
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 10. 04. 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení  

Informáciu o výsledkoch hydrogeologického prieskumu územia „Pod vodojemom“ 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

Uznesenie 1/3/2017:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2017. 

      Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a JUDr.  

      Miroslav Makara      

 

Uznesenie 2/3/2017:    OcZ schvaľuje odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice  

       parc. č. KN-C 360/10 ostatná plocha o výmere 79 m2 v zmysle GP č.   

                                      242/2017, ktorý vyhotovil GEOPLAN - Ing. Ľudovít Bakoň,   

                                      Konštantínova 3, Prešov dňa 15.3.2017  a úradne  overil Okresný úrad 

                 Prešov, katastrálny odbor  dňa 17.3.2017  pod  číslom G1- 402/17, pre  

                                      Ing. Jána Mačugu, Čsl. armády 364/8, Svidník za cenu 40,- €/m2. OcZ    

                                      posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle   

                                      § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. z  

                                      dôvodu, že pozemok sa nachádza v susedstve pozemku žiadateľa a pre   

                                      obec nie je samostatne využiteľný.  

 

Uznesenie 3/2/2017:    OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 8/8/2016v tomto znení:   

      OcZ schvaľuje nadobudnutie pozemku parc. č. KN-C 433/1 – zastavané

      plochy a nádvoria o výmere 276 m2 zapísaného na LV č. 473, ktorého 

      vlastníkom je Anna Wittnerová, Šalgovícka 7, Ľubotice a časti pozemku

      parc. č. KN-C 433/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2   

        vytvoreného  geometrickým plánom č. 57/2015, ktorý vyhotovil Jozef 

      Vavrenec – GEOMAP dňa 22.12.2015, ktorého vlastníkmi sú Vladimír 

      Komár, Šalgovická 39, Ľubotice a Pavol Komár, Šalgovická 5, Ľubotice 

      do vlastníctva obce darovaním.                                

 

Uznesenie 4/2/2017:    OcZ schvaľuje nadobudnutie časti pozemku parc. č. KN-C 433/1 –  

      zastavané   plochy a nádvoria o výmere 231 m2 zapísaného na LV č.  

      473, ktorého  vlastníkom je Anna Wittnerová, Šalgovická 7, Ľubotice a 

      časti pozemku parc. č. KN-C 433/2 - zastavané plochy a nádvoria o  

       výmere 131 m2 zapísaného na LV č. 474  v k. ú. Ľubotice, ktorého  

       vlastníkmi sú Vladimír Komár, Šalgovická 39, Ľubotice a Pavol Komár, 

       Šalgovická 5, Ľubotice, v zmysle geometrického plánu č. 98/2016,    

                                       ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP Tulčík dňa 09.02.2017 a  

                                       úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, dňa 7.3.2017 pod  

                                       číslom G1-221/17, do vlastníctva obce darovaním.                                                                                               
       
V Ľuboticiach 10.04.2017 

 

                                                                                                               MVDr. Štefan Krajči, v.r.                   

                                                                                                                      starosta obce 


