Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 11. 05. 2020
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/3/2020: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Slavomír Pariľák a Mgr. Ján Vysocký.
Uznesenie č. 2/3/2020: OcZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena bezodplatne na
pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C 21001/143, v k.ú. Ľubotice
spočívajúceho v uložení verejného vodovodu pre spoločnosť Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice.
Uznesenie č. 3/3/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena bezodplatne na pozemky vo vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN-C
21001/143 a KN-E 903/2 ( KN-C 513/1) v k.ú. Ľubotice, spočívajúceho vo výstavbe
inžinierskych sietí v rámci stavby „IBV Ľubotice - Pri Moste“, pre spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice.
Uznesenie č. 4/3/2020: OcZ schvaľuje zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemky vo
vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C 3176 a KN-C 21117/362, k.ú. Ľubotice, spočívajúceho
v práve uloženia plynového potrubia a stavby inžinierskej siete podľa geometrického plánu č.
89/2019, vyhotovenom Bc. Igorom Miškufom – IMGEOS, Prešov, dňa 22.10.2019, overený
katastrom 05.11.2019, v prospech spoločnosti FOS BUILDING, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01
Košice – Juh.
Uznesenie č. 5/3/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C 21117/362 vo vlastníctve obce
Ľubotice, k.ú. Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodnej siete a jej príslušenstva v rámci
stavby „Ľubotice - vodovod a prípojky k rodinným domom“ v prospech stavebníkov Ing. Jozef
Demčák, Prostějovská 3, 080 01 Prešov a Dominik Jarkovský, 082 42 Bzenov 50.
Uznesenie č.6/3/2020: OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve Obce
Ľubotice, o výmere 200 m², vedeného na LV 1132 v k.ú. Ľubotice, parc. č. KN-C 1544/1, za
účelom parkovania osobných motorových vozidiel a malých dodávok pre spoločnosť ESI Car,
s.r.o., Športová 2, 080 010 Prešov, za cenu 5€/m² ročne.
Uznesenie č.7/3/2020: OcZ súhlasí s vybudovaním chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku
vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. 3213/4, v k.ú. Ľubotice pre žiadateľa - spoločnosť DENT
plus, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov v dĺžke cca 35m, ktorú vybuduje na vlastné náklady
bez nárokov na refundáciu od obce
Uznesenie č. 8/3/2020: OcZ neschvaľuje odpustenie povinnosti zaplatiť dlh - cenu nájmu za
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 pre

spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Jantárova 30,040 01 Košice.
Uznesenie č. 9/3/2020: OcZ neschvaľuje finančný dar pre spoločnosť Pierott, n.o., Volgogradská
18, Prešov.
Uznesenie č. 10/3/2020: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p., predaj pozemkov, parc. č. 1195, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
105 m², parc.č. 1196, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 358 m² a parc.č. 1197, záhrada
o výmere 312 m², vedené na LV č.1132 pre k.ú. Ľubotice v registri „C“ KN vo vlastníctve obce
Ľubotice v prospech Františky Sochovičovej, rod. Šimkovej, Hájnova 1695/11, 080 06 Ľubotice
za cenu 1,20 €/ m². OcZ posúdilo tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva
v existencii prídelovej listiny k pozemku, zastavanom rodinným domom a k priľahlým
pozemkom, ktoré sú dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej držbe
žiadateľa - vlastníka rodinného domu a z dôvodu zosúladenia právneho a skutkového stavu,
pričom predmetné pozemky sú pre obec nevyužiteľné.
Zámer predaja predmetných pozemkov bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
v Ľuboticiach č. 4/2/2020 dňa 09.03.2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2020, ktorým sa určuje názov novej ulice v obci
Ľubotice

V Ľuboticiach 11.05.2020

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

