
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 9/2020 

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  14.12. 2020 

 

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 7. riadnom zasadnutí v roku 2020. 

 

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

Fečik,  Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš, Mgr. Ján Vysocký, Ing. Ján Tirpák 

Ospravedlnili sa: Jan Barnoky, Mgr. Vladimír Lukáč 

Neospravedlnil sa: Ing. Štefan Olejník 

 

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 6 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 14.12.2020 

 

1. Otvorenie - prezentácia 

                       - schválenie programu 

                       - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2021 

4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Ľubotice na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce 

Ľubotice na roky 2022 - 2023  

5. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2019 

6. Prerokovanie a schválenie VZN obce o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce 

7. Prerokovanie a schválenie VZN obce o verejnom poriadku 

8. Prerokovanie a schválenie VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

10. Voľba hlavného kontrolóra obce Ľubotice 

11. Prerokovanie žiadostí 

12. Rôzne 

13. Záver 
 

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

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 6  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 1/9/2020) 

 

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení  

Uznesenie č. 1/8/2020:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2020. 



Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. Slavomír Pariľák.  

Zápisnica overená. 

Uznesenie č. 2/8/2020:  OcZ schvaľuje práce naviac vo výške 36.044, 37 € v rámci projektu 

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

predložil zhotoviteľ diela, a ktoré neboli súčasťou rozpočtu podľa projektovej dokumentácie. 

Uznesenie č. 3/8/2020: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4. 

Uznesenie č. 4/8/2020: OcZ v zmysle § 18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba sa 

uskutoční dňa 14.12.2020 na zasadnutí OcZ.  

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na funkčné obdobie 6 rokov, t.j. 2021 – 2026. 

Obecné zastupiteľstvo stanovilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra Obce Ľubotice 

na 20 %. 

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr do 

30.11.2020 do 17.30 hod. na Obecný úrad v Ľuboticiach. Súčasťou prihlášky musí byť overená 

kópia dokladu o vzdelaní, profesijný životopis a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov. 

Uznesenie č. 5/8/2020: 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. 6/8/2020: OcZ schvaľuje Rokovací poriadok obce Ľubotice. 

 

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 dvoch 

žiadostí v sociálnej oblasti. 

 

3. K bodu 11: Prerokovanie žiadostí 

 

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

dom ANTIC n.o., Bardejov 

Sociálny dom ANTIC, n.o., Bardejov požiadal o poukázanie finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre obyvateľku 

obce Ľubotice na rok 2020, 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 ANTIC n.o. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 6  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 2/9/2020) 

 

2. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby – Kvalita života FMK, n.o., 

Plzenská 2, Prešov 

Mgr. Klimovičová vysvetlila poslancom, že prevádzkovateľ sociálnej služby požiadal obec 

o príspevok na prevádzku na základe toho, že od nového roka im už nebude poskytovaný 

príspevok z dôvodu skončenia projektu Podpora opatrovateľskej služby. Ekonomicky oprávnené 

náklady na 1 opatrovateľku/ hod predstavujú 7,41 €, poslanci navrhli príspevok od obce vo výške 



4,- €/hod. 

Poslanci hlasovali o poskytnutí príspevku vo výške 4,-€. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 6  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 3/9/2020) 

 

4. K bodu 12 : Rôzne 

Spoločnosť PW Energy požiadala starostu o možnosť prezentácie svojej činnosti na zasadnutí 

OcZ. Dostavil sa konateľ spoločnosti Ing. Jankura, ktorý vysvetlil poslancom, že na území obce 

Teriakovce, Šalgovík a Ľubotice sa robil geologický prieskum, nakoľko sa na uvedenom území 

v hĺbke nachádza horúca voda ( geotermálne pramene), ktorá by mala prioritne slúžiť na výrobu 

elektrickej energie, ďalej môže slúžiť napr. na vyhrievanie skleníkov, bazénov atď. Ďalej 

informoval, že pri tejto výrobe energie nie je žiadny odpad, nakoľko voda sa bude vracať naspäť. 

Elektráreň by sa postavila mimo zastavaného územia, asi 500 m od posledných rodinných domov. 

Hlučnosť elektrárne je podľa Ing. Jankuru pod 40 dB, čo je pod hranicou hluku, ktorý je prípustný 

v noci, aby nerušil nočný kľud. Hlučné by to bolo iba na začiatku, keď sa budú robiť vrty. 

Vyhĺbenie jedného vrtu trvá asi 3 mesiace.  

Ing. Jankura povedal, že prišiel predstaviť svoju spoločnosť a informovať poslancov preto, aby 

sa opýtal, či obec má záujem podporiť takúto aktivitu vo svojom katastri. Ak nie, budú riešiť 

výstavbu v iných obciach. Požiadal o vyjadrenie do polovice januára 2021, keďže budú musieť 

osloviť vlastníkov predmetných pozemkov kvôli odkúpeniu parciel na výstavbu. Starosta 

poďakoval Ing. Jankurovi za prezentáciu. Poslanci sa vrátia k uvedenému bodu v závere 

zasadnutia.   

 

5. K bodu 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov, že pri spracovaní odborného stanoviska 

vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a viacročného rozpočtu 

z dvoch hľadísk a to zákonnosti a metodickej správnosti predloženého rozpočtu.  Konštatuje, že 

predložený návrh spĺňa všetky podmienky zákona o rozpočtových pravidlách, je v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, VZN a internými predpismi obce. Schodok 

kapitálového rozpočtu bude krytý z prebytku bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného 

fondu. Rozpočet je vyrovnaný. 

Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2021 

schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023 vziať na vedomie. 

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

6. K bodu 4: Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Ľubotice na rok 2021 a viacročného 

rozpočtu obce Ľubotice na roky 2022 – 2023 

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Starosta informoval OcZ, že pri 

zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predchádzajúcich skúseností a predpokladu vývoja v roku 

2020. Starosta ďalej informoval poslancov, že návrh rozpočtu na roky 2022 – 2023 je len 

informatívny. Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. 

Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2021.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 6 poslancov 

ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                 (uznesenie č. 4/9/2020)  

 



7. K bodu 5: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2019 
 

     Obec podáva okrem účtovnej závierky aj konsolidovanú účtovnú závierku, vzhľadom na to, 

že obec je zriaďovateľom základnej školy a materskej školy. Starosta vysvetlil poslancom, čo je 

konsolidovaná účtovná závierka. Skonštatoval, že audítor uzatvoril audit vyjadrením, že 

konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej 

situácie konsolidovaného celku - Obce Ľubotice k 31.12.2019. Hlavný kontrolór obce Ing. 

Tirpák objasnil, že týmto výrokom sa v súlade so zákonom uzatvára audit správne vypracovanej 

účtovnej závierky. 

Poslanci vzali správu audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 na 

vedomie.  

 

8. K bodu 6: Prerokovanie a schválenie VZN obce poskytovaní dotácií z prostriedkov obce 

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Ing. Lokšová vysvetlila poslancom, že na základe 

kontroly NKÚ a platného zákona „Proti byrokracii“ bolo potrebné zmeniť len formálnu stránku 

VZN. 

Poslanci hlasovali o schválení VZN. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 6 poslancov 

ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                       (VZN č. 4/2020)  

 

9. K bodu 7: Prerokovanie a schválenie VZN o verejnom poriadku 

Poslanci mali možnosť preštudovať si návrh VZN 15 dní pred zasadnutím OcZ a oznámiť 

starostovi svoje pripomienky, postrehy a návrhy. Potreba nového VZN vyvstala z dôvodu, že 

pôvodné VZN o verejnom poriadku bolo z roku 2000. V novom VZN boli zapracované niektoré 

nové skutočnosti aj v súvislosti s platnou legislatívou, nočný kľud bol zmenený oproti 

pôvodnému VZN z 23,00 hod na 22,00 hod. 

Poslanci nemali k tomuto VZN žiadne pripomienky. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 6 poslancov 

ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                       (VZN č. 3/2020) 

 

10. K bodu 8: Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ starosta oslovil poslancov s návrhom zvýšenia poplatku za 

komunálny odpad vzhľadom na to, že obec dopláca v súčasnosti na vývoz komunálneho odpadu 

sumou 57.747,- € ročne. Poslanci sa dohodli na sume 15,- €/osobu. Všetky úľavy boli ponechané 

tak ako predtým. Na základe toho bolo vypracované nové VZN.     

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 6 poslancov 

ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                       (VZN č. 5/2020) 

 

 
11.  K bodu 9: Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 

 Starosta predložil poslancom plán zasadnutí OcZ na rok 2021 a informoval poslancov, že 

zasadnutie sa tak ako minulý rok nebude konať cez letné prázdniny, vzhľadom na nízku účasť 



v minulých rokoch, keď sa čerpajú dovolenky. Okrem plánovaných zasadnutí v prípade potreby 

bude zvolané zasadnutie OcZ aj mimo schválený plán. 

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu plánu zasadnutí. 

  

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                   (uznesenie č. 5/9/2020) 

 

12.  K bodu 10: Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starosta na úvod konštatoval, že podľa zákona o obecnom zriadení je povinnosťou OcZ 

v posledných 60 dňoch funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce zvoliť hlavného kontrolóra. 

Od tohto termínu sa odvíjali všetky kroky týkajúce sa voľby. 19. októbra bola vyhlásená voľba 

hlavného kontrolóra. Na základe vyhlásenia voľby bola obci doručená prihláška 1 uchádzača 

o post hlavného kontrolóra obce Ľubotice – Ing. Jána Tirpáka, ktorý je v súčasnosti hlavným 

kontrolórom. 08.12.2020 na zasadnutí obecnej rady za prítomnosti jej členov – Ing. Fečika, Mgr. 

Lukáča, Mgr. Jána Vysockého a starostu obce bola otvorená obálka s prihláškou uchádzača. Po 

otvorení obálky prítomní konštatovali, že uchádzač splnil podmienky a bol odporučený do 

výberového konania.  

Starosta vyzval poslancov, aby pred samotnou voľbou poslanci schválili uznesením jej 

spôsob a náležitosti. OcZ určilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra nasledovne: 

Kandidát na funkciu  hlavného kontrolóra bude mať právo vystúpiť na rokovaní OcZ v rámci 

bodu „Voľba hlavného kontrolóra“. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním 

poslancov OcZ. Volebná komisia bude pozostávať z 3 členov z radov poslancov  zastupiteľstva. 

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

uvedený kandidát na funkciu hlavného kontrolóra. Hlasovací lístok na ktorom nebude 

zakrúžkovaný žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Poslanec 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. 

Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda volebnej komisie, Na zvolenie hlavného 

kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva, t. j. 5 

hlasov.  

 

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0        (uznesenie č. 6/9/2020) 

 

Následne starosta určil členov a predsedu volebnej komisie.  

Starosta odovzdal slovo kandidátovi na hlavného kontrolóra – súčasnému hlavnému 

kontrolórovi obce Ľubotice na prezentáciu. 

Ing. Tirpák uviedol, že má ukončené VŠ vzdelanie ekonomického smeru, je tiež súdnym 

znalcom v odvetví účtovníctvo a daňovníctvo. Od roku 2001 bol SZČO v tejto oblasti, 

v súčasnosti je konateľom s. r. o., ktorá okrem iného vykonáva audity aj na obciach. Z tohto 

dôvodu si myslí, že má prehľad v oblasti tvorby rozpočtu obce. Dodal, že je konateľom vo 

viacerých spoločnostiach. Starosta na margo tohto vyhlásenia doplnil, že v zmysle zákona 

o obecnom zriadení hlavný kontrolór obce nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú 

činnosť bez súhlasu OcZ. Poďakoval Ing. Tirpákovi za prezentáciu. 

Predseda komisie rozdal hlasovacie lístky poslancom a požiadal ich, aby postupne hlasovali. 

Po ukončení voľby volebná komisia sčítala hlasy. Predseda komisie oznámil prítomným, že Ing. 

Tirpák dostal 6 platných hlasov. V prvom kole voľby bol za hlavného kontrolóra obce opätovne 

zvolený Ing. Ján Tirpák. 



Starosta obec zablahoželal novozvolenému kontrolórovi a vyzval OcZ, aby sa vyjadrilo 

k udeleniu súhlasu s podnikaním pre Ing. Tirpáka. 

Poslanci hlasovali o udelení súhlasu. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0        (uznesenie č. 7/9/2020) 

 

13. K bodu 11: Prerokovanie žiadostí 

3. Žiadosť o predaj pozemku č. 2454 – Slavomír Sirotňák, Bardejovská 41, Ľubotice 

Pán Sirotňák požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na ulici Strážnickej. Jedná sa 

o pozemok, ktorý je situovaný pred pozemkom p. Sirotňáka, ktorý by obecný pozemok chcel 

použiť ako prístup na svoj pozemok.  Uvedený obecný pozemok susedí s ďalším pozemkom vo 

vlastníctve obce, ktorý by sa v budúcnosti dal využiť. 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku p. Slavomírovi Sirotňákovi. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 1 PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 2        (uznesenie č. 8/9/2020) 

 

4. Žiadosť o vybudovanie príjazdovej komunikácie – Jana Geralská, Krížna 15, Ľubotice 

Pani Geralská požiadala v mene vlastníkov rodinných domov o vybudovanie asfaltovej 

komunikácie na ulici Krížnej. Poslanci sa zhodli, že cesta bude zaradená do investičných aktivít 

vo februári 2021, kedy sa schvaľujú investičné aktivity na daný rok. 

 

5. Žiadosť o rozšírenie mosta z ulice Gagarinovej – Ing. Zuzana Kotianová, Sofijská 3, Košice 

Pani Kotianová požiadala o rozšírenie mosta z Gagarinovej ulice a o opravu rozbitej cesty. Žiada 

o zahrnutie do investičných aktivít. Ing. Pariľák povedal, že prioritou je riešiť cesty a mosty tam, 

kde je hustejšia premávka a zastavanosť. Poslanci sa zhodli, že miestna komunikácia bude 

zaradená do investičných aktivít vo februári 2021, kedy sa schvaľujú investičné aktivity na daný 

rok. 

 

6. Žiadosť o zaradenie vybudovania prístupovej komunikácie z ulice Makarenkovej do 

investičných aktivít – Ing. Peter Majirský, Čergovská 10, Prešov 

Poslanci sa vyjadrili, že predmetná žiadosť bude prerokovaná v rámci investičných aktivít vo 

februári 2021 podľa stanoveného harmonogramu priorít. 

 

7. Žiadosť o súčinnosť pri odkúpení pozemku vo vlastníctve obce – Ing. Matúš Čorba, Zimná 2, 

Prešov 

Ing. Čorba požiadal obec Ľubotice o súčinnosť pri odkúpení parcely č. 738/15 v správe 

Slovenského pozemkového fondu v súvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domov.  

Poslanci sa vyjadrili, že obec môže požiadať SPF o prevod pozemku do vlastníctve obce.  

Poslanci hlasovali o bezodplatnom prevode pozemku od SPF. 

  

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0        (uznesenie č. 9/9/2020) 

 

 

 



8. Žiadosť o povolenie vybudovania terasy v Pohostinstve – Matej Harčár, Gagarinova 19, 

Ľubotice 

Pán Harčár už v minulosti požiadal o vybudovanie terasy v Pohostinstve na ul. Korabinského 2. 

Vzhľadom na umiestnenie pohostinstva v oblasti rodinných domov, kde by hluk z terasy zrejme 

vyrušoval okolitých obyvateľov, poslanci OcZ nepovažujú za vhodné takúto terasu vybudovať. 

Poslanci hlasovali o povolení pre p. Harčára vybudovať terasu v pohostinstve. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 0 PROTI: 4  ZDRŽALI SA: 2                 (uznesenie č. 10/9/2020) 

 

9. Žiadosť o výmenu vodoinštalácie a kanalizácie v Obecnom dome – Tatiana Bokšajová  

Pani Tatiana Bokšajová, ktorá má v prenájme Obecný dom, požiadala o výmenu vodoinštalácie 

a kanalizácie, nakoľko tam už viackrát došlo k havarijnej situácii, prasklo tam potrubie a vytekala 

voda. Pri uvedených opravách firma, ktorá to opravovala, zistila, že potrubie je v dezolátnom 

stave, je z väčšej časti skorodované. Pri výmene potrubia zároveň bude musieť byť vymenená 

stará podlaha, ktorá sa pri oprave bude musieť rozbiť. Predpokladaný náklad je odhadom okolo 

22.000,- €. Ing. Fečik sa vyjadril, že Obecný dom je majetkom obce a je nevyhnutné túto opravu 

po toľkých rokoch urobiť. Poslanci s ním súhlasili.  

Poslanci hlasovali o výmene vodoinštalácie, kanalizácie a podlahy v Obecnom dome. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                 (uznesenie č. 11/9/2020) 

 

10. Žiadosť o odpredaj parcely č. 21001/158 do vlastníctva obce – Ing. Ľuboš Kokoška, Exnárova 

33, Prešov 

Ing. Kokoška, ako zástupca vlastníkov miestnej komunikácie na ul. Východná, na minulom 

zasadnutí požiadal obec o odpredaj predmetnej parcely a komunikácie do vlastníctva obce za 1,- 

€. Predmetnú žiadosť posúdila stavebná komisia, ktorá vzhľadom na nekvalitne vybudovanú 

cestu odkúpenie neodporúča. 

 

HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 0 PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 3                 (uznesenie č. 12/9/2020) 

 

 

8.  K bodu 6: Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov  o rokovaní s cirkvou ohľadom pozemku pri OcÚ a MŠ. Prišiel sa 

pozrieť na pozemok, ktorý je vo vlastníctve cirkvi aj arcibiskup, aby posúdil vhodnosť pozemku 

na postavenie fary. Skonštatoval, že pozemok na faru v blízkosti MŠ nie je vhodný, pozemky na 

konci ul. Makarenkovej sa jemu aj majetkovej komisii javia byť ďaleko od kostola. Prejavil spolu 

s riaditeľom úradu záujem o budovu Denného stacionára.  

Obec však nemá možnosť premiestniť Denný stacionár do iných priestorov, uvedenú 

nehnuteľnosť spolu so záhradou obec kupovala do svojho vlastníctva ako strategickú a stále ešte 

spláca úver na kúpu tejto nehnuteľnosti. Cirkev v súčinnosti s obcou bude ďalej hľadať vhodné 

priestory na postavenie novej fary. 

Poslanci sa vrátili k prezentácii zo začiatku zasadnutia ohľadom geotermálnej elektrárne. P. 

Baňas sa vyjadril, že obec z toho nebude mať žiadne výhody, bude sa vytápať Prešov, keby 

spoločnosť poskytla vykurovanie zdarma pre Ľubotice, bolo by možné uvažovať o tom. Ing. 



Pariľák dodal, že to bude hlučné, znehodnotia nám územie pre ďalšiu výstavbu rodinných domov, 

500 m od obytnej zóny je malá vzdialenosť. Mgr. Vysocký tiež nevidí prínos výstavby elektrárne 

pre obec. 

 

Mgr. Antonyová sa opýtala, prečo sa pri rekonštrukcii budovy OcÚ a MŠ nezrezala breza. 

Starosta povedal, že výrub už máme povolený, breza sa zreže do 3 dní. Ďalej p. Antonyová 

podotkla, že by bolo dobré skrášliť vianočnú výzdobu svetlami na strom na námestí. Starosta 

informoval, že práve na najväčší strom v strede námestia bude osadené nové osvetlenie do týždňa. 

Ďalej starosta informoval poslancov, že sme požiadali o výrub zostávajúcich starých stromov  

(cypruštekov)  na cintoríne. 

 

Ing. Fečik oznámil, že pripájacie pruhy na komunikácii na ul. Prešovskej pri výjazde z obce, sa 

budú riešiť s novým vedením Slovenskej správy ciest. Ak sa to nebude s nimi dať vyriešiť, bude 

to musieť riešiť zrejme obec na vlastné náklady. 

Ďalej informoval poslancov, že sa zmenil zákon o hazardných hrách – už o ich umiestnení, či 

neumiestnení môže rozhodovať OcZ.  

 

 

 

 

8. K bodu 6: Záver 

 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 
 

Ľubotice  14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 
 

 

 

 

Overovatelia:   Mgr. Miroslava Antonyová 

 

   
 

                         Martin Baňas 


