
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 14. 05. 2012

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/5/2012:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2012

   Za overovateľov zápisnice boli určení F. Husovský a M. Baňas
                                  
Uznesenie 2/5/2012:   OcZ  

a) ruší dňom 30.06.2012 uznesenie č. 3/3/2011 zo dňa 07.03.2011 v 
plnom rozsahu, 
b) schvaľuje s platnosťou od 01.07.2012 príspevok vo výške 0,50 € na 
jeden stravný lístok pre seniorov, ktorí sa stravujú v reštaurácii Obecný 
dom alebo prostredníctvom donáškových služieb. Nárok na  príspevok 
má dôchodca, ktorého celkový príjem je do 300 € vrátane. Maximálny 
počet stravných lístkov v mesiaci, na ktoré obec poskytne príspevok je 
určený počtom pracovných dní v mesiaci.

Uznesenie 3/5/2012:   OcZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to  
časti pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere 850 m2 v k. ú. Ľubotice 
zapísaného na LV č. 1132 nájomcovi Peter CARS, s. r. o.,  Lada 159 na 
dobu neurčitú za nájomné 4 €/m2/rok s výpovednou lehotou 6 mesiacov 
bez udania dôvodu  ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
obmedzenej využiteľnosti pozemku, ktorý kvôli uloženiu podzemných 
inžinierskych sietí môže byť využívaný len ako voľná plocha bez 
stavieb.

Uznesenie 4/5/2012:   OcZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to 
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 513/4 o výmere 55 m2 v k. ú. 
Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č. KN-E 903/2 v k. ú. Ľubotice 
zapísaného na LV č. 1408 podľa Geometrického plánu č. 8/2012,  ktorý 
vyhotovil dňa 5.3.2012 Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 a úradne 
overila Správa katastra Prešov dňa 20.3.2012 pod č. G1-311/2012 Mgr. 
Slavomírovi Petrikovi, Krížna 11, Ľubotice a manž. Alene Petrikovej, 
Justičná 5, Prešov za kúpnu cenu 40 €/m2 ako  prípad hodný  osobitného 
zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov z dôvodu priľahlosti pozemku k pozemku vo 
vlastníctve Mgr. Petrika a skutočnosti, že pozemok je pre obec  
samostatne nevyužiteľný.



Uznesenie 5/5/2012:   OcZ poveruje starostu obce, aby v súlade so zámerom predať časť 
pozemku parc. č. KN-C 3252/1 v k. ú. Ľubotice obchodnou verejnou 
súťažou, dal vypracovať geometrický plán a následne vyhlásil obchodnú 
verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami:

  - minimálna cena – 50 €/m2
  - zachovanie účelu využitia pozemku tak ako je definované v územnom
    pláne obce –  výrobné služby a veľkoobchodné prevádzky.

Uznesenie 6/5/2012:  OcZ nesúhlasí s prenájmom nehnuteľnosti vo vlastníctve obec, a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere 200 m2 v k. ú. Ľubotice 
pre umiestnenie mobilnej LPG čerpacej stanice pre PRESNET s. r. o., 
Levočská 29, Prešov.

Uznesenie 7/5/2012:  OcZ schvaľuje poskytovanie opatrovateľskej služby Obcou Ľubotice.

V Ľuboticiach 15.05.2012

                                                                                                             MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                                                                                                                         starosta obce


