
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 
Zápisnica  

z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2022 

 
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 8. riadnom zasadnutí v roku 2022. 
 

Prítomní: Mgr. Nicole Rubisová, Mgr. Miroslava Antonyová, Ing. Iveta Baňasová, Ing. Bc. Ondrej 

Dlugoš, Ing. Pavol Kleban, Ing. Zuzana Kormaníková, Mgr. et Mgr. Eva Lešková, Rastislav 

Majirský, Milan Tokár, Ing. Ján Tirpák 

Ospravedlnili sa: Gejza Sabanoš 

 

1. K bodu 2: Zloženie sľubu zvolenej poslankyne Mgr. et Mgr. Evy Leškovej 

Nakoľko sa Mgr. Lešková ospravedlnila z účasti na ustanovujúcom zasadnutí OcZ, zložila sľub 

na dnešnom zasadnutí OcZ.  

 

2. K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie otvorila a ďalej viedla starostka obce Mgr. Nicole Rubisová. Privítala prítomných a 

konštatovala, že na rokovaní sú prítomní 8 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo 

všetkých bodoch rokovania. 

Starostka oboznámila prítomných s návrhom programu riadneho rokovania OcZ s tým, že 

navrhla vypustiť bod č. 9 - Schválenie zásad odmeňovania poslancov, pretože poslanci navrhujú 

odmeňovanie aj členov komisií, ktorí nie sú poslancami OcZ. K tomuto bodu sa navrhuje vrátiť 

až po schválení členov jednotlivých komisií. Program bol schválený podľa predloženého návrhu. 

Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom.  
 

PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 12.12.2022 

 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu zvolenej poslankyne Mgr. et Mgr. Evy Leškovej 

3. Kontrola prijatého uznesenia 

4. Schválenie štatútu obce Ľubotice 

5. Zriadenie obecnej rady voľba jej členov 

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov 

7. Rozdelenie obvodov 

8. Delegovanie zástupcov obce do rady ZŠ, MŠ a dozornej rady TJ Sokol  

9. Prerokovanie žiadostí 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Bc. Ondrej Dlugoš a Ing. Pavol Kleban 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 1/9/2022) 

 

3. K bodu 3: Kontrola prijatého uznesenia 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvolenej starostky 

3. Informáciu starostky obce o vymenovaní zástupcu, ktorým bude Mgr. Miroslava Antonyová 



B.  k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolená starostka obce Mgr. Nicole Rubisová zložila zákonom predpísaný sľub 

starostky obce 

2. novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  

Mgr. Miroslava Antonyová 

Iveta Baňasová 

Ing. Bc. Ondrej Dlugoš 

Ing. Pavol Kleban 

Ing. Zuzana Kormaníková 

       Rastislav Majirský 

Gejza Sabanoš 

       Milan Tokár   

Novozvolená poslankyňa OcZ Mgr. Eva Lešková je z neúčasti na zasadnutí z objektívnych 

dôvodov ospravedlnená a sľub poslanca zloží na najbližšom riadnom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Ľuboticiach. 

C. s ch v a ľ u j e 

     a) program OcZ 

     b) poslanca Rastislava Majirského, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 

6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

     c) plán zasadnutí OcZ na rok 2023 podľa prijatého návrhu     

D.  u r č u j e 

podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat starostky obce tak, že starostke patrí základný plat podľa § 3 zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov. 

 

4. K bodu 4: Schválenie štatútu obce 

Poslanci dostali návrh štatútu domov na preštudovanie. Boli v ňom zapracované všetky návrhy 

a pripomienky poslancov, ako aj grafické stvárnenie symbolov obce. 

Poslanci hlasovali o schválení štatútu obce. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 2/9/2022) 
 

5. K bodu 5: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Starostka prečítala poslancom, čo je obecná rada, čím sa zaoberá, ďalej, kto môže byť členom 

obecnej rady a aký má mať počet členov. Navrhla za členov obecnej rady Mgr. Miroslavu 

Antonyovú, Ing. Pavla Klebana a Mgr. et Mgr. Evu Leškovú. 

Poslanci hlasovali o zriadení obecnej rady a jej členov. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 3/9/2022) 

 

6. K bodu 6: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov 

Starostka prečítala poslancom čo sú komisie, ich úlohy a zloženie. Komisie sú zložené z 

poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom (napr. z odborníkov pre oblasť, 

ktorej sa konkrétna komisia venuje), a teda zastupiteľstvo by malo uznesením zvoliť všetkých 



členov komisie, nielen členov z radov poslancov. 

Nevylučuje sa však ani neskoršie „domenovanie“ odborníkov a tiež nie je vylúčené ani to, aby 

členmi boli len poslanci. 

Náplne práce komisií, v prípade ak budú zriadené, vyplývajú zo štatútu obce. Starostka 

navrhuje tieto komisie a ich predsedov: 

 

o Komisia pre územné plánovanie , výstavbu a dopravu – Mgr. et Mgr. Eva Lešková 

o Komisia pre školstvo a informatizáciu - Ing. Zuzana Kormaníková 

o Komisia pre šport a kultúru – Milan Tokár 

o Komisia pre miestny rozvoj, európske fondy a spoluprácu s podnikateľskými subjektami 

– Rastislav Majirský 

o Komisia pre sociálne služby, zdravotníctvo a komunitný rozvoj – Ing. Bc. Ondrej Dlugoš 

o Komisia finančná, rozpočtová a majetkoprávna – Ing. Iveta Baňasová 

o Komisia pre starostlivosť  o životné prostredie a krízové situácie – Ing. Pavol Kleban 

o Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov – Gejza Sabanoš 

a členovia komisie – Ing. Pavol Kleban a Mgr. et Mgr. Eva Lešková 

Poslanci hlasovali o zriadení komisií OcZ a navrhnutých predsedoch. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 4/9/2022) 

 

7. K bodu 7: Rozdelenie obvodov 

Poslanci mali návrh starostky doma na preštudovanie. V návrhu na určenie obvodov prihliadala 

na vznik nových ulíc, na počty domov v jednotlivých uliciach, na fakt, či ide o nové alebo 

staršie ulice, na množstvo potencionálnych problémov, najmä čo sa týka novovznikajúcich 

domov. Starostka navrhla nasledovné rozdelenie obvodov: 

Mgr. Miroslava Antonyová – Hapáková, Tekeľová, Sekčovská, Brezová, Lipová 

Ing. Iveta Baňasová – Repíková, Ľanová, Fialková, Orgovánová, Šípková, Púpavová, Mätová  

Ing. Bc. Ondrej Dlugoš – Vodárenská, Bazová, Maková, Hlivová, Bedľová 

Ing. Pavol Kleban – Bánovecká, Ku Bánovcu, Pod hájom , Za potokom , Hajnova, Platanová 

Ing. Zuzana Kormaníková – Krížna, Roľnícka, Zimná, Letná, Južná, Východná, Západná, 

Severná, Gagarinova 

Mgr. et Mgr. Lešková – Nižnianska, Kvetná, Šebastovská, Čsl. letcov, Šalgovická, Krivá, 

Jarková, Krátka 

Rastislav Majirský – Mesačná , Polárna , Hviezdna , Slnečná , Makarenkova 

Gejza Sabanoš – Bardejovská, Strážnická, Kapušianska, Chmeľova, Ľubochnianska, Strojnícka,  

Rampová 

Milan Tokár – Cintorínska, Ku ihrisku, Kalinčiakova, Jána Kostru, Domašská, Korabinského 

Poslanci hlasovali o rozdelení obvodov. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 5/9/2022) 

 

8. K bodu 8: Delegovanie zástupcov obce do rady ZŠ, MŠ a dozornej rady TJ Sokol  

V novom volebnom období je znova potrebné delegovať zástupcov obce z radov poslancov do 

rád pri školách na území obce a tiež do správnej rady TJ SOKOL.  



Za zástupcov  obce do rady ZŠ navrhla starostka Ing. Pavla Klebana, Ing. Zuzanu Kormaníkovú 

a Rastislava Majirského. Ing. Miroslava Antonyová bude pokračovať v členstve v rade školy. 

Poslanci hlasovali o návrhu zástupcov obce do rady ZŠ. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                                     (uznesenie č. 6/9/2022) 

 

Za zástupcov  obce do rady MŠ navrhla starostka Mgr. et Mgr. Evu Leškovú a Milana Tokára. 

Poslanci hlasovali o návrhu zástupcov obce do rady MŠ. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 7/9/2022) 

 

Za zástupcov  obce do správnej rady TJ Sokol Ľubotice starostka navrhla Mgr. et Mgr. Evu 

Leškovú a Milana Tokára. 

Poslanci hlasovali o návrhu zástupcov obce do správnej rady TJ Sokol Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 8/9/2022) 

 

9. K bodu 9: Prerokovanie žiadostí 

1.Žiadosť o možnosť zmeny zámeru výstavby kontajnerových stojísk na vybudovanie 

polopodzemných kontajnerov – OZ Život pod Hájom 

Obyvatelia tejto časti majú urobenú projektovú dokumentáciu, ktorú bude potrebné 

prepracovať. Starostka navrhuje najprv zistiť v TSMP cenu za výstavbu ( stavba im bola 

sľúbená, avšak nebola zahrnutá do investícií) a koľko bude stáť odvoz takýchto kontajnerov. 

Ing. Bc. Dlugoš sa vyjadril, že počul, že vývoz je o polovicu lacnejší, ako pri bežných 

kontajneroch. Poslanec Majirský navrhol zistiť možnosti  osadenia polopodzemných 

kontajnerov aj na cintoríne a v ZŠ. K tejto téme sa po zistení uvedeného poslanci vrátia na 

ďalšom rokovaní OcZ. 

2. Požiadavka poslancov na online prenosy zo zasadnutí OcZ 

Ing. Kleban sa opýtal, či obec má na prenosy technické vybavenie. Starostka odpovedala, že nie, 

je potrebné zistiť, koľko by to stálo. Ing. Bc. Dlugoš navrhol, že to zistí. Mgr. et Mgr. Lešková 

sa vyjadrila, že možno nie je potrebný online prenos, ale stačí záznam, ak to bude technicky 

jednoduchšie.  

 

3. Požiadavka poslancov na zriadenie oficiálnej  facebookovej stránky obce 

Starostka sa vyjadrila, že sa už pracuje na novej web stránke obce, kde by boli údaje zverejňované 

prehľadnejšie. Taktiež pracuje na zriadení portálu Odkaz pre starostu na webovej stránke obce, 

kde bude reagovať na podnety občanov, aby skvalitnila a posilnila komunikáciu z oboch strán. 

Na FB stránku nemá pri svojich povinnostiach čas, ale ak by bola nejaká krízová situácia alebo 

niečo dôležité, tak samozrejme bude pohotovo reagovať aj na FB. Mgr. et Mgr. Lešková 

povedala, že mladí ľudia nechodia na web stránku, FB je podľa nej dnes už štandard. P. Majirský 

povedal, že jemu chýbajú aktuálne informácie, je potrebné informovať aktívne, podľa neho je 

oficiálna FB stránka obce potrebná. Odporúča, nekomunikovať cez aktuálnu súkromnú 



neoficiálnu stránku, ale zriadiť oficiálnu FB stránku obce. Chýbajú mu informácie napr. 

o projekte, ktorý sa bude realizovať v komunitnom centre, chcel by vidieť štúdiu, aké prvky tam 

budú osadené, ako bude realizovaná záhrada, atď. Mgr. Antonyová súhlasila, že starostka má 

pravdu, je to časovo náročné spravovať webovú stránku a zároveň FB stránku najmä pri reakciách 

na komentáre. Ing. Bc. Dlugoš navrhol opýtať sa aj občanov ako by chceli, aby vyzerala webová 

stránka a aký je časový limit, v ktorom by sa mohli vyjadriť. Starostka odpovedala, že definitívnu 

podobu dizajnu webovej stránky uzavrie do konca januára. Mgr. et Mgr. Lešková povedala, že 

návrhy by mali byť od profesionálov a nech pred realizáciou starostka oboznámi poslancov 

s výsledným návrhom stránky. Poslanec Majirský navrhol, nech sa FB stránka zriadi a spravovať 

ju budú poslanci, napr. členovia komisie pre školstvo a informatizáciu. Prezentovali by sa tam 

všetky aktuálne informácie. Zastupiteľstvo sa k tejto téme vráti na nasledujúcom zasadnutí OcZ. 

 

10. K bodu 10: Rôzne 

Hlavný kontrolór Ing. Tirpák predniesol plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023. Poslanci 

k tomuto dostali materiál domov na preštudovanie. Poslanec Majirský sa ho opýtal, koľko 

organizácií kontroluje v rámci kontrolnej činnosti v obci. Ing. Tirpák odpovedal, že je to obec, 

ZŠ, MŠ a všetky organizácie, ktoré dostávajú od obce dotácie. Mgr. et Mgr. Lešková sa opýtala, 

či kontroluje každý rok všetky organizácie. HK odpovedal, že každý rok kontroluje všetky 

organizácie a náhodne vyberie jednu, ktorú kontroluje hĺbkovo. Mgr. et Mgr. Lešková sa opýtala, 

aký je dôvod pre náhodný výber, ako prebieha, a či nie je možné postupovať viac systematicky. 

Poslanci majú právo poveriť hlavného kontrolóra kontrolovaním konkrétnej organizácie. 

 

Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                     (uznesenie č. 9/9/2022) 

 

Starostka sa vrátila k téme nájomnej zmluvy pre OZ KreDO. Na základe zaslania návrhu 

právnika obce a po konzultácii s hlavným kontrolórom obce sme dospeli k dohode , že pre OZ 

KreDO bude pripravený dodatok zmluvy o čerpaní energií platný do 31.12.2022, aby obec 

mohla vyfakturovať čerpanie energií v hodnote 1400,- €, ktoré OZ získalo v rámci inflačnej 

pomoci. 

Starostka zároveň informovala poslancov o  vypracovanej nájomnej zmluve s platnosťou od 

1.1.2023 s nájmom 5,- € na 1m2, tj. 84,- € /mesiac, čo je najnižší možný porovnateľný nájom 

v rámci prenájmu priestorov v obci + energie prepočítané na prenajatú plochu. Zároveň sa bude 

riešiť podružné meranie v objekte. OZ KreDO bolo oboznámené s touto zmluvou , mali ju 

zaslanú mailom 5.12.2022.   

Ing. Bc. Dlugoš požiadal, aby zmluva na nájomné od 1.1.2023 bola vypracovaná zvlášť 

a zmluva na spotrebu energií tiež zvlášť. Zároveň informoval OcZ, že od nového roka bude 

v OZ KreDO nový štatutárny zástupca, vzhľadom na jeho zastúpenie v OcZ.  

Ing. Kleban sa vyjadril, že nemal možnosť nahliadnuť do návrhu novej nájomnej zmluvy, preto 

sa v tomto bode zdrží hlasovania. 

Poslanci hlasovali o dodatku zmluvy o čerpaní energií platný do 31.12.2022. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2                                   (uznesenie č. 10/9/2022) 

 

Poslanci hlasovali o novej nájomnej zmluve OZ KreDO od 1.1.2023. 



 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 0 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 8                                   (uznesenie č. 11/9/2022) 

 

Schválenie dotácií na žiaka s trvalým pobytom v obci Ľubotice, ktorý navštevuje CVČ 

mimo trvalého bydliska.  

Minimálna suma dotácie na dieťa  v CVČ je 115,24 €. V našej obci sú to žiadosti na cca 40 detí. 

OcZ zo zákona schvaľuje minimum, resp. môže sa dohodnúť na vyššej čiastke. 

Poslanci hlasovali o dotácii na jedno dieťa v CVČ na rok 2023. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                   (uznesenie č. 12/9/2022) 

 

Schváleniu OcZ podlieha ročná odmena 500,- € pre nového strojníka  DHZ Dominika Saba. 

Funkciou bol poverený od 1.1.2023 po ukončení dohody o tejto funkcii s predchádzajúcim 

strojníkom DHZ. Z dohody mu okrem iného vyplýva udržiavať techniku vo funkčnom stave, 

zabezpečovať kontrolu pred a po každom výjazde. Ak to nebude robiť hasič DHZ, bude musieť 

obec objednať externú firmu a keďže je ťažko predpokladať, koľko budú musieť absolvovať 

výjazdov počas roka pri akejkoľvek pomoci obci, je veľmi pravdepodobné, že by takéto riešenie 

bolo finančne náročnejšie. Ing. Bc. Dlugoš sa opýtal, či má na to oprávnenie. Starostka 

odpovedala, že áno, má na to všetky potrebné oprávnenia. 

Poslanci hlasovali o schválení ročnej odmeny za plnenie funkcie strojníka vo výške 500,- € pre 

Dominika Saba. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                   (uznesenie č. 13/9/2022) 

 

Starostka informovala OcZ o možnosti požiadať o nenávratný finančný príspevok na spracovanie 

projektovej dokumentácie cez výzvu IROP so spoluúčasťou obce vo výške 5%.  

Žiadosť bude definitívne podaná po rokovaní s mestom a členmi rady UMR, do ktorej patrí aj 

naša obec.  

Navrhuje vypracovanie PD pre tieto projekty: 

1. Revitalizácia športového areálu 

2. Rozšírenie školskej jedálne v ZŠ Ľubotice 

3. Rekonštrukcia mosta na ul. Roľnícka 

4. 2. etapa cyklochodníka 

 

Ing. Bc. Dlugoš navrhol ešte doplniť projekt Zníženie energetickej náročnosti pre komunitné 

centrum a Rozšírenie kapacít sociálnej starostlivosti. Mgr. Vysocký mu vysvetlil, že sa nejedná 

o celé projekty, ale len o vypracovanie projektovej dokumentácie na investičné zámery. Pán 

Majirský sa opýtal, či je už hotová projektová dokumentácia na MK5. Starostka odpovedala, že 

áno, bude nasledovať výkup pozemkov, prípadne následne vyvlastňovanie. S ďalším postupom 

začne obec hneď po záveroch územného konania, ktoré už prebehlo. Ďalej informovala 

poslancov, že do tohto zámeru nie je zahrnutá PD na prístavbu a tým aj rozšírenie kapacity MŠ. 

PD na prístavbu MŠ bude financovaná z plánu obnovy bez spoluúčasti obce. Poslanci navrhli 

spracovanie projektovej dokumentácie v poradí podľa dôležitosti realizácie: 

 



 

1. Revitalizácia športového areálu 

2. Rozšírenie školskej jedálne v ZŠ Ľubotice 

3. 2. etapa cyklochodníka 

4. Rekonštrukcia mosta na ul. Roľnícka 

5. Komunitné centrum 

6. Zbrojnica DHZ 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                   (uznesenie č. 14/9/2022) 

 

Ďalej starostka informovala poslancov, že obec má spracovanú štúdiu na prístavbu MŠ a je 

potrebné poveriť starostku, aby zabezpečila verejné obstarávanie. S danou štúdiou boli poslanci 

oboznámení. Ing. Baňasová povedala, , že je vyhlásená výzva a je potrebné ju využiť, pretože 

objem alokovaných zdrojov nie je neobmedzený. Ing. Kleban súhlasí s verejným obstarávaním, 

ale nesúhlasí so štúdiou. Podľa neho nie je pozemok pod MŠ dostatočne využitý ( s poukazom 

na možnosť pre lepšie využitie aj vnútorného priestoru, členenia a energetických úspor - spoločná 

kotolňa, navýšenie kapacity počtu detí, telocvičňa a iné). Jedna štúdia je málo, je potrebné 

vyberať si z viacerých variantov. Treba spustiť verejné obstarávanie s tým, že nebude 

špecifikované na túto konkrétnu štúdiu. Starostka vysvetlila, že štúdia a PD nemusí byť totožná.  

Bude iniciovať stretnutie s architektkou, ktorá spracovala štúdiu, aby ich oboznámila s pôvodným 

zadaním a dôvodmi takto spracovanej štúdie. 

Rastislav Majirský požiadal o zverejnenie vizualizácie štúdie prístavby MŠ na webe obce. 

Poslanci hlasovali o odsúhlasení vyhlásenia verejného obstarávania. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                   (uznesenie č. 15/9/2022) 

  

Starostka informovala o zámere prepracovať projektovú dokumentáciu, ktorá je vypracovaná na 

podkrovie športového areálu a vo výzve z Fondu pre podporu športu bola obec neúspešná. 

Projektovú dokumentáciu navrhuje dať prepracovať zhotoviteľovi na celkovú rekonštrukciu 

budovy ŠA. Po stretnutí so zhotoviteľom PD bude informovať poslancov o výsledku, reálnej 

možnosti a finančných nákladoch. 

Pán Harčár doručil dohodu o postúpení prevádzky na tretiu osobu. K tejto dohode obec zaujala 

nesúhlasné stanovisko a v písomnom vyjadrení na základe konzultácie s právnikom obce mu 

bude doručená odpoveď s možnosťou výpovede z nájmu s trojmesačnou výpovednou lehotou 

podľa platnej nájomnej zmluvy. Až po prípadnom uvoľnení priestorov by obec postupovala 

ďalej, buď výberovým konaním na ich obsadenie, alebo by ich nechala pre potreby obce. 

Ďalej starostka spomenula, že predstavitelia spoločnosti Melipen, ktorí dostali súhlasné 

stanovisko k ÚPN zóny Rajpark, chcú ho prísť predstaviť na pracovné stretnutie poslancom, 

ktoré je dohodli na 11.1.2023. Čakajú tiež na rokovanie s primátorom Prešova ohľadom 

výjazdu z Ľubotíc na mestské komunikácie. Zatiaľ obec má od    bývalého vedenia nesúhlasné 

stanovisko, ktoré blokuje všetky plány. Stretnutie starostky s vedením mesta ohľadom tejto 

problematiky sa uskutoční budúci týždeň.  

Ďalej spolu s p. Ligusom pracuje na územnom pláne obce do ktorého sú zapracované všetky 

doposiaľ podané podnety. Aj ďalšia práca na územnom pláne podlieha súhlasnému stanovisku 

mesta s výjazdom komunikácií obce na územie mesta. Územný plán a stav jeho spracovania 

príde p. Ligus  objasniť poslancom po dohode termínu ( po rokovaní s mestom ) 



Ing. Bc. Dlugoš sa opýtal, kedy sa schvaľujú príspevky z rozpočtu obce pre organizácie. Starostka 

odpovedala, že na januárovom zasadnutí OcZ. Poslanci majú požiadavku na žiadateľov 

o príspevok o predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok. Starostka posunie túto ich 

požiadavku predsedom, resp. zodpovedným osobám z okruhu žiadateľov. 

Pán Majirský chce vyzvať občanov na doplnenie členov do komisií a chcel by ho zverejniť na 

web stránke obce. 

Ing. Kleban sa spýtal na aktuálne zloženie redakčnej rady  Obecného spravodaja a na možnosť 

byť jej  členom. Starostka povedala, že v redakčnej rade je starostka, Mgr. Antonyová a Mgr. 

Vysocký. Do  budúceho zasadnutia bude riešiť zloženia a požiadavky na členov redakčnej rady. 

Mgr. et Mgr. Lešková a Ing. Kleban vyjadrili požiadavku, aby v programe rokovaní bol bod 

Rôzne detailne rozpísaný. Starostka konštatovala, že niektoré veci prichádzajú priebežne a ak sú 

dôležité. zaraďujú sa do bodu rôzne napriek tomu, že program rokovania je už zverejnený. 

Ubezpečila, že všetko čo bude možné, bude uverejnené v bodoch programu. 
 

11. K bodu 11: Záver 

Starostka obce sa poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončila 8. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

 

 

Ľubotice  12. 12. 2022  

         

  

 

 

                                                                    Mgr. Nicole Rubisová 

    starostka obce 

 

 

 

Zapísala: Ing. Beáta Bajužíková          

 

 

  

Overovatelia: Ing. Bc. Ondrej Dlugoš 

 

 

 

            Ing. Pavol Kleban 


