
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13.11. 2017 

 
 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.  

Prerokovanie východísk obce na rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie 1/9/2017:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2017. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Miroslav Kormaník 

                              

Uznesenie 2/9/2017: OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného obce vo výške 10% 

základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Uznesenie 3/9/2017: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1 200,- € pre Združenie kresťanských 

seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2018. 
                                                                                     

Uznesenie 4/9/2017:  OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 2 300,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2018. 
                                       

Uznesenie 5/9/2017:  OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 900,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Uznesenie 6/9/2017:  OcZ  schvaľuje  dotáciu vo výške 1 000,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Uznesenie 7/9/2017:  OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 2 400,- € pre Občianske združenie      

Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice, Domašská 5, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Uznesenie 8/9/2017:  OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 22 000,- € pre TJ SOKOL ĽUBOTICE,  

Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Uznesenie 9/9/2017:  OcZ schvaľuje  motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov  

1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2018/2019 do výšky 30,- € na každého prváka. 
 

Uznesenie 10/9/2017:  OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2018 vo  

výške 78,- €. 

  

Uznesenie 11/9/2017:  OcZ schvaľuje  dotáciu vo výške 2 000,- € pre Rímskokatolícku cirkev,  

Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok 2018 na organizovanie 

akcií pre deti a mládež.  

 



Uznesenie 12/9/2017:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 5 000,- € pre Rímskokatolícku 

cirkev, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok 2018. 

 

Uznesenie 13/9/2017:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2 500,- € pre Rímskokatolícku cirkev, 

Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov z rozpočtu obce na rok 2018 na dokončenie 

rekonštrukcie farských budov a areálu. 

 

Uznesenie 14/9/2017:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3 000,- € pre Gréckokatolícku cirkev, 

farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach, Bardejovská 57, Ľubotice na zhotovenie nového 

oltára. 

 

Uznesenie 15/9/2017:  OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 79,95 € na zdravotnícku 

pomôcku pre dcéru Ing. Beáty Dudášovej. 

 

 Uznesenie 16/9/2017:  OcZ schvaľuje prenájom pozemkov parc. č. 3257, 3344, 3228/1, 3213/4 

a 3315 pre spoločnosť Media representative, s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava za účelom 

umiestnenia 6 ks obojstranných reklamných „bilboardov“ za cenu 500,- €/ks/rok v zmysle VZN 

č. 8/2008.   

 

Uznesenie 17/9/2017:  OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 21117/128, ostatná 

plocha o výmere 990 m2 a pozemku parc. č. KN-C 21117/250, ostatná plocha o výmere 49 m2 

v k. ú. Ľubotice, od spoločnosti Sunen s.r.o., Vajanského 25, Galanta za cenu 1,- € 

a novovybudovanú komunikáciu cestnú a pešiu, ktorej užívanie bolo povolené kolaudačným 

rozhodnutím č. BS/13015/2014-Mk zo dňa 18.3.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

16.4.2015 (od mosta pri športovom areáli po koniec radovky – ul. Šípková) za cenu 1,- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za 

nájom hrobového miesta. 

 

 

V Ľuboticiach 13.11.2017 

  

 
              
     

                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči, v.r. 

                                                                                                                   starosta obce 


