
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 5/2017 

z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 06. 2017 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí 

OcZ.  

 

Prítomní:   MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, Mária   

Havajová, Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, JUDr. Miroslav Makara, Ing. Slavomír 

Pariľák, Ing. Ján Tirpák 

Ospravedlnili sa:  Gejza Sabanoš - pracovné dôvody 

 

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 8 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 15.05.2017 

 

1.     Otvorenie   - prezentácia 

                - schválenie programu 

                - určenie overovateľov zápisnice 

2.     Kontrola prijatých uznesení 

3.     Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti 

        budovy Obecného úradu materskej školy Ľubotice“                                

4.     Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na projekt pre ZŠ „Byť pripravený je 

predpokladom úspechu.“ 

5.     Informácia o návrhu rozsahu Zmien a doplnkov 2016 – ÚPN obce 

6.     Prerokovanie žiadostí 

7.     Rôzne 

8.     Záver 

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

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                     (uznesenie č. 1/5/2017) 

  

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení 

 

Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ. 

 

Uznesenie 1/4/2017:   OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 4/2017. 

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a Miroslav Kormaník 

Zápisnica overená. 



 

Uznesenie 2/4/2017:    OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2016 a súhlasí s   

celoročným hospodárením obce Ľubotice bez výhrad. 

Uznesenie 3/4/2017:    OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve Obce 

Ľubotice, uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 3259 a 3260 zastavané 

plochy a nádvoria, za účelom umiestnenia reklamnej tabule firmy pre spoločnosť Eriv, s.r.o, 

Ľubochnianska 3B, Ľubotice.  

K tejto problematike sa OcZ vráti  v bode žiadosti.                          

Uznesenie 4/4/2015:   OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 2330/1 –  zastavané 

plochy a nádvoria - o výmere 700  m2 v k. ú. Ľubotice vedeného  na LV 1132 (areál ZŠ) vo 

vlastníctve Obce Ľubotice pre Základnú školu, Strážnická 26, Ľubotice za účelom výstavby 

multifunkčného ihriska na dobu určitú do 31.12.2027 bezodplatne. OcZ posudzuje prenájom 

pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejnoprospešného využitia predmetu 

nájmu a že zriaďovateľom Základnej školy je Obec Ľubotice.      

Nájomná zmluva bola podpísaná. 

 

3. K bodu 3: Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a materskej školy Ľubotice“. 

 

Na zasadnutie OcZ sa dostavil Ing. Mirossay, ktorý bude robiť projekt, aby oboznámil OcZ s 

projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu materskej školy Ľubotice“. 

Vysvetlil prítomným, že opatrenia sú rozdelené do 3 častí:  

1. Ošetrenie stavebných konštrukcií 

2. Komplexná rekonštrukcia kotolne 

3. Výmena osvetľovacích telies a elektroinštalácie 

Podal informácie o rozsahu a  technologických postupoch, mala by sa sa zatepľovať budova, 

rekonštruovať kotolňa, vymieňať nevyhovujúce el. vedenie, vymieňať niektoré okná, vstupné dvere 

v budove, ktoré sa vymenia za zateplené hliníkové a pod., kde sa energetická spotreba budovy zníži 

až o 70 % terajšej spotreby. Celý projekt bude stáť okolo 400.000,-€, obec bude mať spoluúčasť 5 

%, čo predstavuje asi 20.000,- €. Ing. Pariľák sa opýtal, kde budú deti MŠ počas rekonštrukcie, na 

čo Ing. Mirossay odpovedal, že väčšina prác sa bude diať v exteriéri a bude sa robiť cez prázdniny. 

P. Baňasa zaujímalo, či sa bude niečo vymieňať aj v kuchyni MŠ. Ing. Mirossay odpovedal, že sa 

bude meniť osvetlenie, prípadne elektroinštalácia, nebude sa meniť zariadenie.  

Ing. Fečik konštatoval, že keďže to financuje EÚ a obec sa podieľa len 5 % je to pre nás výhodné. 

Na otázku ako je to s platbami, Ing. Mirossay odpovedal, že či sa bude financovať spôsobom 

predfinancovania alebo refundácie, resp. kombinovane, si stanoví obec v zmluve o NFP.  Žiadosť o 

NFP na projekt je potrebné podať do 28.6.2017. 

Starosta sa poďakoval Ing. Mirossayovi za informácie. 

 

 

4.  K bodu 7: Rôzne 

1. sťažnosť rodiny Klimovičovej 

 

Na zasadnutie OcZ sa dostavili zástupcovia rodiny Klimovičovej, Korabinského 18, Ľubotice s 

opätovnou sťažnosťou na svojho suseda Pavla Klimoviča, Korabinského 16, Ľubotice, ktorého pes 

neustále preskakuje na pozemok rodiny Klimovičovej a ohrozuje ich, šteká na nich a oni sa obávajú, 

že ich napadne. Prípad psa p. Pavla Klimoviča bol už 2-krát riešený, 2-krát mu bola udelená pokuta. 

Podľa vyjadrenia členov rodiny Klimovičovej, Štátna veterinárna správa nariadila p. Klimovičovi 

okrem iného postaviť pre psa voliéru, ktorú p. Klimovič nepostavil. Pes naďalej preskakuje plot, 

ktorý je vysoký v prednej časti asi len 1m, v zadnej časti je poškodený a pes cez neho prechádza k 



susedom. Plot je vo vlastníctve majiteľa psa p. Pavla Klimoviča. 

Starosta informoval, že voľný pohyb psa p. Pavla Klimoviča bol už 2-krát riešený priestupkovým 

konaním a 2-krát mu bola udelená pokuta. Prisľúbil sťažovateľom, že požiada mestskú políciu o 

riešenie tohto problému.  

Zároveň informoval p. Helenu Klimovičovú ohľadom jej žiadosti o odkúpenie ich pozemku obcou, 

že sa to bude riešiť spolu s ostatnými vlastníkmi, ktorí majú v uvedenej oblasti pozemky.  

 

2. prijatie detí do MŠ 

Starosta privítal na zasadnutí OcZ p. riaditeľku MŠ Ľubotice Mgr. Renátu Kertysovú a vedúcu 

kuchyne p. Komlošovú.  Obidve boli pozvané starostom na zasadnutie OcZ. Pani riaditeľka 

poslancov oboznámila so situáciou v materskej škole po zosumarizovaní prihlášok na nový školský 

rok a po vydaní rozhodnutí o prijatí detí do MŠ. Keďže bolo viac prihlášok ako máme kapacitu MŠ, 

zo 108 detí nebolo prijatých 12 detí, ktoré ešte nedovŕšili vek 3 rokov, resp. matky sú na materskej 

dovolenke s mladším súrodencom. Tieto deti však už majú rozhodnutie o prijatí na budúci školský 

rok 2018-2019. Na rok 2017 -2018 je prijatých 96 detí od septembra, viac detí sa v priebehu roka 

nebude prijímať. Pani riaditeľka sa vyjadrila, že ak by nastal taký stav aj na budúci rok a 

zriaďovateľ bude rozširovať kapacitu MŠ, privítala by rozšírenie MŠ v priestoroch obecnej 

knižnice. Starosta doplnil, že v zmysle platnej právnej úpravy sa do MŠ prijímajú deti vo veku od 3 

do 6 rokov a len ak sú vytvorené vhodné podmienky môžu sa prijať aj deti vo veku od 2 rokov. 

Ing. Lukáč reagoval, že zákon hovorí že sa spravidla prijímajú deti od 3 do 6 rokov. Pokračoval, že 

riaditeľka išla nad rámec svojej kompetencie, zriaďovateľ neurobil nič pre tie deti, ktoré teraz nie sú 

prijaté. Vyzval OcZ, aby sa nezbavovalo zodpovednosti, ale jednalo. Podľa jeho názoru nemáme 

priestory pre deti preto, lebo sa zriaďovateľ o to nepostaral. Pani riaditeľka môže prijať aj mladšie 

deti, ale dohnali sme ju do situácie, ktorú by mala riešiť obec, nie riaditeľka MŠ. Podľa jeho názoru 

sa to riešilo alibisticky a neprijaté deti sú diskriminované a nie je argumentom, že matky 

dvojročných detí sú na materskej dovolenke. Pani riaditeľke by sme mali vyjadriť veľké 

„ďakujem“. Ing. Lukáč sa ďalej vyjadril, že sme situáciu nezvládli a  viac krát zdôraznil, že 

zriaďovateľ k tomu pristupuje alibisticky. 

Starosta oponoval, že sme neporušili zákon a že rozšírenie kapacity MŠ nie je možné za mesiac. 

Potvrdil, že obec sa tým bude zaoberať a bude hľadať možnosti rozšírenia kapacity MŠ. 

Ing. Fečik reagoval, že zákon nebol porušený, p. riaditeľka predniesla tento problém len pred 

mesiacom na minulom zasadnutí OcZ a za takýto krátky čas sa to nedalo zvládnuť. Zriaďovateľ to 

rieši a chce to vyriešiť do septembra 2018. 

Ing. Lukáč oponoval, že za mesiac sa to vôbec neriešilo, starosta sa bol iba raz pozrieť v knižnici 

počas zasadnutia obecnej rady a ani nerokoval s občianskym združením KreDO. 

Starosta následne udelil slovo zástupcom OZ KreDO, ktorých pozval na zasadnutie OcZ (p. Dlugoš, 

p. Dlugošová a p. Andiľová) a požiadal ich, aby informovali o svojej činnosti. P. Andiľová 

vysvetlila, že to nie je náhrada MŠ ani jej konkurencia. OZ KreDO poskytuje sociálnu službu podľa 

zákona č. 448/2008 a to prevádzkovaním nízkoprahovej dennej služby pre deti a rodinu, v žiadnom 

prípade to nie je náhrada MŠ, je to skôr forma opatrovateľskej služby. Poskytujú priestor na 

voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií, vykonávajú sociálne poradenstvo, poskytujú 

pomoc pri právom chránených záujmoch klientov a starostlivosť o deti je iba doplnková časť ich 

aktivít. Na otázku p. Havajovej, či môžu byť neprijaté deti do MŠ umiestnené u nich, p. Andiľová 

odpovedala, že vzhľadom na zameranie ich činnosti to nie je možné. Ďalej upozornila, že na 

poschodí v Komunitnom dome je v lete nadmerne horúco a asi by nebolo vhodné tam umiestniť deti 

z MŠ. Ing. Fečik reagoval, že nie je dôvod na to, aby sme akútne riešili problém MŠ a po 

prednesenej prezentácii činnosti OZ KreDO už vôbec neuvažovať o priestoroch v DOMČEKOVE. 

Zároveň poďakoval zástupcom OZ KreDO za vydarenú akciu dňa 11.6.2017 – Rodinnú párty, ktorá 

sa stretla u občanov s veľmi pozitívnym ohlasom. 

Starosta ešte oboznámil poslancov, že pani riaditeľka túto situáciu osobne prejednala s každou 

mamičkou detí, ktoré neboli prijaté do MŠ na školský rok 2017 – 2018 a zdôraznil, že sa bude 

hľadať cesta na riešenie situácie. Priklonil sa k názoru p. riaditeľky a p. vedúcej kuchyne, že 



najschodnejším riešením by bolo rozšíriť MŠ o priestory knižnice a to aj z hľadiska prevádzky MŠ. 

Kde by bola umiestnená knižnica, to sa ešte nedá povedať. Týmto starosta uzavrel diskusiu 

ohľadom materskej školy a poďakoval predstaviteľom OZ KreDO a MŠ za účasť na OcZ.  

  

5. K bodu 4: Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na projekt pre ZŠ „Byť pripravený 

je predpokladom úspechu“ 

 

Na zasadnutie OcZ prijala pozvanie Mgr. Štoffová, aby oboznámila OcZ s projektom „Byť 

pripravený je predpokladom úspechu“, ktorý sa týka vzdelávania na základnej škole. Jedná sa 

stavebno-technické úpravy odborných učební jazykovej a biologicko-chemickej a ich vybavenie 

didaktickou technikou. Cena projektu bude 83.000,- €, spoluúčasť obce bude 5 %, t j. 4.150,- €. 

Predpokladaná doba realizácie je od apríla 2018 do decembra 2018.  

Poslanci hlasovali o podaní žiadosti o NFP na projekt pre ZŠ „Byť pripravený je predpokladom 

úspechu.“ 

        

HLASOVANIE 

Prítomných : 8 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie č. 2/5/2017) 

 

6. K bodu 6: Prerokovanie žiadostí 

Základná škola Ľubotice podala žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 736,50 € z 

dôvodu odchodu do dôchodku zamestnankyne – vychovávateľky ŠKD.  

Poslanci hlasovali o navýšení rozpočtu vo výške 736,50 €. 

         

HLASOVANIE 

Prítomných : 8 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie č. 3/5/2017)  

 

P. riaditeľ ZŠ Mgr. Kostelník, ktorý bol prítomný na zasadnutí OcZ, predniesol návrh na 

organizáciu školy pre školský rok 2017 – 2018. Oboznámil poslancov, že zapísaných do 1. ročníka 

bolo 71 detí. Počet žiakov v budúcom školskom roku bude 582 detí. 

Poslanci vzali informáciu o organizácii školy pre školský rok 2017 – 2018 na vedomie. 

 

7. K bodu 3: Prerokovanie a schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a materskej školy Ľubotice“. 

 

Starosta sa vrátil k žiadosti o NFP na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného 

úradu a materskej školy Ľubotice. Po krátkej diskusii a všeobecnej zhode, že žiadosť je treba podať, 

poslanci hlasovali o jej podaní.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných : 8 poslancov 

ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie č. 4/5/2017) 

 

8.  K bodu 5: Informácia o návrhu rozsahu Zmien a doplnkov 2016 – ÚPN obce 

 

Starosta informoval poslancov, že v stredu 14.6.2017 o 17,00 v zasadačke OcÚ bude verejné 

prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN 2016, na ktorom sa bude spracovateľ vyjadrovať ku každému 

bodu v zmenách a doplnkoch ÚPN. Informoval tiež poslancov o tom, že spoločnosť TERRA-GEO, 

s.r.o., Košice vykonala kontrolné meranie v sondách na území pod vodojemom a za 2 mesiace došlo 

k posunu kopca o 2 mm. Vyjadril názor, že bolo veľmi správne urobiť hydrogeologický prieskum a 

jeho výsledky zapracovať do regulatívov územného plánu. 



Poslanci vzali informáciu o návrhu rozsahu Zmien a doplnkov 2016 - ÚPN na vedomie. 

 

9.  K bodu 6: Prerokovanie žiadostí 

 

1. Žiadosť – Mgr. Radovan Lukáč, M. Nešpora 28, 080 01 Prešov 

- o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. KN-C 21001/143  

Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou p. Lukáča, ktorý má záujem odkúpiť časť uvedeného 

pozemku o výmere cca 11 m2 z dôvodu, že vlastní susedný pozemok, na ktorom má rozostavaný 

RD. Starosta uviedol, že sa jedná o pozemok, ako v prípade Ing. Mačugu, ktorého odpredaj schválili 

poslanci na aprílovom zasadnutí OcZ. Poslanci predbežne súhlasili s odpredajom časti tohto 

pozemku  za rovnakých podmienok ako Ing. Mačugovi. Stanovisko oznámi starosta žiadateľovi. 

Poslanci hlasovali o zámere odpredaja pozemku parc. č. KN-C 21001/143. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                     (uznesenie č. 5/5/2017) 

 

 

2. Žiadosť – ERIV, s.r.o., Ľubochnianska 3b, Ľubotice 

- o nájom pozemkov KN-C č. 3259 a 3260 za účelom umiestnenia reklamy 

Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci schválili zámer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve 

Obce Ľubotice, uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 3259 a 3260 zastavané 

plochy a nádvoria, za účelom umiestnenia reklamnej tabule firmy pre spoločnosť Eriv, s.r.o, 

Ľubochnianska 3B, Ľubotice. Poslanci súhlasili s nájmom uvedených pozemkov. 

       OcZ hlasovalo o prenájme pozemkov parc. č. 3259 a 3260 pre spoločnosť ERIV, s.r.o., 

Ľubochnianska č. 3b/2552, Ľubotice za účelom umiestnenia reklamy – označenia firmy. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                     (uznesenie č. 6/5/2017) 

 

3. Žiadosť VSD o zriadenie vecného bremena 

- spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Košice požiadala o zriadenie vecného bremena na 

pozemku KN-C parc. č. 21038/19, orná pôda o výmere 2094 m2, zapísaná na LV č. 1132. Obsahom 

vecného bremena bude povinnosť obce Ľubotice strpieť umiestnenie elektro-energetického 

zariadenia a jeho príslušenstva. 

Po krátkej diskusii poslanci hlasovali o schválení zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného 

bremena. 

  

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                     (uznesenie č. 7/5/2017)     

 

4. Žiadosť VSD o odpredaji projektovej dokumentácie 

 Starosta informoval poslancov, že k rekonštrukcii trafostanice pri športovom areáli 

projektovú dokumentáciu dala vypracovať a aj uhradila obec Ľubotice. Dohoda bola taká, že po 

kolaudácii môže obec požiadať VSD o odkúpenie predmetnej projektovej dokumetácie, čo obec aj 

urobila.  V súčasnosti ponúka spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Košice odkúpenie 

projektovej dokumentácie stavby „Ľubotice – Pod Hájom, TS0652-0005-ŠM – rekonštrukcia -  

TS,VN,NN“, ktorej vlastníkom je obec Ľubotice za dohodnutú kúpnu cenu 3.027,90€.  

Poslanci hlasovali o odpredaji projektovej dokumentácie stavby „Ľubotice – Pod Hájom, TS0652-

0005-ŠM-rekonštrukcia TS,VN,NN“ za dohodnutú kúpnu cenu 3.027,90€.  



HLASOVANIE 

Prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                 (uznesenie č. 8/5/2017) 

 

 

5. Žiadosť obce Ľubotice o odkúpenie pozemku 

Starosta informoval poslancov, že časť koridoru ulice Šalgovickej nad potokom, ktorú obec bude 

rekonštruovať je vo vlastníctve p. Patrika Minára, Orgovánová 34, Prešov. Pán Minár súhlasil s 

predajom predmetných pozemkov pre obec Ľubotice za 1,- €. 

Poslanci hlasovali o odkúpení pozemkov KN-C parc. č. 21116/28 o výmere 524 m2 a KN-C parc. č. 

21116/89 o výmere 12 m2 od Patrika Minára, Orgovánová 34, Prešov za 1,- €.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                 (uznesenie č. 9/5/2017) 

 

6. Žiadosť Jana Geralská, Krížna 15, Ľubotice 

- o uskutočnenie opráv na provizórnej príjazdovej ceste 

Žiadosť o vybudovanie príjazdovej cesty k domom na ul. Krížnej podala p. Geralská ešte v roku 

2016 a OcZ sa ňou zaoberalo dňa 8.2.2016 o čom je zmienka v zápisnici č. 1/2016, bod 11.2. 

Stanovisko OcZ bolo, že táto cesta bude zaradená do investícií neskôr, keď budú urobené 

prioritnejšie ulice, t. j. tie, kde je viac RD a cesty sú v oveľa horšom stave.  

Na predmetnej ulici už skôr bolo urobené podložie cesty a povrch je upravený frézovaným 

asfaltom. Je pravda, že sú tam jamy a preto obec opraví tieto miesta frézovaným asfaltom, ktorý 

máme z ulice Jána Kostru.  

Poslanci poverili starostu opravou cesty frézovaným asfaltom a v budúcnosti sa to zaradí medzi 

investície obce. 

 

7. Žiadosť p. Jolany Ivaneckej, Pod Hájom 25, Ľubotice 

- o odkúpenie pozemku parc. č. 957 

Na základe uznesenia č. 7/2/2017 sa zišla finančná a majetkoprávna komisia na predmetnom 

pozemku p. Ivaneckej, rokovalo sa o tejto žiadosti aj na obecnej rade. Poslanci sa zhodli v názore že 

časť uvedenej parcely mimo ochranného pásma vodovodného potrubia je možné odpredať za 

rovnakých podmienok ako iným žiadateľom v predchádzajúcom období, t.j. za cenu 40,- €/m2 a dať 

vypracovať geometrický plán na vlastné náklady. OcZ poverilo starostu oznámiť toto stanovisko p. 

Ivaneckej. 

 

10. K bodu 7: Rôzne 

 

Križovatka ulíc Nižňanská - Kalinčiakova 

 Starosta informoval OcZ o tom, že rokoval s p. Čepigovou, vlastníčky pozemku pri 

uvedenej križovatke, o možnosti predať obci časť svojho pozemku, aby sa mohla križovatka 

rozšíriť. Jej stanovisko bude známe v priebehu týždňa. Informoval tiež o tom, že KDI nedalo 

súhlasné stanovisko na umiestnenie jazdných pruhov na ulici Kalinčiakovej v predmetnej 

križovatke. Starosta zvolá rokovanie s KDI o tomto problému za účasti dopravného projektanta. 

 Na minulom zasadnutí OcZ starosta informoval poslancov o ponuke p. Ing. Š. Olejníka, 

vylepšiť cestu na ul. Roľníckej (nad mostom na ul. Krížnej) pokládkou asfaltovej vrstvy popri ich 

investícii IBV Ergitalky, ktorá by bola urobená za výhodných podmienok. Podľa Memoranda o 

spolupráci s Ing. Kokoškom, zástupcom investorov OS Wiklerovky podložie na prípravu cesty pred 

finálnou úpravou má zabezpečiť p. Kokoška, nie obec. Keďže podložie nie je dostatočne 

pripravené, nebude sa realizovať ani pokládka asfaltu. Obec bude požadovať, aby stabilita podložia 

bola upravená a zodpovedala technickým požiadavkám pre tento druh komunikácie. 



 

 P. Kormaník na poslednom zasadnutí OcZ požiadal starostu, aby preveril okolnosti otvárania 

areálu detského ihriska pri Obecnom dome. Starosta preveril otváraciu dobu, ktorá je cez týždeň od 

7,00 do 22,00 a cez víkend od 14,00 do 22,00. P. Havajovú zaujímalo, kedy je otvorený športový 

areál, starosta odpovedal, že v lete je otvorený od 08,00 do 21,00. V období keď jeden z 

pracovníkov čerpá dovolenku je obedňajšia prestávka od 12,00 do 15,00 hod. 

 

- starosta informoval poslancov o programe osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční v 

sobotu 1.7.2017 od 16,00 hod. a oboznámil ich s programom. 

- požiadal poslancov o pomoc pri zberaní podpisov pod petíciu za urýchlenú výstavbu severného 

rýchlostného obchvatu Prešova. 

 - p.Baňas upozornil, že sadla cesta po prekopávke na ulici Pod Hájom. Starosta reagoval, že p. 

Fatula už bol upozornený a prisľúbil, že to dá do poriadku. 

  

11. K bodu 8: Záver 

 

Starosta obce sa poďakoval  všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 5. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

 

Ľubotice  12.06.2017 

  

 

 

 

 

 

 

                                MVDr. Štefan Krajči, v.r. 

                                  starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Beáta Bajužíková 

 

 

Overovatelia:   Ing. Miroslav Fečik 

   

 

                         Ing. Slavomír Pariľák 


