
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 11/2019 

z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  11.11. 2019 

 
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 10. 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 11.11.2019 

 

1. Otvorenie  - prezentácia 

                   - schválenie programu 

                   - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení  

3. Prerokovanie rozpočtu MŠ, ZŠ a SZUŠ na rok 2020 

4. Prerokovanie a schválenie dotácií na rok 2020 

5. Prerokovanie žiadostí 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                           (uznesenie č. 1/11/2019) 

 

Na zasadnutie zastupiteľstva sa dostavili Mgr. Goban, preto starosta navrhol zaoberať sa najprv 

bodom č. 6 - rôzne. Poslanci súhlasili so zaradením bodu 6 – Rôzne. 

 

2.  K bodu 6: Rôzne 

     Na zasadnutie prišiel Mgr. Goban, konateľ spoločnosti Accept, s.r.o, ktorý predniesol svoju 

požiadavku, aby sa OcZ zaoberalo zmenou územného plánu obce. V súčasnosti prebieha 

výstavba plánovaného obchodného centra za OC Lidl. Majú v úmysle rozšíriť výstavbu, ale 

podľa ÚPN obce pozemky, ktoré chcú použiť, nie sú určené na občiansku vybavenosť. Jedná sa 

o 2,5 ha pôdy v ich vlastníctve. Mgr. Goban uistil poslancov, že spoločnosť Accept vybaví 

všetky potrebné podklady a povolenia k zmene územného plánu na ich náklady. Potrebujú len, 



aby obec súhlasila so zmenou časti ÚPN. Starosta v tejto súvislosti upovedomil poslancov, že 

o zmenu územného plánu má záujem aj iránsky investor, ktorý by chcel stavať 140 bytových 

jednotiek v blízkosti ul. Šípkovej a v súčasnosti pripravuje na ďalšie rokovanie vo veci budúcej 

plánovanej výstavby bytových domov územný plán zóny v danej lokalite. Ak by sa robila 

zmena ÚPN, bolo by vhodné to urobiť kontinuálne. Mgr. Goban sa vyjadril, že ak nebudú úrady 

súhlasiť napr. so zmenou časti ÚPN iránskeho investora, mohlo by to zabrzdiť ich výstavbu. 

Ing. Olejník sa opýtal, či by spoločnosť Accept mohla predložiť štúdiu, z ktorej by bolo vidieť, 

čo tam plánujú - cesty, infraštruktúra atď., aby mohli poslanci k tomu zaujať stanovisko. Mgr. 

Goban súhlasil s vypracovaním štúdie. 

Na zasadnutie sa OcZ dostavila p. Garajová z ul. Tekeľovej. Sťažovala sa na neporiadok pri 

kontajneroch, navrhuje riešiť to uzamykateľným priestorom okolo kontajnerov. P. Barnoky 

a Ing. Fečik jej objasnili, že kontajnery sa už riešia s OZ Život Pod hájom, bude to realizované 

v budúcom roku. Starosta poznamenal, že ak uvidia niekoho robiť neporiadok, je potrebné 

zavolať mestskú políciu, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Pani Garajová ďalej vyjadrila 

požiadavku na vybudovanie parkovacích miest. Ing. Fečik jej odpovedal, že aj táto záležitosť sa  

rieši.  

P. Havajová prišla s požiadavkou riešenia dopravnej situácie na ul. Nižňanskej. Ohradila sa, že 

sa o tomto rokovalo veľa krát a napriek tomu to nie je zaradené do investičných aktivít obce 

a situácia sa nerieši. Navrhuje vybudovať druhý vstup do obce. S takou istou požiadavkou 

vystúpil aj Ing. Spišák. K tomu sa vyjadril starosta, že práve iránsky investor bude riešiť 

infraštruktúru vrátane dopravnej situáciu v súčinnosti s obcou, aby sa odľahčila doprava na ul. 

Nižňanská. Ďalej Ing. Spišák skonštatoval, že doteraz nie je urobený cyklochodník, chodník pri 

MK2 od obce k OC Max a chodník pri športovom areáli je v hroznom stave. Ing. Olejník sa 

vyjadril, že doteraz to bolo zanedbávané, obec povolila stavby, kde nie sú prístupové cesty, 

podľa nového zákona sa musia vybudovať prístupové komunikácie, aby si ľudia mohli 

skolaudovať svoje domy. Ing. Fečik súhlasil s tým, že je potrebné vybudovať cyklochodník, ale 

sú tam zatiaľ nevysporiadané pozemky vzhľadom na veľmi veľký počet súkromných 

vlastníkov. 

Starosta oboznámil poslancov, že na základe predbežnej štúdie KDI súhlasí s vybudovaním 

dvoch zaraďovacích pruhov na výjazde z obce na ul. Prešovskú v smere na Sekčov. Obec dá 

vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá bude predmetom rokovania a schválenia za účasti 

KDI, správcu komunikácie Slovenskej správy ciest, ktorý by bol realizátorom tejto investičnej 

akcie. 

 

     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. 2/11/2019) 

 

3.  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. 1/10/2019:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2019. 

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

Zápisnica overená. 



Uznesenie č. 2/10/2019:  OcZ schvaľuje zámer zámeny pozemku, parc. č. KN-C 400, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132 v k.ú. 

Ľubotice, za časť pozemku, parc.  KN-C 399, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 

(presná výmera bude určená geometrickým plánom) vo vlastníctve Radoslav Juščák  a Mária 

Juščáková, rod. Adamkovičová, Makarenkova 76, Ľubotice podľa LV č. 728 v k.ú. Ľubotice 

Uznesenie č. 3/10/2019: OcZ schvaľuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, 

nachádzajúcich sa pod športovým areálom, a to odkúpením týchto pozemkov vo vlastníctve 

Jozefa Hudáka, Šalgovická 8, Ľubotice, parc. KN-E 248/192, KN-E 248/392 a 248/692 v k.ú. 

Ľubotice,  o celkovej výmere 1490 m2 za cenu 27.700,- Eur podľa vypracovaného znaleckého 

posudku a zaradenie týchto pozemkov do majetku obce Ľubotice. 

Uznesenie č. 4/10/2019:  OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemku parc. č. KN-E 883/680 a 883/681 vo vlastníctve obce Ľubotice, 

spočívajúceho v uložení verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby „Verejná 

telekomunikačná sieť ul. Hapáková, Prešov – Ľubotice“ pre spoločnosť CONDOR NET s.r.o., 

Kováčska 1, Prešov.  

Uznesenie č. 5/10/2019:  OcZ neschvaľuje vydanie súhlasu so zriadením prevádzky -  

kancelárske priestory na území obce Ľubotice, ul. Domašská 35, pre spoločnosť Naturspol 

express s.r.o., Filipínska 20, Fintice. 

 

4. K bodu 3: Prerokovanie rozpočtu MŠ, ZŠ a SZUŠ na rok 2020 

    Na zasadnutie OcZ sa dostavila riaditeľka MŠ Mgr. Kertysová, ktorá predniesla požiadavky 

na rozpočet materskej školy. Ide o zvýšenie príplatkov pre zamestnancov MŠ, ktoré vyplývajú 

zo zákona. Ďalej vyslovila požiadavku skvalitnenia bezpečnosti v školskej jedálni, je potrebné 

zakúpiť konvektomat, upraviť kanalizáciu. Keďže je to stará kuchyňa, je potrebné ju 

zmodernizovať. Na túto skutočnosť upozornil aj bezpečnostný technik. Ing. Olejník sa spýtal, či 

skúšali hľadať aj iné zdroje financií. Mgr. Kertysová odpovedala, že oni majú svoje zdroje, chcú 

od obce len dofinancovanie, o nijakých iných zdrojoch na tento účel nevie. Podľa Mgr. Lukáča 

je to povinnosť obce, nakoľko je budova vo vlastníctve obce. OcZ súhlasilo s návrhom rozpočtu 

pre MŠ Ľubotice.  

   Ďalej vystúpil riaditeľ ZŠ Ľubotice Mgr. Kostelník, ktorý predniesol návrh rozpočtu pre ZŠ na 

rok 2020. Poslanci navrhli prepracovať návrh rozpočtu pre ZŠ Ľubotice na rok 2020 a predložiť 

ho na nasledujúcom zasadnutí OcZ. 

   Návrh rozpočtu pre SZUŠ Ebony na rok 2020 bol prerokovaný a poslanci s ním súhlasili. 

 

5. K bodu 4: Schválenie dotácií na rok 2020 

      

1. Žiadosť ZO Jednota dôchodcov Slovenska 

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 

Požadovaná výška príspevku na činnosť je 2.800,- €. Na zasadnutie OcZ sa dostavil Ing. Spišák, 

ktorý oboznámil poslancov s činnosťou JDS. Finančné prostriedky z rozpočtu obce budú slúžiť 

ako štartovné na súťaže, výlety a účasť na rôznych podujatiach. 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 2.800,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                                      (uznesenie č. 3/11/2019) 

 

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

- o finančnú dotáciu na rok 2020 

vo výške 28.000,- €. Požadujú o 6.000,- € viac, ako minulý rok. Na zasadnutie prišiel Ing. 



Komka v zastúpení predsedu TJ Sokol p. Ondreja. Uviedol v žiadosti, že účelom dotácie je 

krytie potrieb TJ súvisiacich so zabezpečením účasti jednotlivých oddielov ( futbalový, stolno–

tenisový, bežecký a šachový) v športových súťažiach. Vysvetlil poslancom, že SFZ plánuje 

zvýšenie poplatkov za účasť v súťažiach, je aj vyšší počet detí ako v minulom roku. P. Barnoky 

sa opýtal, či je výška poplatku od rodičov pre všetkých rovnaká. Ing. Komka odpovedal, že áno. 

Ďalej sa opýtal, aký je z toho príjem. Ing. Komka odpovedal, že poplatok je od 140 detí po 

150,- € tj. cca 21.000,- €.  Mgr. Lukáč poznamenal, že žiadosti mali byť dávno podané, aby si 

ich poslanci mohli prejsť. Predseda TJ Sokol p. Ondrej mal predložiť víziu do budúcnosti, na 

ktorej sa dohodli na jednom z predchádzajúcich  zasadnutí OcZ, doteraz ju nepodal.              

Ing. Olejník sa vyjadril, že najväčšie výdavky sú pre A mužstvo a nie pre menšie deti, ďalej 

navrhol, aby sa oslovili firmy, ktoré budú sponzorovať futbal. Ing. Pariľák s ním súhlasil a chcel 

by vedieť konkrétne sumy, koľko sú výdavky na mužov, koľko na žiakov, na A a B družstvo.  

Poslanci navrhli hlasovať najprv o schválení dotácie vo výške 28.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 2  PROTI: 5  ZDRŽALI SA: 2                                                          (uznesenie č. 4/11/2019) 

   

Druhý návrh bol za stiahnutie žiadosti o finančnú dotáciu a prepracovanie do budúceho 

zasadnutia OcZ. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 7  PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 1                                                          (uznesenie č. 5/11/2019) 

 

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

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 

Požadovaná výška dotácie je 1.300,- €.  

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1.300,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 7  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2                                                          (uznesenie č. 6/11/2019) 

 

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

Ľubotice 

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 

RK cirkev žiada o dotáciu vo výške 3.000,- € na organizovanie aktivít pre deti, mládež a rodiny 

– lyžiarsky výlet, letný tábor, duchovná obnova pre mládež, farský výlet a pod. 

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 3.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                          (uznesenie č. 7/11/2019) 

 

5. Žiadosť OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani, Ľubotice  

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 

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

ako minulý rok. Folklórny súbor reprezentuje obec v rámci regiónu aj mimo neho, vystupuje na 

spoločenských podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných obecným úradom. 



Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1.200,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                          (uznesenie č. 8/11/2019) 

 

 

6. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach 

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 

Gréckokatolícka farnosť v Ľuboticiach žiada finančnú výpomoc na zavedenie plynového 

kúrenia vo výške 2.000,- €. 

Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť príspevok vo výške do 2.000,- €.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9  poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                      (uznesenie č. 9/11/2019) 

 

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

- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 

Požadovaná výška dotácie je 1.200,- € tak ako minulý rok. ZKS nepožaduje navýšenie.  

Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1.200,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                        (uznesenie č. 10/11/2019) 

 

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. 11/11/2019) 

 

9. 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 2020. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                        (uznesenie č. 12/11/2019) 

 

6. K bodu 5: Prerokovanie žiadostí 

1. Žiadosť o o odkúpenie časti pozemkov – PhDr. Jaroslav Lazorik – Záhrada Real,Bardejovská 

48, Ľubotice 

    PhDr. Jaroslav Lazorik – Záhrada Real, Bardejovská 48, Ľubotice požiadal na 

predchádzajúcich zasadnutiach OcZ o odkúpenie alebo zámenu časti pozemkov č. 3291/1 



a 3259 vo vlastníctve obce. Po doplnení žiada zámenu pozemku v jeho vlastníctve, na ktorom 

na vlastné náklady vybudoval chodník pre chodcov o výmere 167 m2 za pozemok vo vlastníctve 

obce o výmere 325 m2. Ing. Fečik navrhoval schváliť zámenu pozemkov s tým, aby žiadateľ 

uhradil finančný rozdiel. 

Poslanci nakoniec hlasovali o schválení zámeru predaja bez finančného vyrovnania. 

  

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 4  PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 3              (uznesenie č. 13/11/2019) 

 

Žiadosť nebola schválená. 

 

2. Žiadosť o vybudovanie kontajnerových stanovíšť – OZ Život pod Hájom, ul. Hapákova 

   OcZ sa vrátilo k žiadosti z minulých zasadnutí OZ Život pod Hájom o vybudovanie 

kontajnerových stanovíšť a parkovacích miest. Doplnili žiadosť o výšku nákladov,     

predpokladaná cena za klietky kontajnerov je 13.750,- € a cena za spevnené plochy 4.690,- €.  

Na základe požiadavky Ing. Olejníka z predchádzajúceho zasadnutia o predloženie počtu 

občanov s trvalým pobytom na Hapákovej a Tekeľovej ulici bolo zistené, že väčšina občanov je 

prihlásených na trvalý pobyt v obci. 

   Na základe tohto zistenia poslanci hlasovali o zaradení do investičných aktivít obce na rok 

2020 a do rozpočtu obce na rok 2020.  

 

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

    Na júlovom zasadnutí bola prerokovaná žiadosť p. Sochovičovej o odkúpenie predmetných 

pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, a ktoré dobromyseľne užíva desiatky rokov. Starosta 

postúpil listiny, ktoré doložila p. Sochovičová právnemu zástupcovi obce. Na základe 

vyjadrenia právneho zástupcu, je možnosť v zmysle platnej legislatívy predať p. Sochovičovej 

pozemok za symbolickú cenu ako prípad hodný osobitného zreteľa s príslušným zdôvodnením. 

P. Baňas vyslovil nesúhlas, nakoľko obec riešila podobný prípad v minulosti a OcZ rozhodlo, 

aby sa žiadateľ obrátil na súd, pričom stále prebieha súdne konanie. Ing. Olejník sa vyjadril, že 

vtedy sa nejednalo o pozemok pod domom a aby OcZ neopakovalo chyby z minulosti 

a odsúhlasilo predaj pozemku p. Sochovičovej. 

Poslanci hlasovali o predaji pozemkov za cenu 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa pre 

pani Františku Sochovičovú. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 4              (uznesenie č. 14/11/2019) 

 

Žiadosť nebola schválená. 

 

3. Žiadosť Pierott, n.o. 

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

Fečik navrhol príspevok vo výške 500,- €.  

Poslanci hlasovali o finančnom dare vo výške 500,- € pre spoločnosť Pierott. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 1  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 8              (uznesenie č. 15/11/2019) 

Druhým návrhom bolo schváliť príspevok vo výške 100,- €. 



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

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 16/11/2019) 

 

7. K bodu 6: Rôzne 

 

Starosta navrhol schváliť odmenu pre hlavného kontrolóra obce. V zmysle ustanovení zákona 

o obecnom zriadení môže OcZ schváliť odmenu hlavného kontrolóra až do výšky 30 % 

funkčného ročného platu. Starosta navrhol odmenu 15 %, tak ako minulý rok. 

Poslanci hlasovali o návrhu schváliť odmenu vo výške 15 % funkčného ročného platu. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                        (uznesenie č. 17/11/2019) 

 

     Poslanci poverili starostu na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ prieskumom trhu ohľadom 

kúpy mechanizácie na odhŕňanie snehu v obci. Starosta urobil prieskum trhu a predložil 3 

ponuky na malé traktory s radlicou na odhŕňanie snehu a posypovačom, dajú sa dokúpiť aj 

nadstavce na zametanie a kosenie. Takto by sa dal traktor využiť celoročne. Ing. Fečik navrhol 

finančný limit 30.000,- €.  

Poslanci hlasovali za zabezpečenie techniky na účely zimnej údržby chodníkov v obci formou 

verejného obstarávania v cene do výšky 30.000,- €. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 18/11/2019) 

 

    Riaditeľ ZŠ Mgr. Kostelník navrhol, aby sa posledné tohtoročné zasadnutie OcZ konalo 

v Základnej škole Ľubotice. Poslanci súhlasili a navrhli  aj preloženie zasadnutia z 9.12.2019 na 

5.12.2019 o 16,30 hod.  

Poslanci hlasovali o preložení zasadnutia OcZ z 9.12.2019 na 5.12.2019 o 16,30 hod. v ZŠ 

Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0              (uznesenie č. 19/11/2019) 

 

     P. Baňas vyjadril spokojnosť s inštaláciou svetla v areáli denného stacionára. Zároveň je 

nespokojný s prácami na cintoríne, ďalej sa mu nepáči, že nie je dosť svetla medzi vstupnou 

bránou cintorína a krížom. Ing. Fečik poznamenal, že on naopak je spokojný, práce sú urobené 

v súlade s projektom. P. Barnoky sa opýtal, či sa nedajú vytvoriť parkovacie miesta pri cintoríne 

a  či sa plánuje bočná brána na cintoríne – áno, plánuje sa.  

P. Baňas poukázal na dlhodobý problém so zaparkovanými autami na ul. Makarenkovej,  často  

nemôže prejsť autobus MHD kvôli zaparkovaným autám. Ing. Olejník navrhol dať občanom, 

ktorí tam parkujú výzvu, ak nebudú rešpektovať, treba ich dať odtiahnuť. Ďalej navrhol dať 

vypracovať projekt na trase MHD na umiestnenie dopravnej značky zákaz státia.  

  

 



9. K bodu 8: Záver 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 10. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 
 

 

Ľubotice  11.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                JUDr. Miroslav Makara 

                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:   Ing. Beáta Bajužíková 

 

 

Overovatelia:   Gejza Sabanoš 

 

 

    Mgr. Ján Vysocký 


