
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12.02. 2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce za rok 2017. 

Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí za rok 2017. 

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2017. 

Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

 

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

Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a Ing. Slavomír Pariľák 

                              

Uznesenie č. 2/1/2018:  OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) obce   

na 1. polrok 2018 a poveruje HK výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu. 

  

Uznesenie č. 3/1/2018: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2018: 

 

 1. vykupovanie pozemkov (cyklochodník, cesta popri potoku ku ŠA, autoškola, ŠA a pod.)   

 2. splátky zateplenia ZŠ 

 3. revitalizácia zelene na cintoríne + oprava oplotenia 

 4. výstavba čakární na zastávkach MHD 

 5. výstavba chodníkov – oprava ul. Kapušianska, Sekčovská, Ľubochnianska a pod. 

 6. rekonštrukcia časti ul. Korabinského 

 7. rekonštrukcia časti ul. Strojníckej 

 8. pokračovanie ul. Jarkovej 

 9. výstavba ul. Fialkovej 

10. výstavba ul. Krížnej vľavo pred mostom 

11. úprava ul. Makarenkovej a Bánoveckej – frézovaný asfalt 

12. rozšírenie verejného osvetlenia na OS Winklerovky, Jarkovú, Sekčovskú  a Makarenkovu 

ulicu, prípadne inde po zvážení 

13. vybudovanie vstupu do obce 

14. výstavba parkoviska – sídlisko Pod Hájom 

 

Uznesenie č. 4/1/2018: OcZ schvaľuje spoločenské podujatia obce na rok 2018:   

  

 1. Ľubotický ples (január)  

 2. Kelemeské fašiangové zabíjačkové hody (február)  

 3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny   

 4. Noc s Andersenom  

 5. Deň matiek 

 6. Stavanie mája - veselica 

 7. MDD  

 8. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ  

 9. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda a 720. výročia 1. písomnej zmienky o obci (1298) 



10. Zájazd na kúpalisko (prázdniny – Nyíregyháza ) 

11. Ľubotická desiatka (1. september) 

12. Šarkaniáda 

13. Záhradkárska výstava 

14. Oslava jubilantov (október)   

15. Katarínska oldies zábava   

16. Vianočné trhy  

17. Štefanská zábava  

 

 

Uznesenie č. 5/1/2018: OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemok 

vo vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN – C 347/3 (Makarenkova ulica) vo vlastníctve obce 

Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby 

„Ľubotice obytná skupina IBV - objekty technickej infraštruktúry“ pre Rastislava Majirského, 

Jána Kostru  34, Ľubotice, ako zástupcu vlastníkov pozemkov. 
               

Uznesenie č. 6/1/2018: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1375/2 ostatná 

plocha o výmere 6 m2 a parc. č. KN-C 1375/3 ostatná plocha o výmere11 m2, v k. ú. Ľubotice,  

vytvorených geometrickým plánom č. 75/2017, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP, 

Tulčík 164, dňa 16.11.2017 a úradne overil Okresný úrad Prešov katastrálny odbor dňa 

23.11.2017 pod č. G1-2115/17, ktorých vlastníkmi sú  Jana Čepigová, Nižnianska 18, 080 06 

Ľubotice a Eva Onofrejová, Karpatská 13, Prešov podľa LV č. 558, do vlastníctva obce 

Ľubotice za cenu 50,- €/m2 z dôvodu rozšírenia križovatky ulíc Nižňanská – Pod Hájom 

a vybudovania čakárne na zastávke MHD na ul. Nižňanskej. 

 

Uznesenie č. 7/1/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Ing. Otovi Grošaftovi, Hapákova 

9, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3086 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za 

cenu 1 € a pozemok parc. č. KN-C 3085 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 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. 8/1/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Ing. Radoslavovi Palšovi, 

Tekeľova 2, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3134 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. 9/1/2018: OcZ schvaľuje zakúpenie stavebného materiálu na úpravu skladových 

priestorov nákupného strediska na ul. Korabinského 2, Ľubotice, pre potreby Dobrovoľného 

hasičského zboru Ľubotice.   

 



Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na 

území obce Ľubotice. 

 

 

 

V Ľuboticiach 12.02.2018 

  

 

 
              
     
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči 

                                                                                                                   starosta obce 


