
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 1/2021 
 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  08.02.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 1. riadnom zasadnutí v roku 2021. 

 

 

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

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

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 08.02.2021 

 

1. Otvorenie - prezentácia 

                       - schválenie programu 

                       - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Prerokovanie a schválenie investičných aktivít na rok 2021  

4. Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí na rok 2021 

5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021 

7. Prerokovanie pozície prednostu obecného úradu 

8. Prerokovanie žiadostí 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Na návrh poslanca Ing. Olejníka bol doplnený bod č. 7 – prerokovanie pozície prednostu OcÚ 
 

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Ing. Slavomír Pariľák. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

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

 

 

 



2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení  

Uznesenie č. 1/9/2020:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2020. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Martin Baňas.  

Zápisnica overená. 

Uznesenie č. 2/9/2020:  OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Sociálny dom Antic, n.o., Pod 

Papierňou 71, Bardejov vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa 

poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Uznesenie č. 3/9/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Kvalita života FMK, n.o., Plzenská 

2,Prešov vo výške 4,- €/hod. pre obyvateľku obce Ľubotice na rok 2021, ktorý sa poskytuje v 

zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Uznesenie č. 4/9/2020: OcZ v zmysle § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

a) schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2020 ako vyrovnaný v objeme 

       bežné príjmy    3 857 380,- € 

                                          bežné výdavky                                 3 493 367,- €      

                                          výsledok bežného rozpočtu  + 364 013,- €   

   

          kapitálové príjmy        366 700,- € 

          kapitálové výdavky               1 246 000,- € 

          výsledok kapitálového rozpočtu  - 879 300,- €     
 

          finančné operácie príjmové      555 811,- €   

          finančné operácie výdavkové                     40 524,- €    

                                          výsledok finančných operácií       515 287,- €    
 

                                          celkový rozpočtový výsledok                            0,- € 

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023  

c) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., 

OcZ splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a kapitálového  

rozpočtu, t. j. presun medzi položkami s tým, že výsledok bežného a kapitálového rozpočtu 

musí ostať zachovaný. Zmeny vo finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencii OcZ. 

Uznesenie č. 5/9/2020: OcZ schvaľuje Plán zasadnutí OcZ Ľubotice na rok 2021. 

Uznesenie č. 6/9/2020: OcZ schvaľuje  spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: 

a) Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra budú mať právo vystúpiť na rokovaní OcZ v rámci 

bodu „Voľba hlavného kontrolóra“. 

b) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OcZ. 

c) OcZ zvolí volebnú komisiu, ktorá bude pozostávať z 3 členov zastupiteľstva. 

d) Poslanci dostanú hlasovacie lístky, označené úradnou pečiatkou obce. Na hlasovacom lístku 

budú uvedení kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže 

udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré bolo 

kandidátovi pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, 

resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Poslanec za zástenou označí kandidáta a 

hlasovací lístok následne vhodí do volebnej urny. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, 

ktorí si prevzali hlasovací lístok, otvorí volebná komisia urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. 

e) Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba 

zvolili členovia volebnej komisie.  

f) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov zastupiteľstva, t. j. 5 hlasov. 

g) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého 

postúpia kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov. 



h) V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet 

platných hlasov. 

Uznesenie č. 7/9/2020: OcZ na základe  § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jánovi 

Tirpákovi na vykonávanie podnikania alebo inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, 

kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť. 

Uznesenie č. 8/9/2020: OcZ neschvaľuje predaj pozemku KN-C, parc. č. 2454 vo vlastníctve 

obce pre žiadateľa Slavomíra Sirotňáka, Bardejovská 41, Ľubotice 

Uznesenie č. 9/9/2020: OcZ schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond 

o bezodplatný prevod pozemku KN-E, parc. č. 738/15 do majetku obce.  

Uznesenie č. 10/9/2020: OcZ neschvaľuje stavebné úpravy pohostinstva na ul. Korabinského 2, 

Ľubotice žiadateľa Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice. 

Uznesenie č. 11/9/2020: OcZ schvaľuje výmenu vodoinštalácie, kanalizácie a dlažby 

v Obecnom dome na ul. Bardejovská 29, ktoré sú v havarijnom stave. 

Uznesenie č. 12/9/2020: OcZ neschvaľuje odkúpenie parcely č. 21001/158 – miestna 

komunikácia za 1,- € do vlastníctva obce.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2020 o verejnom poriadku. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

z prostriedkov obce Ľubotice. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce v 1. kole voľby Ing. Jána 

Tirpáka. 

 

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

plnenia prijatých uznesení na vedomie. 

 

Na zasadnutie OcZ sa dostavila Mgr. Klimovičová, ktorá informovala poslancov o podaní  

žiadosti v sociálnej oblasti. 

 

 

3. K bodu 8: Prerokovanie žiadostí 

 

1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov – Sociálny 

dom Eurotrend n.o., Medzilaborce 

Sociálny dom Eurotrend,n.o., Medzilaborce 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. 

Poslanci hlasovali o poukázaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

pre Sociálny dom Eurotrend, n.o. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 2/1/2021) 

 

 



4. K bodu 3 : Prerokovanie a schválenie investičných aktivít 

 

Poslanci dostali návrh investičných aktivít na rok 2021 domov na preštudovanie. 

Ing. Pariľák sa opýtal, ohľadom 1. časti výstavby cyklochodníka, či je to zo strany od Ľubotíc. 

Starosta odpovedal, že nie, je to na strane od Nicholtraktu smerom k OC MAX. Je tam problém 

s vykúpením pozemku na konci plánovaného cyklochodníka smerom ku križovatke a prechodu 

pre chodcov. Spoluvlastníci požadujú 80 €/m2. Pôvodne chceli odpredať obci za túto cenu celý 

pozemok o výmere 538 m2 , teraz už súhlasia s odpredajom len časti pozemku v ich vlastníctve, 

cca 30 m2, ktorú obec reálne potrebuje odkúpiť v zmysle projektovej dokumentácie. Poslanec 

Barnoky povedal, že je potrebné riešiť aj ďalší vstup do Ľubotíc v rámci plánovanej MK 5. Najprv 

je však potrebné majetkovoprávne vysporiadať dotknuté pozemky. Starosta povedal, že obec dala 

spracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, vrátane majetkovoprávnych 

vzťahov za účelom vysporiadania. Ing. Olejník sa vyjadril, že je potrebné sa zaoberať 

perspektívne aj výstavbou plnohodnotného zberného dvora, nie len úpravou plochy pre dočasné 

skladovanie odpadu, ktorý by spĺňal kritéria v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. Pán 

Barnoky sa opýtal, či je tam projektované miesto na uloženie zimného posypového materiálu, 

lebo v záhrade Komunitného centra je priestor z hľadiska kapacít obmedzený. Starosta povedal, 

že alternatívne môže byť časť posypového materiálu uložená aj v zbernom dvore pri ihrisku a 

navrhol po realizácii úpravy plochy na skladovanie odpadu prijať na dohodu pracovníka - 

správcu, ktorý bude preberať odpad od občanov, ďalej vypracovať prevádzkový poriadok, 

v ktorom by bolo špecifikované, aké odpady sa môžu vyvážať na zberný dvor a kto tam môže 

odpad vyvážať. Ing. Fečik poznamenal, že môžeme zväčšiť plochu zberného dvora odobratím 

z pozemku súčasného športového areálu. Ing. Olejník v rámci investičných ďalej navrhol 

vybudovať verejne prístupnú oddychovú zónu s hracími a fitnes prvkami na pozemku pred 

denným stacionárom, odstrániť plot od chodníka a vybudovať nové oplotenie okolo stacionára . 

Bude potrebné dať najprv vypracovať projekt na túto investičnú akciu. 

 

Po dlhšej diskusii poslanci doplnili návrh investičných aktivít na rok 2021 nasledovne: 

1. veľkoplošná oprava miestnych komunikácií na ul. Gagarinovej, ul. Záhradnej a ul. Krížnej 

2. rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Ľubochnianskej 

3. výstavba cyklistického chodníka - 1.časť 

4. rekonštrukcia podkrovia budovy v športovom areáli 

5. zberný dvor - úprava plochy na dočasné skladovanie odpadu 

6. rekonštrukcia zasadacej miestnosti obecného úradu 

7. výstavba kontajnerových stanovíšť - sídlisko Pod Hájom 

8. vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny v obci 

9. riešenie výjazdu z obce na MK 2 - ul. Prešovská 

10. splátky zateplenia Základnej školy 

11. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

12. financovanie 5 % spoluúčasti obce na realizácii projektu  

„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice“ 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 3/1/2021) 

 

 

5. K bodu 4: Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí na rok 2021 

Starosta navrhol pre rok 2021 kultúrno-spoločenské a športové podujatia, ktoré boli prispôsobené 

vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu. 



 

1. Noc s Andersenom (marec) 

2. Týždeň slovenských knižníc (1.3.2021 – 7.3.2021) 

3. Stavanie mája v spolupráci s DHZ (koniec apríla) 

4. Deň matiek (máj)  

5. Súťaž mladých hasičov (máj – jún) 

6. MDD alebo Detský folklórny festival (jún) 

7. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún) 

8. Súťaž o pohár starostu obce Ľubotice v požiarnom útoku (jún) 

9. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (jún) 

10. Zájazd na kúpalisko (august - prázdniny) 

11. Ľubotická desiatka (september) 

12. Záhradkárska výstava v spolupráci so ZO SZZ (september) 

13. Oslava jubilantov (október)  

14. Katarínska oldies zábava (november) 

15. Vianočné trhy (december) 

16. Štefanská zábava v spolupráci s OZ Keľemeske furmani (december) 

 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 4/1/2021) 

 

 

6. K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Ing. Tirpák sa vyjadril k hlavným bodom 

správy, podrobne informoval o svojej kontrolnej činnosti, ktorá bola v súlade s 20 % úväzkom 

a schválenými plánmi kontrolnej činnosti v roku 2020 so záverom, že v rámci vykonaných 

finančných kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky pri správe obecného majetku, 

poskytovania dotácií, dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov. 

Zistené drobné nezávažné nedostatky boli odstránené v priebehu trvania kontroly.  

Ďalej informoval podrobnejšie o výške daňových pohľadávok obce. Skutočný výber dane 

z nehnuteľnosti za rok 2020 bol splnený na 99,81 % a výber poplatku za komunálny odpad bol 

splnený na 99,44 %.  

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra obce za rok 2020 na vedomie.  

 

7. K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021 

Hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. Poslanci dostali 

materiál k tomuto bodu domov. Ing. Tirpák v skratke oboznámil poslancov s tým, čoho sa týka 

jeho kontrolná činnosť.  

Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti. 
 
HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 5/1/2021) 

 

8. K bodu 7: Prerokovanie pozície prednostu obecného úradu 

Tento bod bol doplnený do programu v úvode zasadnutia na návrh poslanca Ing. Olejníka, preto 

požiadal o slovo. Vyjadril nespokojnosť s kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb občanom 



obce. Opakovane poukazuje na potrebu zriadenia pozície prednostu Podľa jeho názoru prednosta 

je v takej veľkej obci potrebný, odbremení starostu od množstva úloh, riešil by rôzne operatívne 

záležitosti, koordinoval a kontroloval napríklad stavebné práce, služby občanom, kontroloval by 

plnenie stanovených úloh a ďalšie záležitosti.  Občania sa pýtajú, prečo niektoré procesy, návrhy 

a podnety trvajú neúmerne dlho. 

Starosta sa vyjadril, že momentálne rieši prijatie nového zamestnanca OcÚ - odborného referenta 

pre investície a projekty, ktorý sa bude zaoberať prioritne monitorovaním a vyhodnocovaním 

výziev na predkladanie žiadostí na získavanie finančných prostriedkov z externých zdrojov, 

grantov a dotácií, problematikou verejného obstarávania, prípravou Integrovanej územnej 

stratégie UMR Prešov v rámci regiónu, majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a ďalšie 

činnosti. Ing. Olejník povedal, že prednosta má aj iné kompetencie, zúčastňuje sa na rokovaniach 

OcZ, kde ho poslanci môžu dotazovať a kontrolovať požiadavky. Mgr. Lukáč sa vyjadril, že už 

dlhšie apeloval, aby bola zriadená pozícia prednostu, nechápe prečo ešte nie je, veď prednosta 

bude pomáhať starostovi a obci. Pán poslanec Baňas povedal, že prednosta má väčšie slovo aj 

zodpovednosť ako odborný referent a odľahčil by čiastočne prácu a povinnosti starostu. 

Starosta sa vyjadril, že nevylučuje zriadenie pozície prednostu, zatiaľ obec príjme do pracovného 

pomeru odborného referenta pre vyššie uvedené pracovné činnosti. 

 

9. K bodu 8: Žiadosti 

1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Mesto Prešov  

V súvislosti s plánovanou výstavbou svetelnej križovatky na ul. Arm. gen. Svobodu – 

Vihorlatská, ktorá bude slúžiť aj pre obyvateľov Ľubotíc, je dotknutý aj pozemok parc. č. 3315 

vo vlastníctve obce Ľubotice. Mesto to vybuduje na vlastné náklady. Aby bolo na stavbu vydané 

stavebné povolenie, je potrebné zriadiť vecné bremeno strpenia stavby v strpení stavby „ CDS – 

Arm. Gen. Svobodu - Vihorlatská“. 

Na základe toho mesto Prešov žiada o schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena. 

Poslanci hlasovali o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 6/1/2021) 

 

2. Žiadosť o príspevok na výstavbu verejného osvetlenia a prípravu na obecný rozhlas – Mária 

Kušvarová, Pod Hájom 12, Ľubotice 

Pani Kušvarová ako investor v mene ďalších spoluvlastníkov pozemkov požiadala o príspevok 

na výstavbu verejného osvetlenia a prípravu na obecný rozhlas na stavbu „Výstavba IBV 

Ľubotice – Pri moste“. Po dlhšej diskusii sa poslanci rozhodli, že obec tak ako doteraz zabezpečí 

na svoje náklady postavenie stĺpov, osadenie svietidiel a výzbroje stožiarov, pripojenie stožiarov 

na uzemňovaciu sústavu a, inžiniersku činnosť a dopravu, zvyšné práce budú na náklady 

investora.  

 

3. Žiadosť o akútne riešenie cesty na ul. Bánovecká – Prof. Beáta Balogová, Mgr. Martin 

Kovalčík, Púpavová 3 a 6, Ľubotice 

Pani Balogová a spol. žiadala už viackrát o opravu, resp. vybudovanie cesty na ul. Bánoveckej. 

Ing. Olejník sa vyjadril, že tie cesty sú naozaj v zlom stave, rozbité a miestami za zlého počasia 

neprejazdné je potrebné ich majetkoprávne vysporiadať. Starosta upozornil, že iba malá časť 

cesty je vo vlastníctve obce, tú prenajala obec spoločnosti Lechstav, s.r.o., za účelom 

vybudovania prístupovej komunikácie k rodinným domom vo výstavbe, ostatná časť je vo 

vlastníctve SPF, vodohospodárskeho podniku a súkromných vlastníkov. Na cudzom pozemku 



nemôže obec robiť opravy takéhoto rozsahu.    Ing. Pariľák sa opýtal, či vôbec môže obec riešiť 

opravy na cudzom majetku. Hlavný kontrolór Ing. Tirpák odpovedal, že to nie je možné. Ďalším 

problémom je, že cesta je úzka, nespĺňa parametre plnohodnotnej komunikácie, vzhľadom na 

aktuálnu šírku cesty by to mohla byť pravdepodobne len jednosmerná komunikácia. Ing. Fečik 

navrhol požiadať SPF, ako jedného zo spoluvlastníkov pozemku, aby to obci bezodplatne 

previedli do vlastníctva. Zatiaľ by bolo dobré urobiť aspoň úpravu cesty, napr. vysypaním 

frézovaným asfaltom. Pán Baňas povedal, že najprv je potrebné dať vypracovať štúdiu, projekt, 

až potom požiadať SPF a vyzvať dotknutých vlastníkov za účelom majetkovoprávneho 

vysporiadania za účelom vybudovania komunikácie. 

 

 

 

4. Žiadosť o finančný príspevok – Pierott, n.o., Volgogradská 18, Prešov 

Nezisková organizácia Pierott opätovne požiadala o finančný príspevok pre chorého chlapca 

Marka. 

Mgr. Vysocký poznamenal, že už sme im schválili v krátkej dobe príspevok 2x, nie je možné, 

aby sme im prispievali každý mesiac. Ing. Olejník navrhuje prispieť im ešte finančným 

príspevkom 100,-  €. Pán Baňas povedal, že by spoločnosť Pierott mala bližšie špecifikovať, 

komu a na aký účel presne ten príspevok obec posiela. 

Poslanci hlasovali o finančnom dare pre spoločnosť Pierott. 

 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 7  PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 0                                                         (uznesenie č. 7/1/2021)  

 

 

10.  K bodu 9: Rôzne 

Starosta predložil poslancom  možnosť vstupu obce do Územia udržateľného mestského rozvoja 

mesta Prešov. Vysvetlil výhody vstupu, napr. efektívnejšie plánovanie a financovanie v území 

cez integrované projekty. Ing. Olejník povedal, že obec musí dať vypracovať do zásobníka 

projekty v zmysle plánovaných výziev, aby sa mohla uchádzať o financie. Starosta informoval 

poslancov, že obec dala spracovať dva projekty na rekonštrukciu budovy v športovom areáli, 

DUR pre plánovanú komunikáciu MK5,  je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu na 

cyklochodník - 2. etapa súčasne s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov, tiež zadať 

vypracovanie projektu na vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny v obci. 

Starosta predložil na schválenie Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja, ktorého návrh poslalo Mesto Prešov. 

Poslanci hlasovali o uzatvorení Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej 

stratégie udržateľného mestského rozvoja.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 7  PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 0                                                         (uznesenie č. 8/1/2021)  

 

Pán Baňas povedal, že je potrebné riešiť výkup pozemkov na II. časť cyklochodníka. Pán Barnoky 

informoval, že sa im podarilo predať starú dodávku, ktorú používali pre DHZ, teraz im chýba 

takéto pohotovostné auto na prepravovanie ľudí a materiálu. Žiada obec o pomoc pri kúpe novej 

8-9 miestnej dodávky. Pán Sabanoš pripomenul, že na začiatku, keď žiadali obec o zriadenie do  

DHZ obce tvrdili, že od obce nebudú požadovať nič navyše, len to čo doteraz. Teraz majú 



enormné požiadavky. Ing. Fečik sa vyjadril, že DHZ nám veľa pomáha, preto ich treba 

podporovať. Mgr. Lukáč navrhol zobrať ich požiadavku na vedomie a vrátiť sa k tomu neskôr, 

ale teraz má obec prioritnejšie ciele. 

Ing. Fečik  pripomenul poslancom, že sa zmenil zákon o hazardných hrách – už o ich umiestnení, 

či neumiestnení môže rozhodovať OcZ a pripravuje návrh na zákaz hazardných hier v obci 

Ľubotice, ktorý by predložil na niektorom z budúcich zasadnutí OcZ. 

 

11. K bodu 6: Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 
 

 

 

Ľubotice  08.02.2021 

 

 

 

 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 
 

 

 

Overovatelia:   Jan Barnoky 
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