
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Závery z riadneho rokovania 

obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 27.02. 2023 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 

Správu o činnosti obecnej knižnice v Ľuboticiach za rok 2022. 

Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2022. 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia: 
 

Uznesenie č. 1/2/2023:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2023. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Rastislav Majirský a Gejza Sabanoš. 
 

Uznesenie č. 2/2/2023:  OcZ schvaľuje nákup technického zabezpečenia a realizáciu on-line 

prenosov zo zasadnutí OcZ od marca 2023. 
 

Uznesenie č. 3/2/2023:  OcZ schvaľuje doplnenie Ing. arch. Antona Lukáča za člena Komisie pre 

územné plánovanie, výstavbu a dopravu.    
 

Uznesenie č. 4/2/2023:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 25.000,- € pre TJ SOKOL 

ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 5/2/2023:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 22.000,- € pre TJ SOKOL ĽUBOTICE, 

Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 6/2/2023: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 4.000,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023.  
 

Uznesenie č. 7/2/2023: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.800,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023.  
 

Uznesenie č. 8/2/2023: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.500,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 9/2/2023: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 900,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 10/2/2023: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku 

cirkev, Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023 na 

organizovanie akcií pre deti, mládež a rodiny.  
 

Uznesenie č. 11/2/2023: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € pre Rímskokatolícku cirkev, 

Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023 na organizovanie akcií 

pre deti, mládež a rodiny.  
 

Uznesenie č. 12/2/2023: OcZ neschvaľuje finančný príspevok 10.000,- € na Kultúrne leto 2023 

v obci Ľubotice. 
 

Uznesenie č. 13/2/2023: OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.300,- € pre Združenie 

kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 14/2/2023: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- € pre Združenie kresťanských 

seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2023. 

 



Uznesenie č. 15/2/2023:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 2.450,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 16/2/2023:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 1.450,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 17/2/2023:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2023. 
 

Uznesenie č. 18/2/2023: OcZ neschvaľuje finančný príspevok 700,- € na Detský prázdninový 

týždeň výletov. 
 

Uznesenie č. 19/2/2023: OcZ schvaľuje finančný príspevok 1.000,- € na Detský prázdninový 

týždeň výletov. 
 

Uznesenie č. 20/2/2023: OcZ neschvaľuje finančný príspevok 1.000,- € pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, ZO 09 Prešov. 
 

Uznesenie č. 21/2/2023: OcZ schvaľuje finančný príspevok 100,- € pre Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, ZO 09 Prešov. 
 

Uznesenie č. 22/2/2023: OcZ neschvaľuje finančný príspevok 700,- € pre Rastislava Paľa na 

stolnotenisové turnaje v ZŠ Ľubotice. 
 

Uznesenie č. 23/2/2023: OcZ schvaľuje finančný príspevok 600,- € pre Rastislava Paľa na 

stolnotenisové turnaje v ZŠ Ľubotice. 
 

Uznesenie č. 24/2/2023: OcZ neschvaľuje finančný príspevok 2.500,- € pre Gréckokatolícku 

cirkev. 
 

Uznesenie č. 25/2/2023: OcZ schvaľuje finančný príspevok 2.000,- € pre Gréckokatolícku cirkev. 
 

Uznesenie č. 26/2/2023: OcZ neschvaľuje finančný príspevok 500,- € pre Miestny odbor Matice 

Slovenskej v Ľuboticiach. 
 

Uznesenie č. 27/2/2023: OcZ schvaľuje finančný príspevok 400,- € pre Miestny odbor Matice 

Slovenskej v Ľuboticiach. 
 

Uznesenie č. 28/2/2023: OcZ schvaľuje kultúrno-spoločenských aktivity na rok 2023: 

1. Ľubotický ples (28.1.2023) 

2. Obecná lyžovačka ( 4.2.2023 Tylicz) 

3. Fašiangové hody ( 11.2.2023 ) 

4. Týždeň slovenských knižníc 

5. Noc s Andersenom (31.3.2023) 

6. Veľkonočná kvapka krvi v spolupráci s MS SČK v Ľuboticiach ( 31.3.2023 ) 

7. Stavanie mája v spolupráci s DHZ (28.4.2023)  

8. Deň matiek (7.5.2023) 

9. MDD a vítanie detí do života, zábavné popoludnie ( 3.6.2023) 

10. Súťaž hasičov o pohár starostky obce Ľubotice  

11. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (koniec júna) 

12. 725. výročie - Obecná slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda ( 1.7.2023) 

13. Zájazd na kúpalisko (august – prázdniny) 

14. Ľubotická desiatka a päťka (1.9.2023) 

15. Ocenenie darcov krvi v spolupráci s MS SČK v Ľuboticiach  

16. Oslava jubilantov (14.10.2023) 



17. Katarínska oldies zábava  25.11.2023 

18. Vianočný trh na námestí pred OcÚ spojený  s Mikulášom  

19. Vianočná kvapka krvi v spolupráci s MS SČK v Ľuboticiach 

20. Štefanská zábava v spolupráci s OZ Kelemeske furmani 

21. Druhá knihobúdka v komunitnom centre 
 

Uznesenie č. 29/2/2023: OcZ schvaľuje 

• Kofinancovanie projektov z prostiedkov EÚ (Materská škola, Základná škola - jedáleň 

PD, ul. Ľubochnianska) 

• Výkup pozemkov (MK5, Cyklochodník, športový areál, ul. Bánovecká po ul. Púpavovú) 

• Spracovanie územného plánu obce 

• Projektová dokumentácia - budova športový areál - rozšírenie o PD prízemia 

• Projektová dokumentácia - polopodzemné kontajnery (Hapákova Tekeľova) 

• Projektová dokumentácia - MK9 - prepojenie MK2 a Za potokom 

• Projektová dokumentácia - športový areál 

• Projektová dokumentácia  - Prístavba materskej školy 

• Projektová dokumentácia  - Rozšírenie kapacity jedálne ZŠ 

• Projektová dokumentácia - Atletický okruh 

• Výstavba  terasy, ul. Korabinského 

• Revitalizácia tenisového a volejbalového ihriska (športový areál) 

• Výstavba polopodzemných kontajnerov (Hapákova, Tekeľova) 

• Vysporiadanie pozemkov pod chodník na ul. Sekčovskej        

Uznesenie č. 30/2/2023:  OcZ § 20 ods. 7 písm. c  stavebného zákona č. 50/1976  v platnom 

znení:  
 

1. berie na vedomie 

1.1. Správu – informáciu o postupe  prerokovania zadania ÚPN – Z Rajpark Ľubotice. 

1.2. Výsledok posúdenia zadania ÚPN – Z Rajpark Ľubotice podľa § 20 ods. 5 písm. c, ods. 

6,  stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení Okresným úradom Prešov, odborom 

výstavby a bytovej politiky, zo dňa 05.12.2022, č. OU-PO-OVBP1/2022/057923 ako  

príslušným orgánom územného plánovania. 
 

2. súhlasí  

s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach 

a pripomienkach k zadaniu ÚPN – Z Rajpark Ľubotice. 
 

3. schvaľuje  

zadanie ÚPN – Z Rajpark Ľubotice v súlade s § 20 ods. 7 písm. c stavebného zákona. 
 

 

 

V Ľuboticiach 27.02.2023 

                                                                                      

                                                        

                                                           Mgr. Nicole Rubisová 

                                                                                                     starostka obce 

 

Uznesenie č. 31/2/2023: OcZ schvaľuje odpustenie poplatku za vývoz odpadu celej domácnosti 

darcu krvi s diamantovou plaketou plaketou a plaketou Dr. Kňazovického na rok 2023. 


