
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14. 05. 2018 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

Informáciu o výsledkoch zápisu detí do ZŠ Ľubotice. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/4/2018:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2018. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Ing. Miroslav Fečík.  
                              

Uznesenie č. 2/4/2018:  OcZ schvaľuje rozšírenie MŠ o 1 triedu v priestoroch Obecnej knižnice 

v Ľuboticiach a premiestnenie knižnice do voľných priestorov na poschodí obecného úradu. 

  

Uznesenie č. 3/4/2018: OcZ schvaľuje odkúpenie parciel č. KN-C 21116/128 o výmere 475 m2, 

KN-E 883/680 o výmere 293 m2, KN-E 883/681 o výmere 473 m2, KN-C 21116/104 o výmere 

125 m2, KN-C 21114/16 výmere 56 m2, KN-C 21114/17 výmere 34 m2, KN-C 21117/330 

výmere 155 m2, KN-C 21117/329 výmere 479 m2, KN-C 21122/4 výmere 17 m2, spolu 

o celkovej výmere 2107  m2 od spoločnosti Sunen Triangel s. r. o., Vajanského 3158/25, Galanta 

za cenu 11.997,- €, do majetku Obce Ľubotice. V prírode sa jedná o pozemky, ktoré sa 

nachádzajú za mostom pri športovom areáli pod miestnou komunikáciou, ktorá sprístupňuje 

radovú zástavbu, výjazd na ulicu Bánoveckú a pod budúcou miestnou komunikáciou MK 5. 

 

Uznesenie č. 4/4/2018: OcZ schvaľuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na ulici 

Domašskej podľa GP č. 19/2018, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík dňa 

7.3.2018 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 3.5.2018 pod č. G1-

745/18 takto: 

a)  odkúpenie časti parcely č. KN-E 727/505, v GP uvedenej ako diel č. 1, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 125 m2, ktorého vlastníkom je Patrik Jurko, Domašská 55, Ľubotice, do 

majetku obce Ľubotice za cenu 13,27 €/ m2. V prírode sa uvedená parcela nachádza pod cestou 

na ul. Domašskej. 

b)  odpredaj časti parcely č. KN-E 324/1, v GP uvedenej ako diel č. 4, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8 m2 pre Patrika Jurka, Domašská 55, Ľubotice, za cenu 13,27 €/ m2. OcZ 

posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu malej výmery pozemku 

a priľahlosti k pozemku p. Jurka. 

c)   odpredaj časti parcely č. KN-E 324/1, v GP uvedenej ako diel č. 5, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 8 m2 pre Patrika Jurka, Domašská 55, Ľubotice a spol. podľa LV č. 2285 

v k. ú. Ľubotice za cenu 13,27 €/ m2. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu malej výmery pozemku a priľahlosti k pozemku p. Jurka a spol. 

d)   odpredaj časti parcely č. KN-E 324/1, v GP uvedenej ako diel č. 6, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 11 m2 pre Milana Saba a Valériu Sabovú, Domašská 51, Ľubotice, za cenu 

13,27 €/ m2. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu malej 

výmery pozemku a priľahlosti k pozemku p. Saba. 

 

 



 

Uznesenie č. 5/4/2018: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 727/5, orná pôda 

o výmere 203 m2, ktorého vlastníčkou je Valéria Sabová, Domašská 51, Ľubotice, do majetku 

obce Ľubotice za cenu 13,27 €/ m2. V prírode sa tento pozemok nachádza pod cestou na ul. 

Strážnickej v k. ú. Ľubotice, pri bočnom vstupe do areálu ZŠ Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 6/4/2018: OcZ schvaľuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve obce parc. č. 

KN-C 401/2, ostatná plocha vo výmere 125 m2  a časť pozemku parc. č. KN-C 397/1 ostatná 

plocha v k .ú. Ľubotice za cenu 13,27 €/ m2. 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. 

 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 14.05.2018 

  

 

 
              
     

                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči 

                                                                                                                   starosta obce 


