
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 12. 09. 2011

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2011
Záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce Ľubotice k 30.06.2011

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/8/2011:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2011

   za overovateľov zápisnice boli určení F. Husovský a MUDr. J. Daňo, 
   PhD.

Uznesenie 2/8/2011:   OcZ nesúhlasí so zámerom spoločnosti Condornet vybudovať optickú   
                                     sieť v obci Ľubotice ako druhý provider.

Uznesenie 3/8/2011:  OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2011 rozpočtovým opatrením 
                                    č. 1/2011.

Uznesenie 4/8/2011:  OcZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti – pozemok parc. č. KN-C 3283 o 
výmere 6353 m2 v k. ú. Ľubotice vo vlastníctve obce víťazovi verejnej 
obchodnej súťaže PhDr. Jaroslav Lazorik – ZÁHRADA REAL, bytom 
Fulianka 75, miesto podnikania Bardejovská 48, Ľubotice, IČO: 
31248799 za kúpnu cenu 127 817 € .

                                                                            
Uznesenie 5/8/2011:  OcZ schvaľuje Cestovný poriadok MHD platný od 01.09.2011.

Uznesenie 6/8/2011:  OcZ schvaľuje zámenu pozemkov vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa 
GP č. 9/2011 zo dňa 9.7.2011, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec – 
GEOMAP, Tulčík 164 a úradne overila Správa katastra dňa 28.7.2011 
pod č. G1-983/2011 nasledovne: 
a) Obec Ľubotice zamieňa časť pozemku  KN-E parc. č.  737/129 k. ú. 
Ľubotice (v GP diel č. 32) - ostatné plochy - o výmere 94 m2 vo 
vlastníctve obce za časť pozemku KN-E parc. č. 737/17 k. ú. Ľubotice 
(v GP diel č. 3) – orná pôda - o výmere 94 m2, ktorého vlastníčkou je 
Cecília Gallová, Matice Slovenskej 6, Prešov 
b) Obec Ľubotice zamieňa časť pozemku KN-E parc. č. 737/129 k. ú. 
Ľubotice (v GP diel č. 33) - ostatné plochy - o výmere 95 m2 vo 
vlastníctve obce za časť pozemku KN-E parc. č. 737/18 k. ú. Ľubotice (
v GP diel č. 6) – orná pôda - o výmere 95 m2, ktorého vlastníkmi sú 
Terézia Husovská, Ružová 24, Prešov; Cyril Baran, Korabinského 17, 
Ľubotice;  Anton Mihok, Levočská 67, Prešov a  Eva Mihoková, 
Š. Moyzesa 39, Ružomberok
c) Obec Ľubotice zamieňa časť pozemku KN-E parc. č. 737/129 k. ú. 



Ľubotice (v GP diel č. 34) – ostatné plochy - o výmere 85 m2 vo 
vlastníctve obce za časť pozemku KN-E parc. č. 737/19 k. ú. Ľubotice 
(v GP diel č. 9) – orná pôda - o výmere 85 m2, ktorého vlastníkom je 
Ing. Albert Macko, Makrenkova 49, Ľubotice 
d) Obec Ľubotice zamieňa časť pozemku KN-E parc. č. 737/129 k. ú. 
Ľubotice (v GP diel č. 35) - ostatné plochy - o výmere 87 m2 vo 
vlastníctve obce za časť pozemku KN-E parc. č. 737/20 k. ú. Ľubotice

  (v GP diel č. 12)  - orná pôda – o výmere 87 m2, ktorého vlastníčkou je 
Matilda Kovaličová, Korabinského 15, Ľubotice
e) Obec Ľubotice zamieňa časť pozemku KN-E parc. č. 737/129 k. ú. 
Ľubotice (v GP diel č. 36) - ostatné plochy - o výmere 38 m2 vo 
vlastníctve obce za časť pozemku KN-E parc. č. 737/121 k. ú. Ľubotice 
(v GP diel č. 15) – orná pôda – o výmere 38 m2, ktorého vlastníčkou je 
Marta Kravjárová, Makarenkova 27, Ľubotice.
 OcZ zámenu pozemkov posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 7/8/2011:  OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku, parcely č. KN-E 881/232 – orná 
pôda - o výmere 727 m2  vedenej na LV č. 1306 vo vlastníctve  Štefana 
Molčana, Čsl. letcov 7, Ľubotice; Terézie Kačalovej, Nová 12, Nižná 
Šebastová; Jozefíny Sirotňákovej, Hájnova 27, Ľubotice; Anny  
Kačalovej, Slánska 77, Nižná Šebastová a Magdalény Molčanovej, 
Šalgovická 6, Ľubotice pre Obec Ľubotice za cenu 5 €.  Predmetný 
pozemok bude slúžiť na uloženie inžinierskych sietí a vybudovanie 
cesty. 

Uznesenie 8/8/2011:  OcZ
 a) poveruje Združenie obcí EKOTORYSA,  so sídlom Bajzova 14,  

    Haniska, IČO: 37937278 uskutočnením príslušného postupu verejného 
    obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
    zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
    ktorým sa zadá zákazka na poskytovanie služieb zberu, prepravy a 
    zneškodňovania komunálnych odpadov, separovane zbieraných   
    zložiek, komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a  
    veľkoobjemných odpadov pre obec Ľubotice, ako aj pre všetky ďalšie 
    obce, ktoré sú členmi Združenia obcí EKOTORYSA,  vrátane   
    prevádzkovania dopravných vozidiel, technických zariadení a ďalších 
    vecí obstarávaných Združením obcí EKOTORYSA v rámci projektu 
    „Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v   
    obciach Združenia.“
b) súhlasí, aby Združenie obcí EKOTORYSA rokovalo s úspešným   
    uchádzačom vo verejnom obstarávaní podľa predošlého bodu o   
    uzavretí zmluvy o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
    Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov za účelom   
    poskytovania služieb zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych 
    odpadov, separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov,   

                                        drobných stavebných odpadov a veľkoobjemných odpadov pre obec  
   Ľubotice, ako aj pre všetky ďalšie obce, ktoré sú členmi Združenia 
   obcí EKOTORYSA, vrátane prevádzkovania dopravných vozidiel,  



                                         technických zariadení a ďalších vecí obstarávaných Združením obcí 
    EKOTORYSA  v rámci projektu „Zvýšenie intenzity separovaného 
    zberu komunálneho odpadu v obciach Združenia.“

Uznesenie 9/8/2011:  OcZ schvaľuje zámer predať pozemok parc. č. KN-C 2810/4, ostatné 
plochy, o výmere 243 m2, k. ú. Ľubotice, ktorý sa nachádza v areáli 
spoločnosti Premetal MON s. r. o., Bardejovská 42, Ľubotice  a pozemok 
parc. č. KN-C 2810/3, ostatné plochy, o výmere 281 m2, k. ú. Ľubotice, 
ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Janka a spol. s. r. o., Bardejovská 
32, Ľubotice, priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 
13,27 €/m2 v zmysle svojho uznesenia č. 5/5/2010. 
OcZ predaj pozemkov posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 10/8/2011:  OcZ nesúhlasí s požiadavkou MIJOSTA spol. s r. o., v zastúpení 
právnym zástupcom JUDr. Lukáčom, o vrátenie kúpnej ceny 
a súvisiacich nárokov z neplatnej zmluvy o predaji pozemku bez 
prejednania veci na súde. 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice.

V Ľuboticiach 13.09.2011

      

      
                                                                                                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                                                                                                    starosta obce


