
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 07. 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/6/2018:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2018. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a Gejza Sabanoš.  
                              
Uznesenie č. 2/6/2018:  OcZ  v súlade s § 166 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre 

voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 v obci Ľubotice jeden volebný obvod  v ktorom sa 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov pre volebné obdobie 2018 – 2022 volí 9 poslancov obecného 

zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 3/6/2018: OcZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Ľubotice vo volebnom období 2018 – 2022 na plný úväzok, t. j. 100 %. 

 

Uznesenie č. 4/6/2018: OcZ schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme predajne potravín na ulici  

Šalgovická 1 na dobu určitú do 31.3.2023 s Ivanom Sabolom DAJ-MI, Popradská 7 Prešov. 

 

Uznesenie č. 5/6/2018: OcZ poveruje starostu vyhľadať geometrický plán č. 84-4/2000 zo dňa 

10.7.2000 vyhotovený GEOMAP, združenie geodetov, Prešov, na ktorý sa odvoláva kúpna 

zmluva medzi obcou Ľubotice a p. Františkom Vasiľom a manželkou Annou, ul. Kalinčiakova 

26, Ľubotice.  

 

Uznesenie č. 6/6/2018: OcZ neschvaľuje vstúpenie obce Ľubotice do dražby budovy vo 

vlastníctve SEMOS, spol. s r. o., Prešov v konkurze, Budovateľská 48, Prešov.  

 

Uznesenie č. 7/6/2018: OcZ neschvaľuje žiadosť p. Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice 

o vybudovanie terasy na streche nad predajňou potravín Milk Agro na ulici Korabinského č. 2. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2018, ktorým sa určujú názvy nových ulíc 

v obci Ľubotice. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový 

poriadok cintorína v obci Ľubotice. 

 

V Ľuboticiach 09.07.2018 

 
            

                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči 

                                                                                                                   starosta obce 


