Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 08.03. 2021
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia prijatých uznesení.
Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1/2/2021: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2021.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Mgr. Vladimír Lukáč.
Uznesenie č. 2/2/2021: OcZ
a) konštatuje, že v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zanikol mandát poslanca Mgr. Jána Vysockého vzdaním sa mandátu,
b) vyhlasuje v zmysle § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v z. n. p., že za poslanca OcZ nastupuje Jozef Čajka, ktorý získal vo voľbách
v ďalšom poradí najväčší počet hlasov ako náhradník,
c) potvrdzuje, že v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p., Jozef Čajka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ a bolo mu odovzdané
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OcZ.
Uznesenie č. 3/2/2021: OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1274/1 vo
vlastníctve obce Ľubotice pre zriadenie mobilného odberového miesta pre spoločnosť
Ambulancia Veľaty, s.r.o., Športová 259, Veľaty za cenu 330,- €/mesiac.
Uznesenie č. 4/2/2021: OcZ
a) konštatuje, pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie
rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1
b) odporúča pokračovať v podpore realizácie stavby rýchlostnej komunikácie R4 na území
Prešovského samosprávneho kraja.
Uznesenie č. 5/2/2021: OcZ poveruje starostu obce zaslaním písomnej informácie všetkým
dotknutým stranám o uvažovanej výstavbe miestnej komunikácie Bánovecká a zároveň poveruje
starostu obce obstaraním a zazmluvnením projektanta za účelom spracovania projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie v termíne do 30.4.2021.
Uznesenie č. 6/2/2021: OcZ neschvaľuje žiadosť Ing. Staša vo veci finančnej investície obce do
navrhovanej časti výstavby miestnej komunikácie na ul. Vodárenskej.
Uznesenie č. 7/2/2021: OcZ poveruje predsedu stavebnej komisie vypracovaním investičného
plánu výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci do konca roka 2022 s možnosťou
využitia financovania z cudzích zdrojov v termíne do budúceho zasadnutia OcZ.

Uznesenie č. 8/2/2021: OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 5/8/2020 v tomto znení:
OcZ schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o bezodplatný prevod pozemkov
KN-C parc. č. 21031/4 a KN-E parc. č. 901/1 do majetku obce.
Uznesenie č. 9/2/2021: OcZ schvaľuje bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. KN-E 901/1,
ostatná plocha, evidované na LV č.1380, v zmysle GP č. 12/2021, ktorý zhotovil Adrián Tkáč GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40B, Prešov dňa 02.02.2021 a úradne overil Okresný úrad Prešov,
katastrálny odbor dňa 09.02.2021 pod č. G1-181/2021, vo vlastníctve SR v správe Slovenského
pozemkového fondu do majetku obce Ľubotice.
Uznesenie č. 10/2/2021: OcZ deleguje do funkcie člena Obecnej rady poslanca Gejzu Sabanoša
do konca volebného obdobia 2018 - 2022, namiesto Mgr. Jána Vysockého, ktorý sa vzdal
poslaneckého mandátu.
Uznesenie č. 11/2/2021: OcZ deleguje ako zástupcu obce do funkcie člena Rady školy pri ZŠ
Jozefa Čajku do konca volebného obdobia 2018 - 2022, namiesto Mgr. Jána Vysockého, ktorý sa
vzdal poslaneckého mandátu.
Uznesenie č. 12/2/2021: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 3023/2, trvalé trávne
porasty o výmere 35 m2 v k. ú. Ľubotice, vytvoreného geometrickým plánom č. 13/2021, ktorý
vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP, Tulčík 164, dňa 15.02.2021 a úradne overil Okresný úrad
Prešov katastrálny odbor dňa 23.02.2021 pod č. G1-271/2021, ktorého spoluvlastníkmi sú
Gabriela Lukáčová, Pažica 37, Prešov-Nižná Šebastová, Zuzana Baloghová, Šebastovská 21,
Nižná Šebastová, Juraj Ferenc, Centrum 41/107-103, Dubnica nad Váhom a Ľuboš Ferenc,
Ďumbierska 6, Prešov podľa LV č. 2921, do vlastníctva obce Ľubotice za cenu 80,- €/m2
z dôvodu zámeru vybudovania cyklistického chodníka obcou Ľubotice.

V Ľuboticiach 08.03.2021

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

