
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 12/2019 

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  05.12. 2019 

 
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 11. riadnom zasadnutí v roku 2019 podľa 

schváleného programu zasadnutí OcZ. 

 

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

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 05.12.2019 

 
1. Otvorenie  - prezentácia 

- schválenie programu 
                       - určenie overovateľov zápisnice 

 
2. Kontrola prijatých uznesení  

 
3. Prerokovanie a schválenie VZN obce o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov       

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  
 
4. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 
5. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2018 
 
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia 

 
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2020 

 
8. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Ľubotice na rok 2020 a viacročného rozpočtu   obce 

Ľubotice na roky 2021 – 2022 
 

9. Prerokovanie žiadostí 
 
10. Rôzne 

 
11. Záver 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Jan Barnoky. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 1/12/2019) 



 

Ing. Fečik požiadal o doplnenie programu o 2 návrhy, a to: aktualizácia Zásad odmeňovania 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ľubotice a navýšenie platu starostu. 

Poslanci súhlasili so zaradením 2 návrhov bodu 10 – Rôzne. 

 

Na zasadnutie OcZ sa dostavil Ing. Olejník. 

 

2.  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. 1/11/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2019. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Gejza Sabanoš a Mgr. Ján Vysocký. 
Zápisnica overená 

Uznesenie č. 2/11/2019:  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, ktorá je klientkou spoločnosti, ktorá má uzavretú 

zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou Ľubotice.  

Uznesenie č. 3/11/2019: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.800,- € pre Základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

Uznesenie č. 4/11/2019:  OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške 28.000,- € pre TJ SOKOL 

ĽUBOTICE, Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

Uznesenie č. 5/11/2019:  OcZ schvaľuje stiahnutie žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu obce 

na rok 2020 pre TJ Sokol Ľubotice a prepracovanie žiadosti do termínu 30.11.2019. 

Uznesenie č. 6/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.300,- € pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

Uznesenie č. 7/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.000,- € pre Rímskokatolícku 

cirkev, Farnosť Narodenia Panny Márie, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020 na 

organizovanie akcií pre deti, mládež a rodiny.  

Uznesenie č. 8/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- €  pre Folklórny súbor 

Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020. 

Uznesenie č. 9/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- € z rozpočtu obce na rok 

2020 pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach, Bardejovská 

57, Ľubotice na zavedenie plynového kúrenia.  

Uznesenie č. 10/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- € pre Združenie 

kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2020. 

Uznesenie č. 11/11/2019:  OcZ schvaľuje finančný príspevok 350,- € na Detský prázdninový 

týždeň výletov. 

Uznesenie č. 12/11/2019:  OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2020 vo  

výške 100,- €. 

Uznesenie č. 13/11/2019:  OcZ neschvaľuje zámenu pozemkov parc. č. KN-C 3291/8 a 3291/2 

vo vlastníctve obce Ľubotice za pozemky parc. č. KN-C 3293/3 a 3291/6 vo vlastníctve PhDr. 

Jaroslav Lazorik – Záhrada Real, Bardejovská 48, Ľubotice. 

Uznesenie č. 14/11/2019:  OcZ neschvaľuje predaj pozemkov KN-C 1195, 1196 a 1197 vo 

vlastníctve obce Ľubotice za cenu 1 euro ako prípad hodný osobitného zreteľa pre p. Františku 

Sochovičovú, Hájnova 11, Ľubotice. 

Uznesenie č. 15/11/2019:  OcZ neschvaľuje finančný dar vo výške 500,- € pre spoločnosť 

Pierott, n.o., Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 

Uznesenie č. 16/11/2019:  OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott, 

n.o., Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka. 



Uznesenie č. 17/11/2019:  OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 

15 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

Uznesenie č. 18/11/2019:  OcZ schvaľuje zabezpečenie techniky na účely zimnej údržby 

chodníkov v obci formou verejného obstarávania v cene do výšky 30.000,- €. 

Uznesenie č. 19/11/2019:  OcZ schvaľuje preloženie zasadnutia OcZ z 9.12.2019 na 5.12.2019 

o 16,30 v ZŠ Ľubotice, Strážnická 26. 

 

3. K bodu 3: Prerokovanie a schválenie VZN obce o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

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

starostovi svoje pripomienky, postrehy a návrhy. P. Barnoky sa opýtal, či by nebolo možné pre 

viacčlennú rodinu znížiť poplatky pre 2. a ďalšie dieťa. Ing. Lokšová aj Mgr. Lukáč sa vyjadrili, 

že to nie je možné. Mgr. Lukáč sa opýtal prítomného riaditeľa ZŠ Ľubotice, prečo chce zvýšiť 

poplatok z 9,- € na 12,- €. Mgr. Kostelník vysvetlil, že sa zvyšujú náklady na mzdy 

pedagogických zamestnancov, na pomôcky a hračky v ŠKD. Mgr. Vysocký sa opýtal, že ak sa 

nezvýšia poplatky, ten rozdiel bude znášať obec? Ing. Lokšová odpovedala, že áno. Ďalej ho 

zaujímalo, kedy bol naposledy zvýšený poplatok. Ing. Lokšová odpovedala, že pred 4 rokmi.  

Ing. Fečik navrhol, že keďže zo zákona sa nedá dať úľava na 2. a viac detí, nechať poplatok  

9,- € a rozdiel, ktorý predstavuje 5.600,-€ ročne nech hradí obec.  

Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli na schválení VZN so zmenou oproti návrhu o navýšení 

príspevku zákonného zástupcu žiaka vo výške 10,- €.   

Poslanci hlasovali o schválení VZN. 

 
HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 0                                                                (VZN č. 6/2019) 

 
4. K bodu 4: Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 

 Starosta predložil poslancom plán zasadnutí OcZ v roku 2020 a informoval poslancov, že 

prvé zasadnutie v roku 2020 bude 10. februára, zasadnutie sa nebude konať cez prázdniny, 

vzhľadom na nízku účasť v minulých rokoch, keď sa čerpú dovolenky. Okrem plánovaných 

zasadnutí v prípade potreby bude zvolané zasadnutie OcZ aj mimo schválený plán. 

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu plánu zasadnutí. 
 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                    (uznesenie č. 2/12/2019) 

  
5. K bodu 5: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2018 
 

     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 31.12.2018. 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 2018 na 

vedomie.  



6. K bodu 6: 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 2019 je to, že 

sa zvýšili príjmy pre školstvo na stravu. Mgr. Lukáč sa opýtal, čo predstavuje položka 

12.000,- €, Ing. Lokšová vysvetlila, že to dostala škola v rámci projektu, čo potvrdil aj riaditeľ 

Mgr. Kostelník. Ing. Pariľák sa opýtal, čo znamenajú bežné výdavky ZŠ – sú to výdavky na 

stravu. 

Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 3/12/2019) 
    
7. K bodu 7: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 
2020 a viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2021   
 

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov, že pri spracovaní odborného stanoviska 

vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2020 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 

2020 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2021 - 2022 vziať na vedomie. 

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

8. K bodu 8: Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Ľubotice na rok 2020 a viacročného 

rozpočtu   obce Ľubotice na roky 2021 – 2022 

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.  

Mgr. Vysocký sa opýtal, či sa ráta v rozpočte aj s tým, že obec chce kúpiť pozemok od 

rímskokatolíckej cirkvi. Starosta odpovedal, že po rokovaní s cirkvou pozemok zatiaľ nechcú 

predávať, kým sa nevyrieši výstavba fary v Ľuboticiach a dajú ho obci do nájmu až do doby, 

kedy sa rozhodnú pozemok predať. Ing. Pariľák sa opýtal, či suma na rekonštrukciu 

Šalgovického mosta je z projektovej dokumentácie. Starosta odpovedal, že áno, je tam aj suma 

na výstavbu ciest, riešia sa aj aktualizácie projektov. Starosta ďalej oboznámil poslancov, že 

ulica Kvetná bola ukončená v termíne, ulica Roľnícka nebola dokončená z dôvodu neúplnej 

projektovej dokumentácie, dokončí sa na budúci rok. Zároveň požiadal Ing. Olejníka, aby pri 

tom pomohol, keď bude môcť. Ing. Olejník sa vyjadril, že na to je projektant, aby to vyriešil. 

Ak to navrhne, potom sa prípadne k tomu môže vyjadriť. P. Barnoky sa opýtal, že vzhľadom na 

to, že nebola dokončená ulica Roľnícka, či je to zohľadnené v rozpočte. Ing. Lokšová 

odpovedala, že áno. Ing. Olejník sa vyjadril, že rozpočet sa mu vidí skopírovaný z minulých 

rokov, podľa neho je rozpočet neambiciózny, nie je tam nič vizionárske, čo by bolo nové 

a zlepšilo kvalitu života ľudí v obci. Starosta ho vyzval, nech povie, čo sa mu v rozpočte nepáči, 

čo podľa neho nie je správne a nech navrhne zlepšenie, nech dá konkrétny návrh. 

Ing. Fečik naopak povedal, že je s rozpočtom spokojný, kapitálové výdavky sú rozpísané 

prehľadne položkovite a podľa neho je aj dobrý odhad. Všetko, čo je najviac potrebné je 

upravené v rozpočte, ten predpokladá vlastné zdroje. Ak bude niečo akútne, vieme si pomôcť 

napr. úverom. Podľa jeho názoru je rozpočet reálny. Ďalej oznámil poslancom, že obec toho 



roku splatila pôžičku voči Ministerstvu financií. Ing. Fečik opäť vyzval Ing. Olejníka, aby 

povedal, čo mu chýba v rozpočte, aby dal konkrétny návrh, ďalej sa ho opýtal, prečo nezašiel za 

starostom pred zasadnutím OcZ, keď mal voči rozpočtu výhrady, ale rieši to až teraz. 

Ing. Olejník sa opýtal, čo znamená položka majetkové vysporiadanie cyklochodníka vo výške 

120.000,- €. Starosta vysvetlil, že pozemky pod plánovaným cyklochodníkom sú v súkromnom 

vlastníctve veľkého množstva vlastníkov, ak sa budú tieto pozemky vykupovať, dali sme 

odhadom uvedenú sumu. Od OC Max po Nicholtrakt sú pozemky vo vlastníctve obce. P. Baňas 

sa opýtal, či nová čerpacia stanica, zohľadňuje existenciu cyklochodníka, ktorý bude križovať 

vstup do čerpacej stanice. Starosta odpovedal, že áno. Ďalej informoval OcZ, že štúdia ohľadom 

riešenia situácie výjazdu z obce je schválená, obec dá vypracovať projektovú dokumentáciu 

a realizovať to bude Slovenská správa ciest. 

Mgr. Vysocký navrhuje schváliť celkovú sumu investícií, nie konkrétne položky. Ing. Olejník 

poznamenal, že vo volebnom programe mali viac sľubov, ktoré sa neriešia, napr. vybudovať 

zberný dvor, vybudovať chodník pri MK2 ... 

Ing. Tirpák sa vyjadril, že rozpočet je vypracovaný odhadom, vo februári sa budú schvaľovať 

investičné aktivity, potom sa schvaľujú konkrétne položky. 

Starosta ďalej informoval poslancov, že návrh rozpočtu na roky 2021 – 2022 je len 

informatívny.  

Poslanci hlasovali o návrhu rozpočtu obce Ľubotice na rok 2020.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 4/12/2019) 
 

9. K bodu 9: Prerokovanie žiadostí 

1. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie - Ing. Peter Majirský, Čergovská 10, Prešov 

Na októbrovom zasadnutí OcZ poslanci schválili zámer zámeny pozemkov parc. KN-C 400 

vo vlastníctve obce, o výmere 20 m2 za časť pozemku parc. KN-C 399 vo vlastníctve Radoslava  

Juščáka a Márie Juščákovej, o výmere 20 m2. K schváleniu ostrého prevodu dodal p. Majirský 

vypracovaný geometrický plán. 

 

Ing. Olejník odišiel zo zasadnutia. 

 

Poslanci hlasovali o zámene pozemkov. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 5/12/2019) 

 

Ing. Olejník sa vrátil na sadnutie OcZ. 

 

2. Žiadosť o uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzavretej dňa 13.2.2019 – SOLAR Real, s.r.o., Sabinov 

     Na zasadnutí OcZ vo februári 2019 bolo schválené uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C  3315 vo vlastníctve obce Ľubotice, v 

k.ú. Ľubotice spočívajúceho v uložení vodovodného potrubia, kanalizačného potrubia, NN 

prípojky a vjazdu a výjazdu v rámci stavby „Ľubotice, čerpacia stanica pohonných látok na ul. 

Prešovská“  pre stavebníka SOLAR Real, s.r.o., Sabinov. Spoločnosť požaduje nahradiť 

dodatkom k zmluve nízkonapäťovú  NN prípojku za vysokonapäťovú VN prípojku. Ing. Pariľák 

sa vyjadril, že to nie je také jednoduché, budú tam potom iné ochranné pásma, navrhol, aby p. 



Solár prišiel na budúce zasadnutie OcZ, poznamenal, že pán Solár sľúbil už predtým prísť na 

zasadnutie, ale doteraz tak neurobil. Ing. Olejník sa vyjadril, že pán Solár nezohľadnil našu 

cyklotrasu ako sľuboval na zasadnutí OcZ vo februári. Poslanci požadujú, aby sa pán Solár 

dostavil na budúce zasadnutie OcZ. 

Poslanci hlasovali o schválení dodatku ku zmluve o budúcej zmluve. 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 0  PROTI: 5  ZDRŽALI SA: 4                (uznesenie č. 6/12/2019) 

 

10. K bodu 10: Rôzne 

     Starosta oznámil poslancom, že novým predsedom TJ Sokol bol na zasadnutí rady TJ Sokol 

zvolený p. Ľubomír Kočík, ktorý prevezme funkciu od 1.1.2020. Navrhol pozvať ho na niektoré 

z budúcich zasadnutí, aby sa predstavil a povedal svoje vízie do budúcnosti ohľadom činnosti 

TJ. Ing. Olejník sa opýtal, či je podpísaná nejaká zmluva s TJ Sokol a obcou Ľubotice. Ing. 

Tirpák sa vyslovil, že existujúcu zmluvu by bolo potrebné aktualizovať.  

          Starosta sa vrátil ku schváleniu dotácie pre TJ Sokol Ľubotice z minulého zasadnutia. 

Poslancom bola zaslaná správa o činnosti domov na preštudovanie. Ing. Pariľák poznamenal, že 

suma 16.000,- € bola vyplatená ako odmena hráčom A družstva. Toto je podľa neho veľa a mali 

by to pýtať od sponzorov a nie od obce. Chceme hlavne podporiť deti. P. Barnoky sa opýtal, či 

by sme nemohli podmieniť dotáciu od obce tým, že určíme na čo bude finančný príspevok 

použitý. Ing. Fečik aj Ing. Tirpák sa vyjadrili, že je akceptovateľné, aby to bolo určené na 

konkrétny účel. Ing. Olejník požadoval zapracovať to do zmluvy. 

Po ďalšej rozprave poslanci hlasovali za návrh dotácie pre TJ Sokol vo výške 28.000,- € 

s určením konkrétneho účelu použitia. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 4  PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 2                (uznesenie č. 7/12/2019) 

 

Poslanci hlasovali za návrh dotácie pre TJ Sokol vo výške 25.000,- € s určením konkrétneho 

účelu použitia. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                (uznesenie č. 8/12/2019) 
 

     Starosta ďalej oznámil poslancom, že zo zmluvy uzatvorenej s DHZ Ľubotice vyplýva 

vyplatenie odmeny pre veliteľa DHZ. Ing. Olejník navrhuje odmenu vyplatiť raz ročne. P. 

Barnoky navrhol ročnú odmenu vo výške 800,- €. 

Poslanci hlasovali o ročnej odmene pre veliteľa DHZ vo výške 800,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 1  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 8                (uznesenie č. 9/12/2019) 

 

Poslanci hlasovali o ročnej odmene pre veliteľa DHZ  vo výške 500,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1              (uznesenie č. 10/12/2019) 



 

Ing. Fečik požiadal na začiatku zasadnutia o doplnenie programu o 2 návrhy: aktualizácia Zásad 

odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ľubotice a navýšenie platu starostu.  

1. Keďže podľa zákona odmenu zástupcu starostu určuje starosta a nie ako je uvedené 

v Zásadách odmeňovania poslancov OcZ obce Ľubotice, navrhol zosúladiť zásady s platnou 

legislatívou. Ďalej navrhol zvýšenie odmien poslancov a členov obecnej rady o 30 %. Vysvetlil, 

že nový návrh preposlal poslancom mailom, aby s ním boli oboznámení ešte pred zasadnutím 

OcZ. Ing. Olejník navrhuje zosúladiť Zásady odmeňovania poslancov OcZ s platnou 

legislatívou, ale nenavyšovať odmeny poslancov. Mgr. Lukáč s ním súhlasil. 

Poslanci hlasovali o zosúladení Zásad odmeňovania poslancov OcZ obce Ľubotice a navýšení 

odmien poslancov o 30 %. 
 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 2  PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 4              (uznesenie č. 11/12/2019) 

 

Poslanci hlasovali o zosúladení Zásad odmeňovania poslancov OcZ obce Ľubotice a nenavýšení 

odmien poslancov. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1              (uznesenie č. 12/12/2019) 

 

2. Ďalej Ing. Fečik navrhol v zmysle Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 253/1994 Zb. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí navýšenie platu starostu o 30 %. 

Podľa jeho názoru starosta počas roka pracoval bez problémov, úlohy boli splnené. Mgr. 

Vysocký súhlasí s Ing. Fečikom, v takej veľkej obci ako sú Ľubotice si starosta zaslúži zvýšenie 

platu o 30 %. Ing. Olejník sa vyjadril, že starosta nestíha, potrebuje prednostu. Podľa p. Baňasa 

sa tento rok iba dokončili už rozbehnuté aktivity a úlohy z minulého obdobia a urobilo sa málo. 

Nesplnilo to jeho očakávania. 

Poslanci hlasovali o navýšení starostu o 30 %. 

 

 HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 6  PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 13/12/2019) 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 12. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

Ľubotice  05.12.2019 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                      starosta obce 

 

Zapísala:   Ing. Beáta Bajužíková 

 

Overovatelia:   Mgr. Miroslava Antonyová 

 

    Jan Barnoky 


