Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 09. 2017
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2017
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/7/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 7/2017.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová, JUDr. Miroslav Makara
Uznesenie 2/7/2017: OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie 2/6/2017 ohľadom odkúpenia
pozemku od PaedDr. Jozefa Pavelku, Makarenkova 90, Ľubotice.
Uznesenie 3/7/2017: OcZ schvaľuje darovanie pozemku a zámenu pozemkov podľa
Geometrického plánu č. 94/2016, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 dňa
21.6.2017 a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa
6.7.2017 pod č. G1-1105/17 takto:
a) Zámenu časti pozemku parc. č. KN-C 375/5 o výmere 1m2 vo vlastníctve Obce Ľubotice (
v GP uvedený ako diel č. 5 ) za časť pozemku parc. č. KN-C 375/3 o výmere 1m2 vo vlastníctve
PaedDr. Jozefa Pavelku, Makarenkova 90, Ľubotice ( v GP uvedený ako diel č. 4 ).
b) Darovanie pozemku parc. č. KN-C 374/2 o výmere 19 m2 vo vlastníctve PaedDr. Jozefa
Pavelku, Makarenkova 90, Ľubotice ( v GP uvedený ako diel č. 2 ) obci Ľubotice za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie – ul. Jarkovej a vybudovania chodníka.
Uznesenie 4/7/2017: OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
2. polrok 2017 a poveruje hlavného kontrolóra výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu.
Uznesenie 5/7/2017: OcZ súhlasí s vyhodnotením pripomienok k ÚPN obce Ľubotice –
zmeny a doplnky 2016.
Uznesenie 6/7/2017 OcZ neschvaľuje rozšírenie mosta na ul. Šalgovíckej a jeho zaradenie do
investičných priorít na rok 2017
Uznesenie 7/7/2017: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku parc. č. KN – C 347/3 (Makarenkova ulica) vo vlastníctve obce Ľubotice,
spočívajúceho v uložení vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby „Ľubotice
obytná skupina IBV - objekty technickej infraštruktúry“ pre Rastislava Majirského, Jána Kostru
34, Ľubotice, ako zástupcu vlastníkov pozemkov.

Uznesenie 8/7/2017: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na pozemku parc. č. KN – C 347/3 (Makarenkova ulica) vo vlastníctve obce Ľubotice,
spočívajúceho v uložení NN elektrického vedenia v rámci stavby „Ľubotice, Makarenkova
13 RD - rozšírenie NN siete“, pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. Košice.
Uznesenie 9/7/2017: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 21115/55 o výmere
28 m2 v k.ú. Ľubotice, vo vlastníctve Dávida Sirotňáka, 082 12 Lipníky 63, za cenu 50,- Eur/m2,
za účelom rozšírenia križovatky ulíc Šalgovická a Sekčovská.
Uznesenie 10/7/2017: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku podľa Gometrického plánu č.
32/2017, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP, Tulčík 164 dňa 14.7.2017 a ktorý bol
úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 19.7.2017 pod č. G11203/17 a to parc. č. KN-C 358/2 o výmere 70 m2 v k. ú. Ľubotice, vo vlastníctve Ing. arch.
Jozefa Schlossera, Makarenkova 96, Ľubotice, za cenu 50,- Eur/m2, za účelom rozšírenia ulice
Jarkovej a vybudovania chodníka.
Uznesenie 11/7/2017: OcZ neschvaľuje zriadenie DHZO Ľubotice.
Uznesenie 12/7/2017: OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie 10/1/2015 ohľadom používania
súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely.
Uznesenie 13/7/2017: OcZ schvaľuje parkovanie služobného motorového vozidla VW Golf na
domácej adrese starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas
volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov
samosprávy obce Ľubotice.

V Ľuboticiach 11.09.2017

MVDr. Štefan Krajči, v.r.
starosta obce

