Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09.04. 2018

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/3/2018: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2018.
Za overovateľov zápisnice boli určení Miroslav Kormaník a Gejza Sabanoš
Uznesenie č. 2/3/2018: OcZ neschvaľuje predaj časti pozemku parc. č. KN-C 3228/1 pre
Juraja Kožeja, Prostějovská 16, Prešov.
Uznesenie č. 3/3/2018: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce časť pozemku parc. č. KN-E 324/1. Výmera bude upresnená po vypracovaní geometrického
plánu. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 4/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Petrovi Staurovskému, Hapákova
1, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3118 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za
cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná
o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 5/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Jaroslavovi Madzikovi, Tekeľova
3, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3138 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za
cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná
o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 6/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Marekovi Kravcovi, Hapákova
9, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3078 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 za
cenu 1 € a pozemok parc. č. KN-C 3079 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za cenu 1

€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky,
ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v
roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na
dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 7/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáže Danielovi Korečkovi a Ing. Lenke
Korečkovej, Hapákova 7, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3094 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 23 m2 za cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom
žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov
prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych
sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 8/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Jozefovi Štelbackému, Hapákova
1, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3114 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za
cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná
o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 9/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Mgr. Richardovi Vlkolinskému,
Tekeľova 2, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3128/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 19 m2 za cenu 1 € za cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom
žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov
prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych
sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody
z minulosti.
Uznesenie č. 10/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže Daniela Košudovej, Tekeľova 2,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3129 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za
cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná
o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.

Uznesenie č. 11/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážami majiteľke garáže Eve Lukáčovej, Hapákova 9,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za
cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná
o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 12/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže JUDr. Jane Gecikovej, Hapákova
11, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za
cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná
o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 13/3/2018: OcZ schvaľuje rozšírenie investičných aktivít obce na rok 2018
o vybudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v športovom areáli Ľubotice.

V Ľuboticiach 09.04.2018

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

