
 

   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 8/2021 
 

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  11.10.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 7. riadnom zasadnutí v roku 2021. 

 

Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Jan Barnoky, Jozef Čajka, Mgr. 

Vladimír Lukáč, Ing. Miroslav Fečik, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš, Ing. Ján Tirpák 

Ospravedlnili sa: Martin Baňas 

 

1. K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice 

 

Rokovanie otvoril a ďalej viedol starosta obce JUDr. Miroslav Makara. Privítal prítomných 

a konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 7 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo 

všetkých bodoch rokovania. 

Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu riadneho rokovania OcZ. Program bol 

schválený podľa predloženého návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným 

programom.  

 

PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 11.10.2021 

 

1. Otvorenie - prezentácia 

                      - schválenie programu 

                      - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2021 

4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2021 

5. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia 

6. Prerokovanie a schválenie VZN obce Ľubotice, ktorým sa určuje názov nových ulíc v obci 

Ľubotice 

7. Prerokovanie žiadostí 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Gejza Sabanoš. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 6  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 1/8/2021) 

 

 

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení z riadneho rokovania OcZ dňa 27.9.2021  

Uznesenie č. 1/7/2021:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2021. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Jozef Čajka.  

Zápisnica overená. 



Uznesenie č. 2/7/2021:  OcZ neschvaľuje návrh poslanca Ing. Fečika zrušiť zákaz státia 

v protismere jazdy v trase MHD v obci Ľubotice, okrem ulice Nižňanskej a aby na úseku od 

križovatky ulíc Makarenkovej a Jarkovej bola cesta smerom k odbočke na ul. Domašskú 

prejazdná len jednosmerne.  

Uznesenie č. 3/7/2021: OcZ schvaľuje návrh poslanca Ing. Pariľáka zrušiť zákaz státia 

v protismere jazdy v trase MHD v obci Ľubotice, okrem ulice Nižňanskej s tým, že takýto návrh 

zmeny dopravného značenia obec odošle na schválenie KDI Prešov. 

Uznesenie č. 4/7/2021: OcZ schvaľuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

príspevok na prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu terénnou formou vo výške 0,70 € 

/hod pre obyvateľku obce Ľubotice. 

Uznesenie č. 5/7/2021: OcZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Ľubotice na druhý polrok 2021. 

Uznesenie č. 6/7/2021: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C  3315 vo vlastníctve obce Ľubotice, k.ú. Ľubotice, 

spočívajúceho v umiestnení elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu, 

úradne overeného katastrálnym odborom v Prešove pod č. G1-1093/2020  v prospech stavebníka 

VSD, a.s., Košice. 

Uznesenie č. 7/7/2021: OcZ schvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2349, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 166 m2   vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. 

Ľubotice  minimálne za cenu podľa znaleckého posudku. 

Uznesenie č. 8/7/2021: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v z.n.p., zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2350, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 699 m2  vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k. ú. Ľubotice  v prospech 

Mgr. Evy Sopkovej, rod. Sopková, Antona Prídavka 4847/6, Prešov, 080 01, Petra Kožuška, rod. 

Kožuško a Viery Kožuškovej, rod. Krušková,  Strážnická 24, Ľubotice, 080 06, Ivana Servického, 

rod. Servický, Ďumbierska 6866/9, Prešov, 080 01, Kamila Suchaniča, rod. Sárközi a Magdalény 

Suchaničovej, rod.  Suchaničová, Strážnická 24, Ľubotice, 080 06  za cenu minimálne podľa 

znaleckého posudku. 

OcZ posudzuje 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 tom, že priľahlý 

pozemok k bytovému domu je dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej 

držbe žiadateľov - spoluvlastníkov bytového domu, ktorí tento pozemok udržiavajú a kosia, 

pričom predmetný pozemok je pre obec nevyužiteľný. 

Uznesenie č. 9/7/2021: OcZ neschvaľuje zámer predaja pozemku, parc. č. KN-C 2351, záhrada 

o výmere 633 m2  vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132, v k.ú. Ľubotice. 

Uznesenie č. 10/7/2021: OcZ neschvaľuje žiadosť Juliany Kahunovej, Za potokom 9, Ľubotice 

o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 1328 vo vlastníctve obce Ľubotice. 

Uznesenie č. 11/7/2021: OcZ neschvaľuje žiadosť Janky Lörincovej, Bardejovská 32, Ľubotice 

o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2810/2 vo vlastníctve obce Ľubotice. 

Uznesenie č. 12/7/2021: OcZ schvaľuje žiadosť Milana Dudáša, Gagarinova 9, Ľubotice 

o finančnú výpomoc 156,- € na zdravotnú pomôcku pre ŤZP dcéru. 

 

3. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí 

1. Žiadosť o požiadanie SPF o prevod pozemku – Michal Tomko, Vihorlatská 4, Prešov 

Pán Timko sa dostavil na zasadnutie OcZ a žiada obec, aby požiadala SPF o bezodplatný prevod 

pozemkov KN-E parc. č. 21047/6, 738/15 do vlastníctva obce Ľubotice za účelom vybudovania 

budúcej prístupovej komunikácie k rodinným domom.  Predložil poslancom štúdiu územia, 

týkajúcu sa dotknutých pozemkov KN-C č. 21047/6, 21047/3, KN-E 740/1, 740/2, 740/3 a 739/13 

v k.ú. Ľubotice, ktorá obsahovala tri vetvy prístupových komunikácií, pričom časť územia podľa 

platného územného plánu obce nie je podľa platného regulatívu určená na výstavbu rodinných 



domov a komunikácií. 

Navrhované riešenie podľa štúdie by chcel formou zmien a doplnkov ÚPN obce Ľubotice 

začleniť do územného plánu obce Ľubotice ako pozemky pre výstavbu rodinných domov. 

Informoval poslancov, že rozprával s Ing. arch. Ligusom, ktorý zabezpečuje spracovanie návrhu 

nového ÚPN pre obec, ktorý mu povedal, že je to takýmto spôsobom možné, pričom náklady na 

vypracovanie by znášal p. Timko. Väčšina poslancov vyjadrila nesúhlas s navrhovanou štúdiou, 

p. Timko povedal, že to bol len návrh, Ing. arch. Ligus to môže navrhnúť podľa potrieb obce 

v rámci spracovania nového ÚPN. Ing. Pariľák sa vyjadril, že najprv je potrebné riešiť situáciu 

s dopravou a kanalizáciu v dotknutom území. Pán Timko pozve Ing. Ligusa na najbližšie 

zasadnutie OcZ  za účelom odborného posúdenia celej situácie. 

 

4. K bodu 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2021 

Hlavný kontrolór prezentoval prítomným svoje stanovisko k plneniu rozpočtového hospodárenia 

obce Ľubotice k 30.6.2021. Uviedol, že stanovisko vychádza z podkladov, ktoré mu boli 

predložené. V stanovisku sa zameral najmä na vyhodnotenie údajov o plnení rozpočtu, aktíva 

a pasíva, stav a vývoj dlhu, poskytnuté dotácie a finančné výpomoci. Konštatoval, že celkovo je 

možné posudzovať vývoj rozpočtového hospodárenia k 30.6.2021 v súlade so schváleným 

rozpočtom na rok 2021.    

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra obce na vedomie.  

 

5. K bodu 4: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2021 

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov vopred. Ing. Lokšová informovala poslancov, že 

bežné príjmy obce sa k 30.6.2021 plnili na 47,28 % a  bežné výdavky na 46,62 % v súlade 

s rozpočtom na rok 2021. Nižšie príjmy z dane z nehnuteľnosti a poplatku za odpad sú z dôvodu, 

že rozhodnutia boli subjektom posielané neskôr, v mesiaci jún 2021. Niektoré investičné aktivity   

budú fakturované až v 2. polroku po dokončení stavebných prác. 

     Poslanci vzali informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2021 na vedomie. 

 

6. K bodu 5: Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia 

Materiál bol poslancom doručený domov na preštudovanie. Ing. Lokšová uviedla, že hlavným 

dôvodom predloženia rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu za rok 2021 je len presunúť 

prostriedky z kapitálových výdavkov na bežné výdavky, nakoľko v rámci investičných aktivít 

bola schválená oprava ciest, a tieto sú hradené z bežných výdavkov, nie kapitálových.  

Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 7 poslancov 

ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                            (uznesenie č. 2/8/2021)  

 

7. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí 

2. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku na rok 2021 a 2022 – Domov sv. Dominika, 

Petrovany 115  

Sociálne zariadenie Domov sv. Dominika požiadal o poukázanie finančného príspevku na 

prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre 

obyvateľa obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Nakoľko už v minulosti OcZ schválilo takéto príspevky vo výške 2,50 

€/deň pre občanov obce, poslanci navrhli schváliť príspevok v tej istej výške do konca roka 2021 

a k tejto téme sa vrátiť na konci roka 2021 a prerokovať novú výšku príspevku na rok 2022. 

Poslanci hlasovali o poukázaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

pre sociálne zariadenie Domov sv. Dominika. 



 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 3/8/2021) 

 

3. Žiadosť o rozšírenie školskej jedálne a vyučovacích priestorov pre nové triedy v ZŠ Ľubotice 

Na zasadnutie sa dostavil riaditeľ ZŠ Ľubotice Mgr. Kostelník. Informoval poslancov 

o nepostačujúcej kapacite školskej jedálne a kuchyne vzhľadom na vysoký počet prijatých žiakov 

v školskom roku 2021/2022. Nakoľko je počet stravníkov v ŠJ vysoký, museli zmeniť 

organizáciu prestávok i vyučovacích hodín. Aj počet tried v škole je nedostačujúci, žiaci majú 

triedy aj v odborných učebniach. Ing. Fečik navrhol spýtať sa starostu vo Vyšnej Šebastovej, či 

by nemohli zriadiť v ich obci aspoň 1. stupeň ZŠ so ŠJ pre V. Šebastovú, Podhradík a Severnú, 

čo by značne odľahčilo školu v Ľuboticiach. Mgr. Lukáč sa vyjadril, že riaditeľ ZŠ musí určiť, 

aká bude kapacita školy a podľa toho prijímať nových žiakov, lebo v budúcnosti sa môže stať, že 

kapacita už nebude stačiť pre deti z Ľubotíc. 

Po dlhšej diskusii poslanci navrhli riešiť prioritne prístavbu k školskej jedálni a kuchyni.  Riaditeľ 

ZŠ v spolupráci s vedúcou ŠJ má za úlohu zatiaľ zabezpečiť štúdiu a predbežný rozpočet 

a predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva za účelom ďalšieho postupu v tejto veci. 

Poslanec Mgr. Lukáč požiadal, aby riaditeľ ZŠ  do budúceho zasadnutia spracoval prehľad o 

počte žiakov z Ľubotíc, Vyšnej Šebastovej, Podhradíka a Severnej  a doručil ho starostovi obce, 

ktorý bude potom informovať poslancov o aktuálnom stave. Riaditeľ vyslovil aj požiadavku 

rozšírenia kapacity ZŠ buď nadstavbou alebo vybudovaním nového pavilónu pre ďalšie triedy, 

napr.  na voľnom pozemku za posledným pavilónom oproti telocvični. Zároveň chce riešiť aj 

vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie motorových vozidiel zamestnancov ZŠ, keďže 

súčasná kapacita na parkovanie je nedostačujúca. 

 

8. K bodu 6: Prerokovanie Schválenie VZN obce Ľubotice, ktorým sa určuje názov nových ulíc 

v obci Ľubotice 

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Poslanec Ing. Pariľák navrhol názvy dvoch 

nových ulíc v blízkosti ulice Roľníckej, kde prebieha výstavba nových rodinných domov pod 

názvom Letná a Zimná. Poslanci hlasovali o jeho návrhu. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                       (VZN č. 2/2021) 

 

9. K bodu č. 7: Prerokovanie žiadostí  

4. Žiadosť o spolufinancovanie verejného osvetlenia – Lechstav, s.r.o., Šrobárova 19, Prešov 

Starosta sa stretol s p. Lechom aj so zástupcami C.M.R., s.r.o, ktorí realizujú výstavbu novej 

lokality v obci a žiadajú o spolufinancovanie verejného osvetlenia. Prístupová komunikácia je 

vybudovaná na ich náklady. Starosta navrhol postupovať tak, ako napríklad v prípade stavby IBV 

za  mostom, kde investor zabezpečil projektovú dokumentáciu, zemné práce a predprípravu na 

osvetlenie. Potom sa dohodne ďalší postup v uvedenej veci, čo sa týka participácie obce pri 

osadení stĺpov verejného osvetlenia, čo zabezpečí obec. 

 

5. Žiadosť o osadenie dopravného značenia – AKOBUK, s.r.o., Haburská 4, Prešov 

Pani Klobušovská, konateľka spoločnosti, ktorá je zriaďovateľkou súkromnej MŠ v bytovom 

dome DUO byty, požiadala obec o osadenie dopravného značenia „pozor deti“ a „prechod pre 

chodcov“ pri škôlke v objekte Duo byty  kvôli bezpečnosti detí aj dospelých. Starosta zabezpečí 



prostredníctvom dopravného projektanta zapracovanie návrhu  zmien v projektovej dokumentácii 

dopravného značenia. 

Poslanci hlasovali o osadení značenia pre súkromnú MŠ. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 4/8/2021) 

 

6. Žiadosť o odkanalizovanie dažďovej vody – Gréková Lenka – LEGRA, Kapušianska 14, 

Ľubotice 

Pani Gréková žiada OcZ o odkanalizovaie dažďovej vody z Cintorínskej ulice, kde majú 

prevádzku. V období dažďov steká všetka voda z cesty do objektu firmy LEGRA. 

Poslanci navrhujú preveriť situáciu na tvári miesta stavebnou komisiou, ktorá  navrhne vhodné 

technické riešenie. 

 

7. Žiadosť o spolufinancovanie rekonštrukcie križovatky a CSS ulíc arm. gen. Svobodu 

a Vihorlatská – Mesto Prešov, Hlavná 73 

Primátorka mesta Prešov, Ing. Turčanová požiadala obec Ľubotice o spolufinancovanie 

rekonštrukcie križovatky a CSS ulíc Arm. gen Svobodu a Vihorlatská. Mesto navrhuje 

spolufinancovanie v pomere 50 % mesto Prešov a 50 % obec Ľubotice z celkovej ceny podľa 

výsledku verejného obstarávania 214.559,40 €. Ing. Pariľák poznamenal, že križovatka sa rieši 

prioritne pre prešovskú MHD, obec Ľubotice ju nutne nepotrebuje. V minulosti nebola podpísaná 

žiadna dohoda s mestom o spolufinancovaní projektu rekonštrukcie predmetnej križovatky, ktorý 

zabezpečilo mesto Prešov a obec bola oslovená mestom po uskutočnení verejného obstarávania 

na predmetnú stavbu pred samotným začatím realizácie  Poslanec Barnoky podotkol, že v tomto 

území bude ústiť aj cyklochodník, ktorého prvú etapu rieši obec z vlastných zdrojov a ktorý bude 

plynule naväzovať na mestský cyklochodník pri OC MAX, bolo by vhodné prispieť mestu, ale 

určite nie 50 %, s čím súhlasil aj starosta. Poslanci skonštatovali, že na hlavnej výpadovke 

z Prešova I/20, ul. Prešovská, ktorá je v správe SSC, dala vybudovať verejné osvetlenie na svoje 

náklady obec, ktorá platí aj za el. energiu na prevádzku osvetlenia, pričom frekventovaná 

komunikácia je využívaná  tak občanmi Prešova ako aj širokou verejnosťou. Zároveň obec 

prispela finančne na svetelnú signalizáciu na Bardejovskej ulici i riešenie optickej siete 

v dotknutom území v rámci rekonštrukcie komunikácie na ul. Vranovskej, ktorú zabezpečovala 

spoločnosť OSVO comp. Poslanci Ing. Fečik a p. Barnoky navrhli zúčastniť sa na 

spolufinancovaní projektu vo výške 5 %, čo je cca 10.700,- €. Ing. Pariľák navrhol nepodieľať sa 

na spolufinancovaní rekonštrukcie predmetnej križovatky. 

Poslanci hlasovali o návrhu Ing. Fečika. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 3 PROTI: 4  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 5/8/2021) 

 

Poslanci hlasovali o návrhu Ing. Pariľáka. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 4 PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 1                             (uznesenie č. 6/8/2021) 

 

 



8. Žiadosť o odpustenie nájmu, Tatiana Bokšajová - U SUSEDA, Jastrabie nad Topľou 70 a Matej 

Harčár, Gagarinova 19, Ľubotice 

Z dôvodu núteného uzavretia prevádzok reštaurácie a pohostinstva kvôli pandemickej situácii 

žiadajú vyššie uvedení žiadatelia o odpustenie nájmu za obdobie: Tatiana Bokšajová - U 

SUSEDA od 15.12.2020 do 15.04.2021 a Matej Harčár od  16.10.2020 do 31.05.2021. Vzhľadom 

na pandémiu ochorenia Covid-19, kedy boli prevádzky štátom zatvorené, poslanci sú so situáciou 

oboznámení.  

Poslanci hlasovali o odpustení nájmu vo výške 100 % pre Tatianu Bokšajovú – U SUSEDA, 

Jastrabie nad Topľou 70 od 15.12.2020 do 15.04.2021. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                             (uznesenie č. 7/8/2021) 

 

Poslanci hlasovali o odpustení nájmu vo výške 100 % pre Mateja Harčára, Gagarinova 19, 

Ľubotice od 16.10.2020 do 31.05.2021. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                               (uznesenie č. 8/8/2021) 

 

Ing. Fečik požiadal starostu, aby zistil, či kultúrne leto - koncerty, na ktoré prispela aj obec, bolo 

efektívne. Starosta informoval OcZ, že vyzval p. Bokšaja, aby prišiel informovať poslancov na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva o priebehu a výsledku kultúrnej akcie Ľubotický festival. 

Hlavný kontrolór obce Ing. Tirpák poznamenal, že je potrebné v rámci nákladov vziať do úvahy 

aj spotrebu energií, ktoré hradila obec.  

 

9. Žiadosť o finančnú výpomoc - Milan Dudáš, Gagarinova 9, Ľubotice 

Pán Dudáš požiadal OcZ o finančnú výpomoc na opravu zdravotnej pomôcky vo výške 255,- € 

pre svoju ŤZP dcéru.  

Poslanci hlasovali o poskytnutí finančnej výpomoci pre p. Dudáša 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                            (uznesenie č. 9/8/2021) 

 

10. Žiadosť o finančný príspevok pre chorého chlapca – Pierott, n.o., Volgogradská 18, Prešov 

Spoločnosť Pierott opakovane požiadala obec o finančný príspevok na liečenie chorého chlapca 

Marka. Obec im už v minulosti dvakrát poskytla príspevok. 

Ing. Pariľák navrhol príspevok vo výške 100,- €. 

Poslanci hlasovali o poskytnutí príspevku vo výške 100,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 7  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 10/8/2021) 

 

11. Žiadosť o schválenie úľav na daň z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad pre ŤZP 

občanov Ľubotíc – Jozef Obcovič, Makarenkova 62, Ľubotice 

Starosta informoval OcZ, že ohľadom úľav konzultoval s Mgr. Oravcovou, ktorá má na starosti 

miestne dane a poplatky. V prípade schválenia úľav by bolo potrebné dokladovať každý rok 



potvrdenie o platnosti preukazu ŤZP, obec nemá prehľad o počte občanov s preukazom ŤZP.     

Čo sa týka daní z nehnuteľností, tie neboli zvyšované už niekoľko rokov. Hlavný kontrolór 

navrhol zavolať na najbližšie zasadnutie referentku pre dane a odpady Mgr. Oravcovú, aby sa 

pokračovalo v diskusii v tejto veci. 

 

8. K bodu 6: Rôzne 

Starosta informoval poslancov, že p. Baňas, ktorý je teraz PN, emailom požiadal zvážiť zrušenie 

zákazu státia  na ul. Kalinčiakovej na strane, kde je zastávka MHD až po cintorín, kvôli trom 

uliciam, ktoré vyúsťujú na ulicu Kalinčiakovu. Poslanec Barnoky podotkol, že zákaz státia podľa 

legislatívy platí aj po zrušení dopravného značenia. Poslanci navrhujú zatiaľ neriešiť tento návrh. 

Starosta informoval, že spoločnosť PW Energy, ktorá má zámer realizovať geotermálnu 

elektráreň v katastri obce Ľubotice, poslala pozvánku na exkurziu geotermálnej elektrárne 

v nemeckom meste Holzkirchen,  pričom sa môže zúčastniť niektorý z poslancov, ak je záujem. 

P. Barnoky predniesol žiadosť o kúpu fólie na vytvorenie ľadového ihriska v zime na ploche 

jedného z tenisových kurtov. Bez fólie sa voda na veľkej ploche stráca, bude to efektívnejšie. 

Ďalej požiadal o vytvorenie výcvikového priestoru pre členov DHZO v športovom areáli pri 

jazierku. Tento priestor bude potom potrebné označiť ceduľami, s čím poslanci súhlasili. 

Ing. Fečik  informoval poslancov, že došla ponuka od spoločnosti Alza o vytvorenie zásielkovne, 

ktorú v prípade súhlasu navrhuje urobiť na parkovisku pri športovom areáli. Ing. Pariľák povedal, 

že to nie je nutné, v blízkosti na Sekčove zásielkovne sú. Poslanec Barnoky požiadal obec 

o preplatenie vodičského oprávnenia C pre niektorých členov DHZO. Dohodu vypracoval právny 

zástupca obce s tým,  že ak člen DHZO ukončí členstvo skôr ako po uplynutí 5 rokov, bude 

musieť vrátiť obci alikvotnú časť nákladov za získanie vodičského oprávnenia. 

 

9. K bodu 7: Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 7. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

 

Ľubotice  11.10.2021 

 

 

 

 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                       starosta obce 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 
 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Miroslava Antonyová  

 

   
 

                         Gejza Sabanoš 


