
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 2/2018 

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 03. 2018 

 
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 2. zasadnutí v roku 2018 podľa schváleného 

programu zasadnutí OcZ.  

 

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas - dostavil sa v priebehu zasadnutia, Jozef Čajka, Ing. 

Miroslav Fečik - dostavil sa v priebehu zasadnutia, Mária Havajová, , Mgr. Vladimír Lukáč, JUDr. 

Miroslav Makara, Gejza Sabanoš, Ing. Slavomír Pariľák 

Ospravedlnili sa: Ing. Ján Tirpák - PN, Miroslav Kormaník - služobná cesta 

 

1. K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice 

 

Rokovanie otvoril a ďalej viedol starosta obce MVDr. Štefan Krajči. Privítal prítomných a 

konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 6 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné 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 12.03.2018 

 

1. Otvorenie - prezentácia 

                             - schválenie programu 

                             - určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola prijatých uznesení 

3. Prerokovanie žiadosti spoločnosti Klemens, s.r.o. spojenej s prezentáciou 

4. Rozšírenie investičných zámerov obce na rok 2018 o výstavbu multifunkčného ihriska v ZŠ 

Ľubotice 

5. Prerokovanie zníženia výmery prenajatej plochy pohostinstva na ul. Korabinského 2 

      6.   Prerokovanie žiadostí 

      7.   Rôzne 

      8.   Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a JUDr. Miroslav Makara. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 6  poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                       (uznesenie č. 1/2/2018) 

 

2.  K bodu 6: Prerokovanie žiadostí 

 

Žiadosť Juraj Kožej, Prostějovská 16, Prešov - o odkúpenie časti pozemku parc. č. 3228/1  

   

Na rokovanie OcZ sa dostavil p. Kožej, ktorý má záujem o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve 

obce, preto starosta operatívne zaradil prerokovanie tejto žiadosti na úvod zasadnutia. Jedná sa 

o pozemok, o ktorom už bolo rokované na zasadnutí zastupiteľstva OcZ dňa 13.3.2017, kde bol 

schválený zámer predaja v súvislosti so žiadosťou p. Jacka, ktorý nakoniec od kúpy pozemku 



odstúpil. P. Kožej plánuje na svojom pozemku postaviť rodinný dom alebo kancelárie a potrebuje 

k svojmu pozemku prístupovú cestu.  

Ing. Pariľák sa opýtal, či po odkúpení umožní prístup po svojom pozemku aj obci. P. Kožej sa 

vyjadril, že tento pozemok nemá v úmysle uzavrieť ani oplotiť. Ďalej sa vyjadril, že v nasledujúcich 

3 – 4 rokoch nebude stavať, ale bude pomaly búrať starý dom, ktorý sa na pozemku nachádza. 

Poslanci o tejto žiadosti nehlasovali. OcZ bude ešte zvažovať predaj pozemku. 

 

3.  K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení 

Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ. 

Uznesenie č. 1/1/2018:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 1/2018. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a Ing. Slavomír Pariľák 

Zápisnica overená.                              

Uznesenie č. 2/1/2018:  OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) obce   

na 1. polrok 2018 a poveruje HK výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu. 

Činnosť hl. kontrolóra sa riadi týmto plánom. 

Uznesenie č. 3/1/2018: OcZ schvaľuje investičné aktivity obce na rok 2018: 

 1. vykupovanie pozemkov (cyklochodník, cesta popri potoku ku ŠA, autoškola, ŠA a pod.)   

 2. splátky zateplenia ZŠ 

 3. revitalizácia zelene na cintoríne + oprava oplotenia 

 4. výstavba čakární na zastávkach MHD 

 5. výstavba chodníkov – oprava ul. Kapušianska, Sekčovská, Ľubochnianska a pod. 

 6. rekonštrukcia časti ul. Korabinského 

 7. rekonštrukcia časti ul. Strojníckej 

 8. pokračovanie výstavby ul. Jarkovej 

 9. výstavba ul. Fialkovej 

10. výstavba ul. Krížnej vľavo pred mostom 

11. úprava ul. Makarenkovej a Bánoveckej – frézovaný asfalt 

12. rozšírenie verejného osvetlenia na OS Winklerovky, Jarkovú, Sekčovskú  a Makarenkovu ulicu,   

      prípadne inde po zvážení 

13. vybudovanie vstupu do obce 

14. výstavba parkoviska – sídlisko Pod Hájom 

Investičné aktivity sa budú postupne realizovať podľa finančných možností obce. 

Uznesenie č. 4/1/2018: OcZ schvaľuje spoločenské podujatia obce na rok 2018:   

 1. Ľubotický ples (január)  

 2. Kelemeské fašiangové zabíjačkové hody (február)  

 3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny   

 4. Noc s Andersenom  

 5. Deň matiek 

 6. Stavanie mája - veselica 

 7. MDD  

 8. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ  

 9. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda a 720. výročia 1. písomnej zmienky o obci (1298) 

10. Zájazd na kúpalisko (prázdniny – Nyíregyháza ) 

11. Ľubotická desiatka (1. september) 

12. Šarkaniáda 

13. Záhradkárska výstava 

14. Oslava jubilantov (október)   

15. Katarínska oldies zábava   

16. Vianočné trhy  

17. Štefanská zábava  

Spoločenské podujatia sa budú postupne realizovať. 



 

Uznesenie č. 5/1/2018: OcZ schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemok  

parc. č. KN – C 347/3 (Makarenkova ulica) vo vlastníctve obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení 

vodovodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby „Ľubotice obytná skupina IBV - objekty 

technickej infraštruktúry“ pre Rastislava Majirského, Jána Kostru  34, Ľubotice, ako zástupcu 

vlastníkov pozemkov. 

Zmluva bude podpísaná do termínu kolaudácie stavby.               

Uznesenie č. 6/1/2018: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1375/2 ostatná plocha 

o výmere 6 m2 a parc. č. KN-C 1375/3 ostatná plocha o výmere11 m2, v k. ú. Ľubotice,  vytvorených 

geometrickým plánom č. 75/2017, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP, Tulčík 164, dňa 

16.11.2017 a úradne overil Okresný úrad Prešov katastrálny odbor dňa 23.11.2017 pod č. G1-

2115/17, ktorých vlastníkmi sú  Jana Čepigová, Nižnianska 18, 080 06 Ľubotice a Eva Onofrejová, 

Karpatská 13, Prešov podľa LV č. 558, do vlastníctva obce Ľubotice za cenu 50,- €/m2 z dôvodu 

rozšírenia križovatky ulíc Nižňanská – Pod Hájom a vybudovania čakárne na zastávke MHD na ul. 

Nižňanskej. 

Zmluva sa pripravuje. 

Uznesenie č. 7/1/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Ing. Otovi Grošaftovi, Hapákova 9, 

Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3086 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za cenu 1 € 

a pozemok parc. č. KN-C 3085 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2  za cenu 1 €. OcZ 

posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré boli 

podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999 

vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie 

výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu majetkoprávneho vzťahu  

a naplneniu dohody z minulosti. 

Zmluva je pripravená na podpis. 

Uznesenie č. 8/1/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj 

pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Ing. Radoslavovi Palšovi, Tekeľova 2, 

Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3134 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za cenu 1 

€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré 

boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999 

vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie 

výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu majetkoprávneho vzťahu  

a naplneniu dohody z minulosti. 

Zmluva je pripravená na podpis. 

Uznesenie č. 9/1/2018: OcZ schvaľuje zakúpenie stavebného materiálu na úpravu skladových 

priestorov nákupného strediska na ul. Korabinského 2, Ľubotice, pre potreby Dobrovoľného 

hasičského zboru Ľubotice.   

Časť potrebného materiálu už bola nakúpená, DHZ získali aj sponzorov. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území 

obce Ľubotice. 

Poskytovanie sociálnych služieb v obci sa riadi týmto VZN. 

Na zasadnutie prišli Ing. Miroslav Fečik a Martin Baňas. 

 

4. K bodu 3: Prerokovanie žiadosti spoločnosti Klemens, s.r.o., Šebastovská 10, Ľubotice 

    Spoločnosť Klemens, s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom rekuperačných jednotiek ponúkla 

originálnu školskú rekuperačnú jednotku ako kompenzáciu pri prípadnom schválení odpredaja 

pozemku parc. č. 3212, o ktorý majú záujem. Na tomto pozemku by chceli postaviť showroom 

v modulovom prevedení (mobilný prenosný dom). Konatelia spoločnosti manželia Kaščákovci 



formou prezentácie vysvetlili poslancom princíp, fungovanie, výhody, životnosť a cenové relácie 

rekuperačných jednotiek. Ide o vysokoúčinný systém čistenia vzduchu, o vetranie bez strát na 

energiách. Za odkúpenie pozemku ponúkajú obci, podľa ceny pozemku, inštaláciu príslušného 

počtu rekuperačných jednotiek do materskej školy. Po ukončení prezentácie a krátkej diskusii, 

zástupcovia spoločnosti Klemens z rokovania OcZ odišli. K tejto problematike sa OcZ vráti v bode 

žiadosti. 

 

5. K bodu 4: Rozšírenie investičných zámerov obce na rok 2018 o výstavbu multifunkčného 

ihriska v ZŠ Ľubotice 

 

   Starosta oboznámil poslancov, že parcela, na ktorej je nefunkčné tenisové ihrisko je vo vlastníctve 

obce, 15 rokov bola v prenájme p. učiteľa Gajdoša, ktorý sa posledné roky už o to nestaral a ihrisko 

je v súčasnosti v dezolátnom stave. Starosta predložil poslancom predbežný grafický návrh na nové 

multifunkčné ihrisko. Predpokladaný rozpočet je približne 46. 000,- €. 

Keďže pri zateplení školy, ktoré sa robilo minulý rok, sa ušetrilo okolo 26. 500,- €, tieto by sa dali 

použiť na nové ihrisko. Na zasadnutie OcZ sa dostavil aj  riaditeľ ZŠ Mgr. Kostelník, ktorý 

informoval poslancov, že by sa mohli použiť aj peniaze z prevádzkových nákladov ZŠ vo výške asi 

7.000,- €. 

P. Havajovú zaujímalo, či ihrisko bude slúžiť len žiakom ZŠ a Ing. Pariľák sa opýtal, či ihrisko 

plánujú aj prenajímať. Mgr. Kostelník odpovedal, že dopoludnia ho budú využívať žiaci, popoludní 

budú záujmové krúžky a časom, ak by bol záujem, by sa prenajímalo jednotlivcom a na komerčné 

účely. Ďalej informoval poslancov, že v ďalších rokoch by ZŠ chcela investovať do chodníkov 

okolo ihriska, zakúpiť lavičky, položiť káble na osvetlenie. 

P. Havajová sa opýtala, prečo sa dal vypracovať len jeden návrh. Starosta odpovedal, že projekt na 

multifunkčné ihrisko sa väčšinou opakuje, keďže ich výstavba je pomerne rozsiahla a cena 

realizácie vzíde z prieskumu trhu. 

P. Sabanoš sa vyjadril, že multifunkčné ihrisko je veľkou výhodou, lebo sa dá športovať aj keď je 

inde na tráve blato. 

Poslanci hlasovali za rozšírenie investičných zámerov obce na rok 2018 o výstavbu multifunkčného 

ihriska v ZŠ Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 2/2/2018) 

 

6. K bodu 5: Prerokovanie zníženia výmery prenajatej plochy pohostinstva na ul. Korabinského 2 

 

   V časti priestorov pohostinstva, ktoré má od obce prenajaté Matej Harčár na ul. Korabiského 2 

a ktoré nevyužíva, v zmysle uznesenia z minulého OcZ č. 9/1/2018 budú realizované aktivity DHZ. 

Je potrebné odrátať túto plochu vo výmere 70 m2 z plochy výmery p. Harčára, z ktorej platí nájom. 

Poslanci hlasovali o znížení  výmery prenajatej plochy pohostinstva pre p. Harčára s platnosťou  

od 1.3.2018.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 3/2/2018) 

 

7. K bodu 6: Prerokovanie žiadostí 

 

1. Poslanci sa vrátili k prerokovaniu žiadosti spoločnosti Klemens, s.r.o. 

JUDr. Makara namietal, že obec nie je podnikateľský subjekt, aby mohla uzatvárať bartrové 

obchody. Starosta informoval OcZ, že v územnom pláne obce je v tejto lokalite plánovaná zeleň, 



relaxačná zóna a ukončenie cyklistického a pešieho chodníka. Z diskusie vyplynulo, že obec nemá 

záujem predmetný pozemok predať.   

Poslanci hlasovali o nesúhlase s odpredajom časti pozemku par. č. 3212 pre firmu Klemens, s.r.o.  

  

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 4/2/2018) 

 

 

2. Žiadosť Športový klub H.S.C. NSŠ Iskra, Jarková 23, Prešov 

   Na minulom zasadnutí OcZ starosta predniesol žiadosť športového klubu o príspevok na ich 

činnosť, starosta po prekonzultovaní s hlavným kontrolórom vysvetlil poslancom, že schválenie 

tejto dotácie by bolo v rozpore s VZN obce o dotáciách. 

Poslanci hlasovali o neposkytnutí dotácie pre ŠK H.S. C. NSŠ Iskra, Jarková 23, Prešov 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 5/2/2018) 

 

    

3. Žiadosť MUDr. Natália Berdisová, Hapákova 1, Ľubotice + 8 obyvateľov bytových domov na ul. 

Tekeľova a Hapákova, Ľubotice - o vysporiadanie pozemkov pod garážami 

 

    Starosta už na predchádzajúcom zasadnutí OcZ vysvetlil poslancom, že sa jedná o pozemky pod 

garážami na sídlisku Pod Hájom. Pri výstavbe bytov si majitelia bytov kúpili aj podiel na všetkých 

pozemkoch, ktoré vzhľadom na nutnosť dostavby inžinierskych sietí museli byť prevedené na obec 

Ľubotice. 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážami podali ďalší vlastníci garáží.      

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážami parc. č. KN-C 3120 o výmere 24 m2  pre MUDr. 

Natáliu Berdisovú, Hapákova 1, Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                      (uznesenie č. 6/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážou parc. č. KN-C 3136 o výmere 20 m2 pre MUDr. 

Ladislava Petrička, Tekeľova 3, Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                      (uznesenie č. 7/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážou parc. č. KN-C 3083 o výmere 20 m2 pre Ing. 

Janu Abbott, Hapákova 9, Ľubotice.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                      (uznesenie č. 8/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemkov pod garážami parc. č. KN-C 3099 o výmere 19 m2 a KN-C 

3100 o výmere 18 m2 pre Ing. Daniela Tomka, Terchovská 22D, Prešov. 

 



HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                      (uznesenie č. 9/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážou parc. č. KN-C 3115 o výmere 19 m2 pre Ing. 

Slavku Jančíkovú, Hapákova 1, Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                    (uznesenie č. 10/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážou parc. č. KN-C 3115 o výmere 19 m2 pre Ing. 

Slavku Jančíkovú, Hapákova 1, Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                    (uznesenie č. 11/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážou parc. č. KN-C 3105 o výmere 21 m2 pre Ing. 

Michaela Zelinku, Hapákova 3, Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                    (uznesenie č. 12/2/2018) 

 

Poslanci hlasovali o predaji pozemku pod garážou parc. č. KN-C 3098 o výmere 19 m2 pre Mgr. 

Henrietu Petkovú, Hapákova 5, Ľubotice. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                    (uznesenie č. 13/2/2018) 

 

 

8. K bodu 7: Rôzne 

    

-   Starosta prečítal poslancom nepodpísaný list seniorov z Denného stacionára v Ľuboticiach, 

v ktorom vyjadrili nespokojnosť so zvýšením poplatku v DS. Starosta opäť poslancov informoval 

o nákladoch, ktoré má obec na prevádzku stacionára. Náklady za minulý rok boli vo výške 74.000,- 

€, dotácia od štátu bola vo výške 66.000,-€. Pri úhrade klientov 1,- € na deň, obec doplácala na 

prevádzku DS len 800,-€. V roku 2018 dostane obec od štátu dotáciu už len vo výške 37.000,- €. Pri 

predpokladaných nákladoch na činnosť DS 74.000,- €, t. j. ako v roku 2017, výške poplatku 2,60 na 

klienta a deň podľa nového VZN, bude obec doplácať 18.280,- €.  

Po zvýšení poplatku odišlo z denného stacionára 5 klientov, ale nahradili ich ďalší klienti, ktorí 

čakali v poradovníku. V súčasnosti je stav v dennom stacionári taký, že 3 občania nastúpili 

z poradovníka a 2 občania čakajú na posúdenie odkázanosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti. 

Po ukončení posudzovania bude denný stacionár opäť naplnený na plnú kapacitu. Poslanci sa 

v diskusii zhodli v názore, že prevádzkovanie DS je poskytovanie sociálnej služby a nemôže sa to 

brať ako lacné stravovacie zariadenie, preto sa výška úhrady nebude meniť. Čo sa týka počtu 

pracovníkov DS, nezáleží to od rozhodnutia obce, ale je to dané zákonom, ktorý obec musí 

rešpektovať.   

Starosta ďalej informoval, že rokoval s p. Dlugošom z Domčekova, aby v rámci svojho projektu 

rozšírili aktivity aj na seniorský klub. Tento problém zatiaľ nie je uzavretý. 



  

-   Starosta sa zúčastnil územného konania firmy Solar Real, s.r.o., Sabinov, ktorá chce postaviť 

čerpaciu stanicu na území obce, pred križovatkou pri firme Nicholtrakt. Starosta ako účastník 

konania zastupujúci obec nesúhlasil s umiestnením stavby, lebo ich pripájací pruh z čerpacej stanice 

by zasahoval do odbočovacieho pruhu pre našu plánovanú križovatku. Poslanci sa v diskusii 

jednoznačne zhodli v názore, že primárne je umiestnenie križovatky a podporili starostu 

v stanovisku pri uvedenom územnom konaní. 

   Starosta ďalej informoval poslancov, že oslovil Žilinskú univerzitu, katedru cestnej a mestskej 

dopravy s požiadavkou optimálneho riešenia križovatky pri Nicholtrakte a tiež výjazdu z obce na 

MK 2. Rokoval tiež s dopravným projektantom spoločnosti WOONERF Prešov a dopravným 

projektantom Ing. Ondrejom. Poslanci súhlasili s tým, aby starosta dal vypracovať štúdiu Ing. 

Ondrejovi podľa jeho ponuky a následne sa k problému vrátia.  

 

- P. Havajová sa opýtala na svetelnú blikajúcu signalizáciu na križovatke Nižňanskej, starosta 

navrhol priame osvetlenie prechodu. P. Havajová súhlasila. 

 

-  P. Sabanoša upozornili vodiči MHD na poškodené kanalizačné vpuste na ul. Nižňanskej, starosta 

odpovedal, že bude rokovať s VVS. Ďalej upozornil na to, že autá z umyvárky parkujú pred 

športovým areálom a zaberajú miesto futbalistom a návštevníkom ŠA. Starosta to bude riešiť 

s prevádzkovateľmi autoumyvárky. 

 

- P. Čajku zaujímalo, či sa rieši umiestnenie retardérov pred ZŠ, starosta odpovedal, že stále sa KDI 

nevyjadrilo, ale dúfa, že už čoskoro budú osadené.     

 

- Ing. Fečik upozornil na nevhodné parkovanie áut na ul. Makarenkovej pred odbočkou na 

Korabinského. Starosta odpovedal, že aj na tento úsek sa robí projekt dopravného značenia. 

   

  

9. K bodu 8: Záver 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

 

Ľubotice  12.03.2018 

 

 

 

 

 

                                MVDr. Štefan Krajči 

                                  starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 

 

Overovatelia:   Mgr. Vladimír Lukáč 

   

                        JUDr. Miroslav Makara 


