
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

 

Závery z rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13. 02. 2017 

 
 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení  

Prehľad uznesení za rok 2016, ktoré zostávajú v platnosti 

Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce za rok 2016 

Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2016 

Splrávu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 

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

     Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Ing. Slavomír  

     Pariľák 

                              

Uznesenie 2/1/2017:  OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) obce   

                                    na 1. polrok 2017 a poveruje HK výkonom kontroly v zmysle  

                                    schváleného plánu. 
 

Uznesenie 3/1/2017:    OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2017: 
      

       1. projektová príprava cesty popri Ľ. Potoku po most pri ŠA 

       2. zateplenie ZŠ – fasáda + strecha 

       3. dokončenie rekonštrukcie Jarkovej ulice – 1. časť 

       4. rekonštrukcia ul. Jána Kostru 

       5. rekonštrukcia Šalgovickej ulice - nad potokom 

       6. rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou - ŠA 

       7. oplotenie miesta na odpad – sídlisko Pod Hájom 

       8. výstavba parkoviska – sídlisko Pod Hájom 

       9. revitalizácia zelene na cintoríne + oprava oplotenia 

                10. nákup hasičskej striekačky 

                11. nákup služobného mot. vozidla – osobné 

                12. výstavba čakární na zastávkach MHD 

                13. rozšírenie verejného osvetlenia 

                14. výstavba chodníkov 

 

Uznesenie 4/1/2017:     OcZ schvaľuje spoločenské podujatia obce na rok 2017:   
                                                                             

        1. Ľubotický ples (január) 

                                       2. Kelemské fašiangové zabíjačkové hody (február) 

                                       3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny                                     

                                       4. Noc s Andersenom  

                                       5. Deň matiek  

                                       6. MDD 



                                       7. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ 

                                       8. Oslava sv. Cyrila a Metoda 

                                       9. Zájazd na kúpalisko  

                                     10. Ľubotická desiatka (1. september) 

                                     11. Šarkaniáda 

                                     12. Oslava Jubilantov (október) 

                                     13. Katarínska oldies zábava  

                                     14. Vianočné trhy  

     15. Štefánska zábava  
 

Uznesenie 5/1/2017:   OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie 4/11/2016 a uznesenie 5/11/2016 

                                       

Uznesenie 6/1/2017:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. KN – E 904/1, 

     ostatná plocha, v zmysle GP č. 95/2016, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec – 

     GEOMAP, Tulčík 164 dňa 16.12.2016 a úradne overil Okresný úrad  

     Prešov, katastrálny odbor dňa 5.1.2017 pod č. G1  – 2242/16, vo  

     vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce Ľubotice. 

 

Uznesenie 7/1/2017:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov  parc. č. KN – E 891/1 a 

     891/2, ostatná plocha, vo vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce 

     Ľubotice, v zmysle GP č. 96/2016, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec –  

     GEOMAP, Tulčík 164 dňa 16.12.2016 a úradne overil Okresný úrad  

     Prešov, katastrálny odbor dňa 10.1.2017 pod č. G1  – 2251/16. 
 

Uznesenie 8/1/2017:   OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 

     na pozemku parc. č. KN – C 21001/143 vo vlastníctve obce Ľubotice, v 

     k.ú. Ľubotice spočívajúceho v uložení vodovodného  potrubia v rámci  

     stavby „ IBV ERGITALKY – SO 5.3 Vodovod“ pre  stavebníka  

     Racioterm, s.r.o. Prešov. 
                                       
 

Uznesenie 9/1/2017:   OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemok 

      vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN – E 895/1 spočívajúceho v  

      umiestnení vodovodného potrubia v rámci stavby spoločnosti ACCEPT, 

      M. Nešpora 61, Prešov pod názvom I/18 – Bardejovská ul. dopravné  

                napojenie investície. 

 

 

Uznesenie 10/1/2017:   OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

   o majetku obcí v z.n.p., zámer predaja pozemku vo vlastnícve obce   

   Ľubotice parc. č. KN – C 2810/3, ostatná plocha o výmere 281 m2 v   

   k.ú. Ľubotice. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného 

   zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení   

   neskorších predpisov. 

 

Uznesenie 11/1/2017:   OcZ schváľuje zámer predaja časti pozemku parc. č. 360/10 vo   

   vlastníctve obce, ostatná plocha o výmere cca 77 m2 ( prená výmera    

   bude určená geometrickým plánom) v k.ú. Ľubotice. OcZ posudzuje   

   tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR 

   č. 138/1991 Zb.o majetku obcí znení neskorších predpisov.  



 

Uznesenie 12/1/2017:   OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Vladimíra Spišáka 

   a spol., Gagarinova 5, Ľubotice, podľa LV č. 2639 v k.ú. Ľubotice,   

   parc. č. KN – E 324/1, orná pôda o výmere 156 m2, ktorá sa nachádza 

   pod telesom cesty – ul. Domašská a parcely č. KN – E 324/2, orná pôda 

   o výmere 67 m2, ktorá sa nachádza pod telesom cesty – ul. Strážnická, 

   do vlastníctva obce Ľubotice za cenu 13,27 €/m2.  

 

Uznesenie 13/1/2017:   OcZ ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkoprávnej zvolanie   

zasadnutia za účelom prerokovania žiadosti  Heleny Klimovičovej,      Korabinského 

18, Ľubotice a Juraja Jacka, Pustá Dolina 15, Prešov.       

 

Uznesenie 14/1/2017:   OcZ schvaľuje denný pokladničný limit hotovosti v pokladni OcÚ na 

   4.000,- €. 

 

Uznesenie 15/1/2017:   OcZ schvaľuje zmenu čl. II. ods.1 mandátnej zmluvy s právnym   

   zástupcom obce Ľubotice JUDr. Strakom spočívajúcu v zmene   

   fakturácie právnych služieb z paušálnej odmeny na fakturáciu za   

   jednotlivé úkony podľa § 10 Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. v znení 

   neskorších predpisov a za konzultácie, spracovanie stanovísk a pod.  v 

   hodinovej sadzbe 50,- € + DPH. 

 

 

 

 

V Ľuboticiach 13.02.2017 

  

 
              
     
                                                                                                            MVDr. Štefan Krajči, v.r. 

                                                                                                                   starosta obce 


