
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 3/2021 
 

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  12.04.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 3. riadnom zasadnutí v roku 2021. 

 

Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Martin Baňas, Jan Barnoky, 

Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik,  Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš, 

Ing. Štefan Olejník, Ing. Ján Tirpák 

 

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 9 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 12.04.2021 

 

1. Otvorenie - prezentácia 

                      - schválenie programu 

                       - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Prerokovanie a schválenie dotácií na rok 2021 

4. Prerokovanie a schválenie VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ľubotice 

5. Prerokovanie žiadostí 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Jozef Čajka 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 1/3/2021) 

 

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení  

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.  

Zápisnica overená. 

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.  

 

Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ. Poslanci vzali správu o kontrole 

plnenia prijatých uznesení na vedomie. 

 

 



3. K bodu 3: Prerokovanie a schválenie dotácií na rok 2021 

Materiál k tomuto bodu dostali poslanci domov. 

 

1. Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice  

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 

Požadovaná výška dotácie je 1.400,- €, čo je o 100,- € viac ako minulý rok. 

Ing. Fečik sa opýtal, koľko minuli z dotácie na minulý rok, vzhľadom na covid situáciu a či všetci, 

ktorí dostali dotáciu, predložili zúčtovanie, prípadne vrátili nevyčerpané prostriedky. Starosta 

povedal, že zväz záhradkárov nevyčerpal cca 280,- €, zúčtovanie predložili všetci, ale niektorí 

nevyčerpané prostriedky nevrátili. Ing. Olejník sa opýtal, či svojimi aktivitami reprezentujú aj 

samotnú obec a navrhol urobiť reklamnú tabuľu, aby na nej mohli informovať že  svoju činnosť 

robia  pod záštitou obce, ďalej navrhol, aby prispievali článkami do Obecného spravodaja a aby 

podávali zastupiteľstvu aj koncoročnú správu o svojej činnosti. 

Ing. Fečik navrhol dotáciu vo výške 1.000,- € vzhľadom na to, že už uplynuli 3 mesiace z roku 

2021 a žiadne aktivity počas pandémie sa vzhľadom na opatrenia nekonali. 

Poslanci hlasovali najprv o schválení navrhovaného príspevku v požadovanej výške 1.400,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 0 PROTI: 8  ZDRŽALI SA: 1                             (uznesenie č. 2/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 3/3/2021) 

 

2. Žiadosť ZO Jednota dôchodcov Slovenska 

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 

Požadovaná výška príspevku na činnosť je 3.100,- €. Ing. Fečik povedal, že porovnal počet členov 

Jednoty dôchodcov a Kresťanských seniorov a vychádza mu 22,- € na 1 člena. Je za to, aby bola 

dotácia pre Jednotu dôchodcov tiež 22,- €, čo je 2.750,- € na rok a brať na zreteľ aj na to, že je už 

apríl. Poslanec Barnoky navrhol príspevok vo výške 2.000,- €. 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 3.100,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 0 PROTI: 7  ZDRŽALI SA: 2                             (uznesenie č. 4/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 2.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                             (uznesenie č. 5/3/2021) 

 

Na zasadnutie sa dostavil pán Peter Sagan, ktorý prišiel informovať poslancov, že bude vyhlásená 

výzva z IROP na výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou a bude možnosť požiadať 

o finančnú dotáciu na nové futbalové ihrisko v Ľuboticiach. Realizácia diela podľa projektovej 

dokumentácie bude vo výške cca 480.000,- €. Na spolufinancovaní výstavby ihriska by sa 



podieľal futbalový zväz a PSK, pričom  podiel spolufinancovania obce by bol vo výške asi 

100.000,- €. Ihrisko by malo mať rozmery 100 x 60 m. Pán Sagan by podporil práve obec 

Ľubotice, lebo je tu veľká členská základňa približne 120 aktívnych hráčov. Pán Ondrej, 

predchádzajúci predseda TJ Sokol Ľubotice a súčasný tajomník združenia, ktorý sa tiež dostavil 

na zasadnutie OcZ, povedal, že aj keď to nie je malá investícia, taká príležitosť tak skoro nebude. 

Pán Čajka sa opýtal, či je v rozpočte zahrnuté osvetlenie, aby sa dal hrať futbal aj vo večerných 

hodinách. Pán Sagan odpovedal, že nie, osvetlenie by sa muselo riešiť samostatne. Pán Barnoky 

pripomenul, že tréningové ihrisko využívajú na tréningy aj na súťaže aj dobrovoľní hasiči a opýtal 

sa p. Sagana, či budú môcť ihrisko využívať hasiči aj po rekonštrukcii. Pán Sagan odpovedal, že 

na to by sa na kraji ihriska musel vybudovať pás s iným povrchom.  Ďalej sa poslanci pýtali, či 

bude mať ihrisko certifikát. Pán Sagan odpovedal, že sa to dá vyriešiť. Ing. Olejník sa opýtal p. 

Sagana, či už takéto ihriská realizovali a s akým typom povrchu sa uvažuje. P. Sagan odpovedal, 

že realizovali v mestách i obciach malé aj veľké ihriská, doteraz v počte okolo 70 ihrísk.  

Starosta sa poďakoval p. Saganovi za prezentáciu a poslanci sa vrátia k tomuto bodu neskôr. 

 

3. Žiadosť TJ Sokol Ľubotice, Pod hájom 14, Ľubotice  

- o finančnú dotáciu na rok 2021 

vo výške 25.000,- €. Bývalý predseda TJ Sokol Ľubotice, pán Matej Ondrej sa vyjadril, že si 

uvedomuje, že už je apríl a preto žiadajú menej ako minulý rok. Ing. Pariľák sa opýtal, či dostanú 

od sponzorov toľko ako minulý rok. Pán Ondrej potvrdil, že zatiaľ majú prísľub. Poslanec 

Sabanoš sa opýtal, či dáme aj im menej o 1/3? Pán Ondrej povedal, že reálne budú fungovať 2/3 

roka, ale potrebujú kúpiť aj novú kosačku, staré už niekedy nefungujú, často sa kazia. Pán 

Sabanoš navrhuje dotáciu vo výške 20.000,- €. 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 25.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 0 PROTI: 7  ZDRŽALI SA: 2                             (uznesenie č. 6/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 20.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 5 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 4                             (uznesenie č. 7/3/2021) 

 

4. Žiadosť Združenie kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach 

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 

Požadovaná výška dotácie je 1.000,- €. Ing. Fečik navrhol príspevok vo výške 750,- €, 

vzhľadom na to, že už uplynuli 3 mesiace tohto roka. Ing. Pariľák navrhol príspevok vo výške 

800,-€. Ing. Olejník navrhol ponechať požadovanú výšku. 

Poslanci hlasovali najprv o schválení požadovaného príspevku vo výške 1.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 2 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 6                             (uznesenie č. 8/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 750,- €. 
 

HLASOVANIE 



Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 4 PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 2                             (uznesenie č. 9/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 800,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 1                           (uznesenie č. 10/3/2021) 

 

5. Žiadosť OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani, Ľubotice  

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 

Folklórny súbor Kelemeske furmani požiadali o dotáciu na svoju činnosť vo výške 1.200,- € tak 

ako minulý rok. Ing. Pariľák navrhol výšku finančných prostriedkov 800,- €. 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1. 200,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 0 PROTI: 8  ZDRŽALI SA: 1                           (uznesenie č. 11/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 800,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2                           (uznesenie č. 12/3/2021) 

 

6. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Narodenia Panny Márie, Makarenkova 35, 

Ľubotice 

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 3.000,- €. Ing. 

Fečik sa vyjadril, že oni môžu vyčerpať celý príspevok za kratší čas, lebo aj za pol roka môžu 

mať viac akcií. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 13/3/2021) 

 

7. Príspevok pre CVČ 

    Jedná sa o príspevok pre deti z Ľubotíc, ktoré navštevujú krúžky v Prešove.  Prostriedky sú 

poukazované obci v podielových daniach a do CVČ sú posielané v štvrťročných splátkach, 

pričom posledný štvrťrok sa poskytuje čiastka podľa aktualizovaného počtu žiakov k 15.9. 

Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie na 1 žiaka v CVČ vo výške 100,- € na rok 2021. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 14/3/2021) 

 

8.  Žiadosť Martina Baňasová, Makarenkova 48, Ľubotice  

    Mgr. Baňasová požiadala o finančný príspevok na Prázdninový týždeň výletov – aktivity pre 

deti ZŠ vo výške 350,- €. 

Poslanci hlasovali o schválení finančného príspevku vo výške 350,- €. 



 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 15/3/2021) 

 

Poslanci sa vrátili k téme futbalového ihriska. Ing. Olejník povedal, že ak bude vyhlásená výzva 

a obec bude mať záujem sa zapojiť do tohto projektu, bude musieť zastupiteľstvo schváliť tento 

zámer za podmienky financovania ⅓ obec ⅓ VUC a ⅓ SFZ a následne realizovať verejné 

obstaranie na výstavbu diela. On s tým súhlasí, bude to za účelom, aby tam mohla hrať mládež 

futbal celoročne  a rozvíjať sa. Ing. Pariľák sa vyjadril, že ako pri všetkých projektoch, konečná 

suma určite nebude 100.000,- €, ale možno 150.000,- € a  na to, aby tam hrali deti večer futbal, 

to je veľmi veľká investícia. Ing. Fečik poznamenal, že musíme pozerať aj na to, že obec chce 

značné finančné prostriedky investovať do budovania miestnych komunikácii. 

 

 

4. K bodu 4 : Prerokovanie a schválenie VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území 

obce Ľubotice   

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Ing. Fečik informoval poslancov, že od 1.11.2020 

platí nový zákon o hazardných hrách, už nie je potrebná petícia občanov na zákaz hazardných 

hier. Na tie subjekty, ktorým už bola schválená licencia, sa to nevzťahuje, môžu mať prevádzku 

do skončenia platnosti licencie. 

Návrh VZN bol prerokovaný na Obecnej rade a zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce 

a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Pán Barnoky sa opýtal, či aj jeden výherný 

automat sa považuje za herňu. Ing. Fečik odpovedal, že áno.  

Poslanci hlasovali o schválení VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ľubotice.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                    (VZN č. 1/2021) 

 

 

5. K bodu 5: Prerokovanie žiadostí 

 

1.  Žiadosť o vydanie súhlasu obce pre zriaďovateľa Súkromnej materskej školy a Súkromnej 

školskej jedálne AKOBUK, s.r.o., Haburská 4, Prešov 

Starosta informoval poslancov o tom, že uvedený súhlas obce už OcZ schválilo uznesením č. 

3/6/2020. Tento súhlas bol vydaný pre pani Klobušovskú ako fyzickú osobu, teraz žiada na 

spoločnosť AKOBUK, s.r.o., ktorej je vlastníkom. Zároveň je potrebné hlasovať o zrušení 

uvedeného uznesenia. 

Poslanci hlasovali o zrušení uzn. č. 17/3/2021 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 16/3/2021) 

 

Poslanci hlasovali o súhlase s plánovaným prevádzkovaním Súkromnej materskej školy 

a Súkromnej školskej jedálne pre zriaďovateľa, spoločnosť AKOBUK, s.r.o., v objekte 

novovzniknutých bytových domov DUO BYTY  

 

HLASOVANIE 



Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 17/3/2021) 

 

 

2.  Doplnenie žiadosti o schválenie rekonštrukcie potravín Fresh na ul. Šalgovická 1 a predĺženie 

nájomnej zmluvy – Ivan Sabol Daj – MI 

     Pán Sabol na predchádzajúcom zasadnutí požiadal OcZ o súhlas, aby mohol rozšíriť predajňu 

potravín, ktorú mu obec prenajíma a zároveň žiada o predĺženie nájmu najmenej na 7 rokov. 

Nakoľko budova je postavená na pozemku urbariátu, preto doplnil svoju žiadosť o súhlas 

urbariátu s navrhovanou rekonštrukciou a umiestnením predajného stánku. 

Starosta dal preveriť právnemu zástupcovi obce, či je možné predĺžiť nájom bez uskutočnenia 

obchodnej verejnej súťaže. Právny zástupca konštatoval, že pokiaľ obecné zastupiteľstvo schváli 

takéto predĺženie nájmu ako osobitný zreteľ, ktorý je potrebné zdôvodniť, tak je takáto možnosť. 

Bola diskusia o tom, že osobitným zreteľom by mohla byť skutočnosť, že nájomca investoval 

doteraz do nehnuteľnosti vo vlastníctve obce vlastné finančné prostriedky a tiež prístavbu 

predajne potravín vo výške asi 20.000 € chce realizovať vo vlastnej réžii a zaviazal by sa 

v zmluve, že v uvedenej stavbe bude prevádzkovať výlučne predajňu potravín. Ing. Fečik navrhol 

ešte preveriť u právneho zástupcu, či môže obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní použiť takýto 

osobitný zreteľ a vrátiť sa k tomu na najbližšom zastupiteľstve. 
 

6.  K bodu 6: Rôzne 

Starosta informoval poslancov, že na základe prijatého uznesenia z minulého zastupiteľstva 

ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania ulice Bánoveckej za účelom výstavby miestnej 

komunikácie boli rozoslané listy a väčšina vlastníkov zatiaľ reagovala kladne a súhlasi 

s vysporiadaním časti pozemkov v ich vlastníctve. 

Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci poverili Ing. Olejníka a stavebnú komisiu vypracovaním 

investičného plánu výstavby a rekonštrukcie neukončených miestnych komunikácií do dnešného 

zasadnutia OcZ. Ing. Olejník uviedol, že predmetné uznesenie sa nesplnilo z dôvodu karantény 

členov stavebnej komisie a investičný plán vypracuje do nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva.  

Starosta dal vypracovať štúdiu na oddychovú a relaxačnú zónu pre verejnosť v areáli denného 

stacionára, následne bude projektantom vypracovaná projektová dokumentácia. Nakoľko existuje 

výzva na čerpanie eurofondov na takýto účel, je potrebné byť pripravený a mať vypracovanú 

projektovú dokumentáciu, keďže termín na prihlásenie je do konca mája. Projektant vypracoval 

dva varianty štúdie A a B. Po dlhšej diskusii poslanci hlasovali za variant A. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 7 PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 18/3/2021) 

 

Starosta ďalej navrhol ohľadom otvorenia a potreby zmeny územného plánu stretnutie predsedu 

stavebnej komisie a Ing. Dučaya, ktorý vypracoval súčasný Územný plán obce Ľubotice.  

Mgr. Lukáč upozornil na dezolátny stav plota okolo autoškoly p. Tomka, ktorý ho nechce opraviť. 

Starosta opätovne osloví p. Tomka ohľadom predaja pozemku pre obec za účelom rozšírenia 

kapacity cintorína. Ďalej Mgr. Lukáč navrhol postaviť plot vzadu na konci cintorína. P. Jadvišová 

dala zbúrať starú stavbu a ostal tam otvorený priestor. Starosta zabezpečí obstaranie na výstavbu 

zvyšnej časti oplotenia na konci cintorína. 

Pán Baňas upozornil na hlboké výtlky na Ľubochnianskej ulici. Je potrebné to dať čo najskôr 

opraviť. Pripomenul, že je potrebné riešiť urnové miesto na cintoríne, ďalej požiadať SPF o 

delimitáciu pozemkov smerom na Kamenec na obec. Je tam asi 40 árov v správe SPF. Pán 



Barnoky navrhol v rámci harmonogramu vývozu odpadu zvýšiť frekvenciu vývozu plastov. 

Starosta preverí možnosti v Technických službách. 

Starosta informoval poslancov, že na základe mnohých podnetov poslancov i občanov obce sa po 

schválení projektovej dokumentácie a súhlasu Krajského dopravného inšpektorátu osádza nové 

dopravné značenie v obci. 

 

7. K bodu 7: Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 3. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

 

Ľubotice  12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 
 

 

 

Overovatelia:   Martin Baňas 
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