pripojenia pozemkov parc. č. KN-C 

21113/16 a 21117/360, v prospech VSD, a. s. Košice. 



 

Uznesenie č. 11/7/2018: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezodplatného  vecného bremena na pozemku parc. č. KN – C 21117/362 v k. ú. Ľubotice vo 

vlastníctve obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení podzemného elektrického vedenia v rámci 

stavby „IBV 9 RD Ľubotice – Boršoš“, za účelom pripojenia pozemku parc. č. KN-C 

21117/164, v prospech VSD, a. s. Košice. 

 

Uznesenie č. 12/7/2018: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezodplatného vecného bremena na pozemku parc. č. KN – C 3239 (Domašská ulica) v k. ú. 

Ľubotice vo vlastníctve obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení podzemného eletrického 

vedenia v rámci stavby „Úprava VN vedenia č. VN-209 v obci Ľubotice“, v prospech VSD, a. s. 

Košice. 

 

Uznesenie č. 13/7/2018: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezodplatného  vecného bremena na pozemku parc. č. KN – C 21117/362 v k. ú. Ľubotice vo 

vlastníctve obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodného potrubia a kanalizačného 

potrubia splaškovej a dažďovej kanalizácie v rámci stavby „IBV 9 RD Ľubotice – Boršoš“, 

v prospech SH cesta o. z., Štefánikova 19, Prešov, IČO 51921103. 

 

Uznesenie č. 14/7/2018: OcZ schvaľuje predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Ľubotice, a to   

pozemku parc. č. KN-C 401/2 ostatná plocha o výmere 125 m2 v k. ú. Ľubotice a pozemku parc. 

č. KN-C 397/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 v k. ú. Ľubotice podľa 

geometrického plánu č. 14276551-39/18, ktorý vyhotovil Milan Botko – GEODET, Šafárikova 

7, Prešov dňa 4.6.2018 a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Prešov katastrálnym 

odborom dňa 14.6.2018 pod č. G1-1089/18, pre Františka Komára, Šalgovická 35, Ľubotice. 

OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemok je pre obec 

samostatne nevyužiteľný a je priľahlý k pozemku kupujúceho. OcZ zároveň v nadväznosti na 

svoje uznesenie č. 5/5/2010 určuje kúpnu cenu pozemku na 13,27 €/m2. 

 

Uznesenie č. 15/7/2018: OcZ schvaľuje odkúpenie  pozemku vo vlastníctve Ing. arch. Kamila 

Sedlára, Rybárska 20, Prešov a Ing. Jána Šofráneka, Mateja Murgaša 2, Prešov, parc. č. KN-C 

3238/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2 v k. ú. Ľubotice v zmysle GP č. 15/2018, 

ktorý vyhotovil GEOGRAF-združenie geodetov, Konštantínova 6, Prešov dňa 06.09.2018 

a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-1758/2018, ktorý sa 

nachádza pod telesom cesty – ul. Domašská, do vlastníctva obce Ľubotice za cenu 13,27 €/ m2. 

 

Uznesenie č. 16/7/2018: OcZ neschvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. 21116/23 od Patrika 

Minára, Orgovánová 34, Prešov do vlastníctva obce Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 17/7/2018: OcZ schvaľuje preloženie zasadnutia OcZ z 8.10.2018 na 5.10.2018. 

 

 

 

V Ľuboticiach 10.09.2018 

 

 

                                                                                                          MVDr. Štefan Krajči 

                                                                                                                 starosta obce 


