
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 2/2020 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  09.03. 2020 

 
 

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 2. zasadnutí v roku 2020 podľa schváleného 

programu zasadnutí OcZ. 

 

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

Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Štefan Olejník, 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 rokovania OcZ. Program bol schválený 

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

programom.  

 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 09.03.2020 

 

1. Otvorenie - prezentácia 

                         - schválenie programu 

                         - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2019, prerokovanie a schválenie knižničného 

a výpožičného poriadku 

4. Schválenie VZN, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice 

5. Prerokovanie žiadostí 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Gejza Sabanoš. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                             (uznesenie č. 1/2/2020) 

 

Nakoľko sa na zasadnutie dostavila Mgr. Klimovičová, starosta navrhol, aby sa OcZ najprv 

zaoberalo žiadosťou o príspevok na opatrovateľskú službu pre obyvateľku obce. Poslanci 

súhlasili.  

 

2.  K bodu 5: Žiadosti 

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu 

Na zasadnutie sa dostavila Mgr. Klimovičová, ktorá oboznámila poslancov so žiadosťou 

obyvateľky obce o príspevok na prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu terénnou formou 



vo výške 0,70  €/hod. Takéto príspevky už boli na OcZ prejednávané a poslanci sú oboznámení 

s podrobnosťami poskytovania príspevku v zmysle zákona. 

Poslanci hlasovali o príspevku na prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

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

 

3.  K bodu 6: Rôzne 

Na zasadnutie sa dostavil pán Kapraľ, ktorý informoval poslancov, že podal návrh na územné 

rozhodnutie a zároveň im predložil zámer výstavby stavby „Firemný raj“, ktorú plánuje 

realizovať v Ľuboticiach. Plánuje vystavať dvojpodlažné budovy s celkovým počtom 90 

prevádzok služieb občianskej vybavenosti, ktoré nechce prenajímať, ale jeho cieľom je, aby si 

podnikatelia tieto prevádzky postupne odkúpili. Na objektoch sú plánované zelené strechy 

a sadové úpravy. Ing. Fečik sa opýtal, či už má zoznam potencionálnych záujemcov. P. Kapraľ 

odpovedal, že nie, ale má veľa známych, ktorí predbežne prejavili vážny záujem, v tom problém 

nevidí. Je to na veľmi dobre situovanom mieste pri OC Lidl a Kaufland. Ing. Olejník ako predseda 

stavebnej komisie nie je proti výstavbe a opýtal sa, prečo prišiel podať informáciu, keď to bude 

postavené na jeho pozemku, či to plánuje stavať pre obec, resp. predať objekty obci. P. Kapráľ 

povedal, že nie, ale myslí si, že by o tom OcZ malo byť informované, nakoľko to bude dosť veľká 

výstavba a nachádza sa v katastri obce Ľubotice. Ing. Fečik sa ďalej opýtal, či chce riešiť 

dopravné pripojenie k stavbe cez ulicu Ľubochniansku. P. Kapraľ odpovedal, že nie, budú sa 

pripájať cez prístup k existujúcej čerpacej stanici. P. poslanec Baňas uviedol, že je dobre, ak sú 

poslanci informovaní o takejto výstavbe. 
 

Dostavil sa p. poslanec Barnoky 

 

4.  K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení 

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

plnenia prijatých uznesení na vedomie. 

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

Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Ing. Miroslav Fečik. 

Zápisnica overená. 

Uznesenie č. 2/1/2020:  OcZ súhlasí s realizáciou projektu: „Zvyšovanie povedomia žiakov 

o zmene klímy vrátane fyzických opatrení“, výzva: ACC03-Clima Edu vyhlásenej 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MZP SR“) 

Celkové oprávnené výdavky: do 52.500,- Eur, Výška NFP: do 50.000,- Eur. 

 Uznesenie č. 3/1/2020: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2020: 

1. obnova cintorína Ľubotice - oplotenie 2.etapa 

2. rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej 

3. výstavba parkoviska a kontajnerových stanovíšť - sídlisko Pod Hájom 

4. výstavba miestnej komunikácie na ul. Roľníckej  

5. predĺženie miestnej komunikácie na ul. Makarenkovej 

6. výstavba miestnej komunikácie na ul. Ľubochnianskej 

7. výstavba cyklistického chodníka - 1.časť 

8. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely stavebného konania na vybudovanie  

cyklistického chodníka - 2.časť 

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

10. splátky zateplenia Základnej školy 

11. financovanie 5 % spoluúčasti obce na realizácii projektu  



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

12. vypracovanie projektovej dokumentácie na využitie podkrovia budovy športového areálu 

13. vypracovanie projektovej dokumentácie a zrealizovanie zberného dvora 

14. vypracovať štúdiu na zmodernizovanie zasadačky OcÚ 

15. vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starého vodovodu na ul. 

Kalinčiakovej a Makarenkovej v spolupráci s VVS 

Uznesenie č. 4/1/2020: OcZ súhlasí so zmenou adresy sídla Súkromnej základnej umeleckej 

školy Ľubotice, Bardejovská 25, 080 06 Ľubotice na novú adresu: Makarenkova 25, 080 06 

Ľubotice. 

Uznesenie č. 5/1/2020: OcZ súhlasí so zriadením elokovaných pracovísk Súkromnej základnej 

umeleckej školy Ľubotice na týchto adresách:  

1. Budovateľská 34/A, 080 01 Prešov  

2. Važecká 11, 080 05 Prešov 

3. Čapajevova 17, 080 01 Prešov 

Uznesenie č. 6/1/2020: 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 2020, ktorý 

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

Uznesenie č. 7/1/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zariadeniu Nádej, n.o., Sládkovičova 1, 

Prešov vo výške 2,50 €/deň pre obyvateľa obce Ľubotice na rok 2020, ktorý sa poskytuje v zmysle 

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

Uznesenie č. 8/1/2020: OcZ schvaľuje spoločenské podujatia na rok 2020: 

1. Ľubotický ples (február)  

2. Lyžiarsky zájazd (február) 

3. Kelemeské fašiangové zabíjačkové hody (február)  

4. Noc s Andersenom (apríl) 

5. Deň matiek (apríl) 

6. Stavanie mája, veselica 

7. Súťaž mladých hasičov(máj-jún) 

8. MDD (jún) 

9. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún) 

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

11. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (júl) 

12. Zájazd na kúpalisko (prázdniny) 

13. Ľubotická desiatka (september) 

14. Záhradkárska výstava 

15. Oslava jubilantov (október)  

16. Katarínska oldies zábava  

17. Vianočné trhy  

18. Štefanská zábava   

Uznesenie č. 9/1/2020: OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) obce   

na 1. polrok 2020 s doplnením o bod 9 – kontrola hospodárnosti v súvislosti so zabezpečením 

tepelného hospodárstva vzhľadom na efektivitu využitia finančných zdrojov v Základnej škole v 

Ľuboticiach a poveruje HK výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu. 

Uznesenie č. 10/1/2020: OcZ ruší v plnom rozsahu uznesenie č. 5/12/2019 v tomto znení: 

OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C 400, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 

m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.  KN-C 399, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 20 m2 vo vlastníctve Radoslav Juščák  a Mária Juščáková,  Makarenkova 

76, Ľubotice, v zmysle geometrického plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-



GEOMAP, Tulčík 164 dňa 11.11.2019 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor 

dňa 18.11.2019 pod číslom G1 – 2164/2019. 

Uznesenie č. 11/1/2020: OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C 400, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 20 m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice, za časť pozemku, parc.  KN-C 399, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 vo vlastníctve Radoslav Juščák  a Mária Juščáková,  

Makarenkova 76, Ľubotice, v zmysle geometrického plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil Jozef 

Vavrenec-GEOMAP, Tulčík 164 dňa 08.01.2020 a úradne overil Okresný úrad Prešov, 

katastrálny odbor dňa 15.01.2020 pod číslom G1 – 24/2020. 

Uznesenie č. 12/1/2020: OcZ neschvaľuje prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 20797/3 za 

účelom umiestnenia 2 ks reklamných bilboardov pre spoločnosť GRYF media, s.r.o., Puškinova 

2, Košice. 

Uznesenie č. 13/1/2020: OcZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 200,- € na úhradu pobytu 

v „Škole v prírode“ pre Adama Soltyša, bytom Korabinského 45, Ľubotice, ktorý navštevuje 

školu pre deti s autizmom. 

Uznesenie č. 14/1/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o nájme nehnuteľností, na ktorých 

je zriadený cintorín („pohrebisko“) v obci Ľubotice medzi obcou Ľubotice ako nájomcom 

a prenajímateľom Rímskokatolíckou farnosťou Narodenia Panny Márie, Makarenkova 35, 080 

06 Ľubotice. 

 

5. K bodu 3: Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2019, prerokovanie a schválenie 

knižničného a výpožičného poriadku 

 

     Poslanci dostali Správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2019 a knižničný a výpožičný 

poriadok domov na oboznámenie.  

Poslanci hlasovali o schválení Knižničného a výpožičného poriadku Knižnice obce Ľubotice 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0    (uznesenie č. 3/2/2020) 

 

6. K bodu 4: Schválenie VZN, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice 

    Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov, po krátkej diskusii odobrili názov novej ulice 

- Obchodná v lokalite pri OC LIDL a Kaufland. 

Poslanci hlasovali o schválení VZN č. 1/2020. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 9 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 0                                                                       (VZN č. 1/2020)  

 

5. K bodu 5: Prerokovanie žiadostí 

2. Žiadosť Accept, s.r.o., Mirka Nešpora 61, Prešov o zmenu územného plánu  

 

     Na jednom z predchádzajúcich zasadnutí Mgr. Goban, konateľ spoločnosti Accept, s.r.o,  

požiadal o zmenu časti územného plánu obce.  Doložil požadovanú štúdiu, z ktorej je vidieť, čo 

je tam plánované - cesty, infraštruktúra atď., aby mohli poslanci k tomu zaujať stanovisko. 

Starosta informoval poslancov, že žiadostí o zmenu územného plánu je viac. 

Ing. Olejník sa vyjadril, že je potrebné zvážiť všetky žiadosti o zmenu ÚP, ktoré boli podané po 

schválení posledného územného plánu. Ľubotice sa dynamicky rozvíjajú, treba to riešiť, navrhuje 

zavolať odborne spôsobilú osobu na vypracovanie zmeny ÚP, výber ktorej bude riešený formou 

verejného obstarávania. Je žiadúce  spísať všetky požiadavky, riešiť okrem iného aj dopravné 



napojenia, vodný režim, zeleň atď. Poslanci sa vyjadrili za otvorenie ÚP nielen pre spoločnosť 

Accept s.r.o., ale pre všetkých. Ing. Olejník poznamenal, že ak spoločnosť Accept bude 

zabezpečovať všetky potrebné podklady a povolenia k zmene územného plánu na ich náklady, 

potom ich nemôžeme obmedzovať a otvoriť ÚP zároveň pre všetkých  ostatných žiadateľov, 

keďže je to dlhodobý proces. Navrhuje zatiaľ otvoriť ÚP len pre spoločnosť Accept, s.r.o. , ak to 

budú vedieť organizačne i finančne zabezpečiť v relatívne kratšom čase. Poslanci súhlasili s jeho 

názorom. 

Ďalej Ing, Olejník navrhol pouvažovať nad zavedením poplatku za rozvoj obce predovšetkým pre 

developerské projekty. 

 

3. Žiadosť DENT Plus, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov  o výstavbu chodníka 

Spoločnosť DENT Plus v súčasnosti realizuje výstavbu zubnej kliniky na ul. Hájnovej a žiada 

obec o výstavbu chodníka pre peších k ich klinike, ktorý by viedol cez obecný pozemok.             

Ing. Olejník sa vyjadril, že obec im dá súhlas vybudovať chodník na obecnom pozemku, ale na 

ich náklady, nakoľko sa nejedná o dlhý úsek a obec to neplánuje v investičných aktivitách na 

tento rok. Poslanci súhlasili s jeho názorom. Ďalej sa opýtal, či sú ku zubnej klinike plánované aj 

parkovacie miesta pre zákazníkov. Starosta odpovedal, že áno. 

 

4. Žiadosť Františka Sochovičová, Hájnova 11, Ľubotice o odkúpenie pozemkov 

Pani Sochovičová opätovne podala žiadosť o odkúpenie pozemkov ktoré sú vo vlastníctve obce, 

a ktoré dobromyseľne užíva desiatky rokov za 1,20 €/m2. Na základe vyjadrenia právneho 

zástupcu, je možnosť v zmysle platnej legislatívy predať p. Sochovičovej pozemok za 

navrhovanú cenu ako prípad hodný osobitného zreteľa s príslušným zdôvodnením. Ing. Olejník 

požiadal OcZ, aby neopakovalo chyby z minulosti a odsúhlasilo predaj pozemku p. 

Sochovičovej. P. Baňas argumentoval, že v tom prípade by sa mala riešiť aj záležitosť p. 

Mathiovej, ide o podobný prípad, keď jej v minulosti obec nevyšla v ústrety. Ing. Fečik sa 

vyjadril, že to bol podobný prípad, pozemok sa však nenachádzal pod domom, ako v tomto 

prípade a p. Mathiová vtedy nechcela časť svojho pozemku obci predať alebo zameniť. Obec to 

požadovala z dôvodu prejazdnosti na druhú ulicu. Mgr. Vysocký sa vyjadril, že to treba P. 

Sochovičovej odsúhlasiť a neblokovať ostatných kvôli záležitostiam z minulosti. Starosta zadá 

právnemu zástupcovi obce vypracovať právny rozbor súdneho prípadu p. Mathiovej s návrhom 

na mimosúdne vyrovnanie. Bude potrebné presvedčiť p. Mathiovú, aby časť svojho pozemku 

predala, aby to obec sprejazdnila a mohli tade prechádzať aspoň osobné autá. P. Barnoky 

navrhoval predať predmetné pozemky p. Sochovičovej za cenu 1,- €.  

Po krátkej diskusii poslanci hlasovali o zámere predaja pozemkov pre P. Sochovičovú za cenu 

1,20 €/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

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

 

5. Žiadosť DHZ Ľubotice o zakúpenie viacfunkčného mobilu 

Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice požiadal OcZ o zakúpenie mobilného telefónu, ktorý má 

funkciu detekcie čistoty ovzdušia a termokameru. Stojí 720,- € a bude hradený z už schváleného 

rozpočtu pre účely DHZ. Ing. Olejník povedal, nech si radšej kúpia špeciálny prístroj na to určený. 

P. Barnoky sa vyjadril, že im na vyhľadávanie skrytých ohnísk stačí aj takýto typ telefónu, 

nepotrebujú  kameru, ktorá je samostatne podstatne drahšia. P. Sabanoš sa vyjadril, že pred dvoma 

rokmi pri schvaľovaní DHZ hasiči sľubovali, že budú chodiť len na súťaže a teraz stále niečo od 

obce žiadajú, ako keby boli profesionáli. DHZ ešte zváži potrebu kúpy takéhoto mobilného 

telefónu. 



 

 

6. Žiadosť Pierott, n.o. 

Nezisková organizácia Pierott požiadala o finančný príspevok pre chorého chlapca Marka.   

Mgr. Vysocký súhlasí s príspevkom, ale naposledy im OcZ schválilo príspevok 100,- € 

v novembri 2019, aby sa nestalo pravidlom, že budú pýtať príspevok pravidelne v krátkom 

časovom intervale. Ing. Olejník sa vyjadril, že každú takú žiadosť by malo OcZ zvážiť 

a príspevok primerane poskytnúť. 

Poslanci hlasovali o finančnom dare vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2                                                         (uznesenie č. 5/2/2020)  

 

6. K bodu 6: Rôzne  

Starosta informoval poslancov, že v rámci stavby „Ľubotice - rozšírenie vodovodu“,  je potrebné 

postúpiť práva a povinnosti obce Ľubotice ako stavebníka, na ktorého bolo vydané povolenie na 

stavbu uzatvorením Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka na časť stavby – dodávku 

a montáž potrubia, ktoré bude realizovať Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Komenského 50, Košice, výkopové práce podľa dohody s VVS, a.s. bude hradiť obec. 

Poslanci hlasovali o schválení Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

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

 

Ďalej starosta oznámil OcZ, že v rámci vybudovania parkovísk obcou Ľubotice na pozemku vo 

vlastníctve Občianskeho združenia Pod Hájom prenajímateľ OZ Pod Hájom, Hapákova 3, 

Ľubotice predložilo obci zmluvu o nájme pozemku za cenu 1,- €/rok s  na dobu 20 rokov, tak ako 

požadovali poslanci na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ.  

Poslanci hlasovali o schválení Zmluvy o nájme nehnuteľnosti. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                         (uznesenie č. 7/2/2020)  

 

Ďalej bolo potrebné vyriešiť situáciu s parkovaním vozidiel DHZ, ktoré zatiaľ podľa ústnej 

dohody parkujú  v priestoroch garáži spoločnosti Danad, s.r.o., Pod Hájom 10, Ľubotice. 

Prenajímateľ po rokovaní so starostom znížil cenu nájmu predmetných priestorov zo 4€ na cenu 

3,- €/m2/mesiac na dobu určitú 1 rok. Ing. Olejník sa vyjadril, že je to podľa jeho názoru aj tak 

veľa. Starosta upresnil, že obec za 5 mesiacov parkovania neplatila prenajímateľovi žiadny 

nájom, pretože nemal vysporiadané vlastnícke vzťahy a nepožaduje to od obce, pričom je to 

zatiaľ na dobu určitú na 1 rok a obec bude hľadať iné riešenie na parkovanie hasičských vozidiel 

na vlastných pozemkoch. 

Poslanci hlasovali o schválení zmluvy o navrhovanej zmluve prenájme v uvedených priestoroch 

pre vozidlá DHZ Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                                                         (uznesenie č. 8/2/2020)  



 

Starosta oslovil Ing. Olejníka s požiadavkou, aby sa 24.3.2020 zúčastnil na vyhodnotení 

ponúk verejného obstarávania na zateplenie budovy OcÚ a MŠ. Zároveň ho požiadal, aby vybral 

ďalších dvoch členov komisie. Ing. Olejník navrhol Ing. Pariľáka, ktorý súhlasil. Vyhodnotenie 

sa bude konať v zasadačke OcÚ. Ďalšieho člena určí Ing. Olejník z členov stavebnej komisie 

a starosta požiadal  o zaslanie  doklad o vzdelaní kvôli vyhotoveniu menovacích dekrétov. 

Ing. Fečik informoval poslancov, že sa na zasadnutie Obecnej rady dostavil Mgr. Kostelník, 

ktorého oslovil istý podnikateľ so žiadosťou, že by chcel prevádzkovať školskú jedáleň, okrem 

iného aj mimo vydávania obedov pre žiakov školy. Sľúbil, že by tam nechal pôvodných 

zamestnancov – kuchárky. Mgr. Kostelník vyjadril nesúhlas, aby sme dávali obecný majetok do 

prenájmu. Poslanci s ním súhlasili.  

P. Baňas sa chcel opýtať ohľadom vodovodu pre rodinu Potočňákových, nakoľko nebol na 

poslednom zasadnutí. Starosta mu zopakoval, o čom sa rokovalo ohľadom predmetného 

vodovodu a že sa to bude riešiť v súčinnosti s VVS, a.s. P. Baňas povedal, že pozná situáciu 

a rodina kvôli závadnosti nutne potrebuje pitnú vodu a je potrebné to riešiť. Starosta ďalej 

oznámil poslancom, že rozprával s p. Imrichom – Imrich Car na ul. Ľubochnianskej, ktorý na 

jeho upozornenie odpratal vraky áut z ulice. P. Imrich sa zároveň vyjadril, že autá, ktoré tam 

parkujú na chodníkoch, nepatria len jeho klientom či zamestnancom, ale parkujú tam vraj aj 

z iných firiem. Ing. Olejník upozornil, že tie vraky tam vraj stále stoja, aj autá tam ďalej parkujú. 

Vyjadril sa, že by bolo potrebné  riešiť parkovanie systémovo v celej obci. Problém s parkovaním 

je okrem iných ulíc aj na ulici Šípkovej. Podľa neho bolo vydané stavebné povolenie zle, pretože 

je tam projektované jedno parkovacie miesto na jednu bytovú jednotku, čo je nedostačujúce, cesta 

je neustále neprejazdná. Navrhuje teda dať spracovať projektovú dokumentáciu na zmenu 

dopravného značenia v celej obci, osloviť projektantov a KDI, poslanci nech dajú návrhy, kde 

všade v obci je potrebné osadiť dopravné značenie zákaz státia či zákaz zastavenia. Starosta 

osloví dopravného projektanta, ktorému v súčinnosti s predsedom stavebnej komisie upresnia 

vytipované lokality. 

P. Barnoky sa opýtal, ako je to so svetelnou križovatkou pri Mirade. Starosta odpovedal, že 

dohodol, aby sa svetlá zapínali o 6,00 hod. P. Barnoky požiadal, aby to bolo už od 5,30 hod. Ďalej 

sa P. Barnoky vyjadril, že požiadavka posielať zápisnicu všetkým poslancom pred overením je 

podľa neho dobrá. 

P. Baňas sa opýtal, ako pokračuje jednanie s p. Tomkom, ohľadom kúpy pozemku pod cintorín. 

Starosta odpovedal, že nakoľko je s ním po niekoľkých rokovaniach ťažké dohodnúť sa, navrhuje 

zavolať ho na zasadnutie OcZ, nech sa definitívne vyjadrí, či to obci predá alebo nie. 

Starosta ďalej informoval, že ohľadom výstavby 1. etapy cyklochodníka je projektová 

dokumentácia prepracovaná podľa požiadaviek na užšiu trasu v šírke 3 m, zároveň sa vybavujú 

aktuálne stanoviská dotknutých spoločností, následne sa požiada o stavebné povolenie a vyhlási 

sa verejné obstarávanie na dodávateľa.  

Ing. Olejník upozornil, že v štúdii na zberný dvor je plánované nízkorozpočtové riešenie, je 

potrebné sa stretnúť s projektantom, prerobiť štúdiu detailnejšie na požiadavky a potreby obce. 

Starosta dohodne stretnutie s projektantom kvôli upresneniu. 

P. Sabanoš upozornil na spadnutý stĺp verejného osvetlenia na starej koľajke pri spoločnosti Pil-

stav. Ostatné stĺpy sú tiež na spadnutie. Starosta požiada ŽSR o možnosť odstránenia starých 

stĺpov. 

 

 

 

 

 

 



 

7. K bodu 9: Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 2. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 
 

 

 

Ľubotice  09.03.2020 

 

 

 

 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                      starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 

 

 

Overovatelia:   Martin Baňas 

 

   

                         Gejza Sabanoš 


