
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12.03. 2018 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/2/2018:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2018. 

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

                              

Uznesenie č. 2/2/2018:  OcZ schvaľuje rozšírenie investičných aktivít obce na rok 2018 

o výstavbu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Ľubotice. 

  

Uznesenie č. 3/2/2018: OcZ schvaľuje zníženie prenajatej plochy na ul. Korabinského 2, 

Ľubotice pre Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice od 1.3.2018 o 70 m2 z dôvodu 

vyčlenenia priestorov pre aktivity DHZ Ľubotice. 

 

Uznesenie č. 4/2/2018: OcZ nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parc. č. KN-C 3212 pre 

spoločnosť KLEMENS, s.r.o., Šebastovská 10, Ľubotice.   

  

Uznesenie č. 5/2/2018: OcZ neschvaľuje dotáciu pre ŠK H.S.C. Iskra Prešov. 
              
Uznesenie č. 6/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže MUDr. Natálii Berdisovej, 

Hapákova 1, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3120 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

24 m2 za cenu 1 €. 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 sa 

jedná o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

Uznesenie č. 7/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáže MUDr. Ladislavovi Petričkovi, 

Tekeľova 3, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3136 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

20 m2 za cenu 1 €. 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 sa 

jedná o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže Ing. Jane Abbott, Hapákova 9, 

Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3083 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za 

cenu 1 €. 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 sa jedná 

o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

Uznesenie č. 9/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Ing. Danielovi Tomkovi, 

Terchovská 22D, Prešov a to pozemok parc. č. KN-C 3099 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 19 m2 za cenu 1 € a pozemok parc. č. KN-C 3100 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m2 za cenu 1 €. 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 sa jedná o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas 

výstavby bytových domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice 

za účelom získania dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom 

dochádza k vysporiadaniu majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

Uznesenie č. 10/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže Ing. Slavke Jančíkovej, Hapákova 

1, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3115 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za 

cenu 1 €. 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 sa jedná 

o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

Uznesenie č. 11/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáže Michaelovi Zelinkovi, Hapákova 

3, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 za 

cenu 1 €. 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 sa jedná 

o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

Uznesenie č. 12/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Jánovi Troligovi, Hapákova 9, 

Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3082 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za 

cenu 1 €. 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 sa jedná 

o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 



 

Uznesenie č. 13/2/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže Mgr. Henriete Petkovej, Hapákova 

5, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3098 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za 

cenu 1 €. 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 sa jedná 

o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových 

domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania 

dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu 

majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti. 

 

 

 

V Ľuboticiach 12.03.2018 

  

 

 
              
     

                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči 

                                                                                                                   starosta obce 


