
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 

 

Zápisnica č. 1/2017 

z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 02. 2017 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí 

OcZ. Zasadnutie sa konalo v priestoroch Obecného úradu Ľubotice. 
 

 

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

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

       Pariľák, Gejza Sabanoš, Ing. Ján Tirpák 

                
 

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

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

zasadnutí OcZ 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 13.02.2017 

1.     Otvorenie   - prezentácia 

                - schválenie programu 

                - určenie overovateľov zápisnice 

2.     Kontrola prijatých uznesení 

3.     Prehľad uznesení za rok 2016, ktoré ostávajú v platnosti 

4.     Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce za rok 2016 

5.     Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2016 

6.     Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

7.     Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

8.     Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2016 

9.     Prerokovanie a schválenie investičných aktivít obce na rok 2017 

10.   Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí obce na rok 2017 

11.   Schválenie prevodu pozemkov na obec Ľubotice za Slovenského pozemkového fondu 

12.   Prerokovanie žiadostí 

13.   Rôzne 

14.   Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Ing. Slavomír Pariľák  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 8  poslancov 

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

  

 

2. K bodu 13: Rôzne  
    Starosta na začiatok privítal p. Dlugoša, riaditeľa občianskeho združenia KreDO a odbornú 

garantku p. Andiľovú z Domčekova, ktoré sa nachádza v komunitnom centre obce. Oboznámili OcZ 

s prácou v sociálnej oblasti v národnom projekte o poskytovaní nízkoprahových služieb, 

špecializovanom poradenstve, o výtvarných, športových a iných aktivitách, ktoré poskytujú nielen 

pre mamičky s deťmi, ale aj pre tínedžerov, mládež, seniorov a rodiny. Zároveň vyjadrili 



poďakovanie za doterajšiu spoluprácu. Po krátkej diskusii p. Dlugoš a pani Andiľová odišli z 

rokovania OcZ. 

                 

         (na zasadnutie OcZ prišiel  JUDr. Makara ; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 9) 

  

3. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení 
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ 

Uznesenie 1/11/2016:  OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2016. 

      Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. M. Fečik a M. Kormaník. 

Zápisnica overená. 

Uznesenie 2/11/2016:  OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým  

                                      opatrením č. 5/2016. 

Bude zapracované do záverečného účtu. 

Uznesenie 3/11/2016:   OcZ   

                                      a) schvaľuje  rozpočet obce Ľubotice na rok 2017 ako vyrovnaný  

                                          v objeme 

                                          bežné príjmy    2 726 100,- € 

                                          bežné výdavky                                 2 437 715,- €      

                                          výsledok bežného rozpočtu  + 288 385,- €   

   

          kapitálové príjmy                   0,- € 

          kapitálové výdavky                  710 857,- € 

          výsledok kapitálového rozpočtu  - 710 857,- €     

 

          finančné operácie príjmové      500 000,- €   

          finančné operácie výdavkové                     77 528,- €    

                                          výsledok finančných operácií    + 422 472,- €    

 

                                          celkový rozpočtový výsledok                            0,- € 

                                        b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019 

                                        c) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

                                            obecnom zriadení v z. n. p., OcZ splnomocňuje starostu obce                                 

                                            vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a kapitálového  

                                            rozpočtu, t. j. presun medzi položkami s tým, že výsledok bežného  

                                            a kapitálového rozpočtu musí ostať zachovaný. Zmeny vo  

                                            finančných operáciách ostávajú naďalej v kompetencii OcZ. 

Rozpočet zaslaný na MF SR. 

Uznesenie 4/11/2016:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemku parc. č. KN-E 904/1 –                                           

                                      ostatná plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe  

                                      Slovenského pozemkového fondu vo vlastníctve SR do majetku Obce  

                                      Ľubotice. 

Uznesenie 5/11/2016:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov parc. č. KN-E 891/1 - 

                                      ostatná plocha, KN-E 891/2 - ostatná plocha a KN-E 891/3 - ostatná  

                                      plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského  

                                      pozemkového fondu vo vlastníctve SR do majetku Obce Ľubotice. 

 Tieto dve uznesenia je potrebné zrušiť a preformulovať presnejšie. Vrátime sa k nim v bode č. 11.                                      

Uznesenie 6/11/2016:   OcZ schvaľuje bezodplatný prevod vybudovaného verejného osvetlenia  

                                      pri radovej zástavbe (Domy v stráni) od spoločnosti SUNEN s. r. o.,  

                                      Obrody 25, Košice do majetku Obce Ľubotice. 

Zmluva bola podpísaná. 

Uznesenie 7/11/2016:   OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017. 

OcZ sa riadi týmto plánom. 



Uznesenie 8/11/2016:   OcZ nesúhlasí s vybudovaním spevneného vstupu z parcely č. KN-C 

                                      3228/1 k pozemkom parc. č. KN-C 1486 a 1487 a s napojením  

                                      rodinného domu na pozemku č. KN-C 1486 a 1487 v obci Ľubotice na  

                                      verejnú kanalizáciu cez pozemok č. KN-C 3228/1, ktorý je vo  

                                      vlastníctve obce Ľubotice. 

Žiadateľ bol písomne vyrozumený. 

Uznesenie 9/11/2016:   OcZ nesúhlasí s predajom časti pozemku parc. č. KN – C 3310/1  

                                      Vasiľovi Bakovi, Slnečná 20, Svinia a Ladislavovi Pribulovi, Hlavná 80,  

                                      Fintice. 

Žiadatelia boli písomne vyrozumení. 

 

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na týchto VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce 

Ľubotice  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Obec sa bude riadiť týmito VZN-kami. 

  Poslanci vzali správu o kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie. 

 

4.  K bodu 12: Prerokovanie žiadostí 
      Starosta dal priestor na vyjadrenie p. Žecovi, ktorý  prišiel na zasadnutie OcZ bližšie objasniť  

žiadosť p. Jacka, ktorý by chcel odkúpiť časť obecného pozemku, ktorý by použil ako prístupovú 

cestu k svojmu pozemku. Po jeho vystúpení p. Baňas navrhol vrátiť sa k tomu na záver pri 

prerokovaní ostatných žiadostí. P. Žec následne odišiel zo zasadnutia OcZ. 

 

5.  K bodu 3: Prehľad uznesení za rok 2016, ktoré ostávajú v platnosti 
      Starosta informoval poslancov o uzneseniach, ktoré sú v platnosti a OcZ sa nimi bude zaoberať 

v tomto roku. 

- uznesenie č. 7/1/2016 – súhlas s podnájmom kuchyne v pohostinstve na ul. Korabinského – 

zatiaľ sa nerealizovalo 

- uznesenie č. 3/2/2016 – odkúpenie pozemku č. KN – E 244/110 o výmere 31m2 od Milady 

Knapíkovej – pod cestou pri moste na ul. Gagarinovej – zmluva zatiaľ nebola uzavretá 

- uznesenie č. 8/8/2016 – darovanie pozemku pod slepou časťou ul. Šalgovickej, požiadavka 

bola ponechať zelený pás pred plotmi pôvodným majiteľom – je tam žumpa – prepracuje sa 

geometrický plán, obec prevezme časť cesty po obrubník. 

 

  Poslanci vzali prehľad uznesení na vedomie. 

 

6.  K bodu 4: Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce za rok 2016 

 

1. Prípravné práce na výstavbu cesty od MK 2 popri Ľubotickom potoku po most pri športovom    

areáli – buď sa to bude riešiť s vodohospodárskym podnikom a so súkromnými vlastníkmi 

pozemkov. 

- p. Havajová sa opýtala, či sa to dá riešiť vyvlastnením vo verejnom záujme – starosta odpovedal 

že áno, no zatiaľ obec nič nevyvlatňovala 

- Ing. Fečik navrhol, aby sme mali určenú tcenu a pripravené financie 

- p. Baňas pripomenul, že asi by bolo dobré dať urobiť znalecký posudok 

- Ing. Tirpák pripomenul, že je potrebné zahrnúť to do rozpočtu na budúci rok 

- starosta ešte dodal, že máme návrh od geodeta na záber pozemkov 

2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií po ktorých premáva MHD - splnené 

3. Rekonštrukcia strechy administratívneho pavilónu ZŠ a zateplenie ZŠ – strecha je opravená, 



   obec dostala financie z fondu havarijného stavu MŠ SR. Fasáda sa bude zatepľova ť v tomto roku. 

4. Rekonštrukcia kúrenia a verejných sociálnych zariadení v objekte šatní na ŠA- splnené 

5. Rekonštrukcia cesty Šalgovická ul. nad potokom – boli realizované len prípravné práce – úprava 

    a doplnenie pôvodnej projektovej dokumentácie 

6. Rekonštrukcia časti Jarkovej ulice (od Makarenkovej)- začaté 

7. Stavebná úprava komunitného centra na denný stacionár - splnené 

8. Revitalizácia zelene na cintoríne a rekonštrukcia oplotenia – nerealizovalo sa 

-  p. Baňas sa vyjadril, že stromy na cintoríne sú staré a suché, treba ich vyrúbať a riešiť to spolu s 

   opravou oplotenia 

9. Výstavba prístreškov na zastávkach MHD- výstavba dvoch prístreškov – DPMP a ul. Strojnícka 

10. Rekonštrukcia a výstavba cyklistického a pešieho chodníka od OC Max (ak bude možnosť-  

      získať NFP).- nebolo možné získať NFP – treba  majetkoprávne vysporiadať pozemky 

 

Poslanci vzali vyhodnotenie plnenia investičných aktivít na vedomie. 

 

7.  K bodu 5: Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2016 

 

 1. Ľubotický ples (január) - splnené 

 2. Kelemské fašiangové zabíjačkové hody (február) - splnené 

 3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny (február) - splnené 

 4. Prezentácia vlastnej literárnej tvorby žiakov ZŠ (marec) - splnené 

 5. Noc s Andersenom (apríl) - splnené 

 6. Deň matiek (máj) - splnené 

 7. MDD - splnené v spolupráci s Domčekovom 

 8. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ - splnené 

 9. Oslava sv. Cyrila a Metoda  - splnené 

10. Zájazd na kúpalisko (júl) - splnené 

11. Ľubotická desiatka - splnené 

12. Šarkaniáda – splnené v spolupráci s Domčekovom 

13. Oslava jubilantov - splnené 

14. Katarínska oldies zábava – splnené 

- p. Havajová sa opýtala, kto robí a platí Katarínsku zábavu – p. starosta odpovedal, že akciu 

      organizuje mládež a obec prispieva finančne na DJ 

15. Vianočné trhy - splnené 

16. Štefánska zábava - splnené 

- p. Havajová sa ďalej opýtala, či túto akciu organizuje obec - p. starosta odpovedal, že ju 

      poriadajú Kelemeske furmani v spolupráci s obcou                            

 

Poslanci vzali vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí na vedomie. 

 

8.  K bodu 6: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2016, v ktorej podrobne 

informoval o svojej kontrolnej činnosti v roku 2016 so záverom, že v rámci vykonaných finančných 

kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky pri správe obecného majetku, poskytovania 

dotácií, dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, dodržiavania zásad 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov. Zistené drobné 

nezávažné nedostatky boli odstránené v priebehu trvania kontroly.  

Ďalej informoval podrobnejšie o výške daňových a nedaňových pohľadávok obce.  

P. Havajová sa opýtala, či obec vymáhala pohľadávky a ak neplatia treba ich dať na súd. 

Starosta aj Ing. Tirpák objasnili, že dlhujúce firmy sú v konkurze a veľa ostatných dlžníkov 

zaplatilo v januári 2017, keďže toto je stav k 31.12.2016. 

Ing. Tirpák navrhol po podrobnom preskúmaní jedným uznesením odpísať nevymožiteľné 



pohľadávky, ktoré sa nevymôžu v konkurznom konaní. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra na vedomie. 

 

9.  K bodu 7: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017 

Hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. Poslanci dostali 

materiál k tomuto bodu domov.  

       Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 2/1/2017) 

                                                                                                                                         

10. K bodu 8: Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2016 

Starosta predniesol správu o činnosti obecnej knižnice. K 31.12.2016 je v knižnici evidovaných 

6753 kníh. Záujemcovia si môžu zistiť na internetovej stránke obce ponúkané tituly. Okrem kníh sú 

k dispozícii aj rôzne časopisy. Knižnicu v priebehu roka navštívilo 107 čitateľov. Ďalej informoval, 

že bola vykonaná metodická návšteva z KPOH v Prešove, ktorá odporúčala nájsť vhodnejšie 

priestory pre knižnicu a vymeniť staré regály za nové. 

      Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o činnosti obecnej knižnice na vedomie. 

 

11. K bodu 9: Prerokovanie a schválenie investičných aktivít obce na rok 2017 

Starosta navrhol pre rok 2017 investičné aktivity: 

      1. projektová príprava cesty popri Ľ. potoku po most pri ŠA 

     2. zateplenie ZŠ – fasáda + strecha 2. učebného pavilónu 

     3. dokončenie rekonštrukcie Jarkovej ulice – 1. časť 

     4. rekonštrukcia ul. Jána Kostru – nový asfalt 

     5. rekonštrukcia Šalgovickej ulice - nad potokom 

     6. rekonštrukcia a modernizácia ihriska s umelou trávou - ŠA 

                                      7. oplotenie miesta na odpad + ochranná stena medzi futbalovým a detským 

                                          ihriskom – sídlisko Pod Hájom 

     8. výstavba parkoviska – sídlisko Pod Hájom 

     9. revitalizácia zelene na cintoríne + oprava oplotenia 

   10. nákup hasičskej striekačky 

   11. nákup služobného mot. vozidla – osobné 

   12. výstavba čakární na zastávkach MHD 

   13. rozšírenie verejného osvetlenia 

   14. výstavba chodníkov 

 

   Ohľadom chodníka a cyklochodníka sa Ing. Fečik opýtal, či obec musí byť vlastníkom pozemkov, 

po ktorých cyklochodník pôjde. Starosta odpovedal, že áno, ale vidí to reálne až v roku 2018. 

P. Havajová sa opýtala, prečo starosta nespomenul v kapitálových investíciách ulicu Nižňanskú, 

t. j. zvýšenie bezpečnosti chodcov na hlavnej križovatke v obci. Starosta reagoval, že návrh 

dopravného značenia je konzultovaný s KDI a v dohľadnej dobe sa to dorieši z bežných výdavkov. 

Ďalej p. Havajová opätovne upozornila na veľmi strmý a v zime nebezpečný spád bezbariérového 

prístupu na prechode pre chodcov ul. Nižňanskej v hlavnej križovatke. Ak tam niekto spadne, 

šmykne sa až do stredu vozovky. Trvala na tom, že to treba riešiť. Zároveň chcela vedieť, kde budú 

vybudované prístrešky na zastávkach. Starosta odpovedal, že na tých kde ešte nie sú a je tam 

priestor na prístrešok.  

P. Baňas sa zaujímal o finančnú výšku jednotlivých akcií. Starosta oboznámil poslancov s 

odhadovanými nákladmi. 

JUDr. Makara sa opýtal, kedy bude prebiehať plánovaný geologický prieskum na kopci nad 



Sídliskom Sekčov. Starosta odpovedal, že od 14.2.2017, výsledky by mali byť do 10.3.2017. 

P. Baňas sa ešte opýtal, koľko bude vrtov. Starosta odpovedal, že je plánovaných 14 o hĺbke 8 – 

15 m, z ktorých ostane 5 vrtov trvalých na monitorovanie územia. 

Poslanci hlasovali o schválení investičných aktivít na tento rok. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0        (uznesenie č. 3/1/2017) 

                                                                                                                                           

12. K bodu 10: Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí v roku 2017: 
       Starosta navrhol pre rok 2017 kultúrno – športové podujatia: 

    1. Ľubotický ples (január) 

                                     2. Kelemské fašiangové zabíjačkové hody (február) 

                                     3. Lyžiarsky zájazd – jarné prázdniny  

                                     4. Noc s Andersenom  

                                     5. Deň matiek  

                                     6. MDD 

                                     7. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ 

                                     8. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda 

                                     9. Zájazd na kúpalisko (prázdniny)  

                                   10. Ľubotická desiatka (1. september) 

                                   11. Šarkaniáda 

                                   12. Oslava jubilantov (október) 

                                   13. Katarínska oldies zábava  

                                   14. Vianočné trhy  

             15. Štefánska zábava  

Poslanci hlasovali o schválení spoločenských podujatí v roku 2017. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 4/1/2017) 

                                                                                                                                         

13. K bodu 11:  Schválenie prevodu pozemkov na obec Ľubotice zo Slovenského 

pozemkového fondu 

Starosta navrhol zrušiť uznesenie č. 4/11/2016 - OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemku parc. 

č. KN-E 904/1 – ostatná plocha vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe  Slovenského 

pozemkového fondu vo vlastníctve SR do majetku Obce Ľubotice 

a uznesenie č. 5/11/2016 - OcZ schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov parc. č. KN-E 891/1 -  

ostatná plocha, KN-E 891/2 - ostatná plocha a KN-E 891/3 – ostatná  plocha vo vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu vo vlastníctve SR do majetku 

Obce Ľubotice. Odôvodnil to tým, že obec požaduje prevod častí týchto pozemkov podľa 

vypracovaného geometrického plánu a nie celé pozemky ako bolo nesprávne schválené v 

uvedených uzneseniach .  

         Poslanci hlasovali o zrušení uznesenia č. 4/11/2016 a uznesenia č. 5/11/2016. 
 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 5/1/2017) 

                                                                                                                                          
Následne starosta navrhol prijať nové uznesenie o bezodplatnom prevode časti pozemku parc. č. 

KN – E 904/1, ostatná plocha, v zmysle GP č. 95/2016, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec – 

GEOMAP, Tulčík 164 vo vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce Ľubotice. 



 

Poslanci hlasovali o bezodplatnom prevode časti pozemku parc. č. KN – E 904/1. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 6/1/2017) 

                                                                                                                                           
Ďalej starosta navrhol prijať nové uznesenie o bezodplatnom prevode pozemkov  parc. č. KN – E 

891/1 a 891/2, ostatná plocha, vo vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce Ľubotice, v zmysle 

GP č. 96/2016, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164. 

Poslanci hlasovali o bezodplatnom prevode pozemkov  parc. č. KN – E 891/1 a 891/2. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 7/1/2017) 

 

14. K bodu 12:  Prerokovanie žiadostí 
 

1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – IBV ERGITALKY - parc. č. 21001/143 

    Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou majiteľov pozemkov v rámci obytného súboru IBV 

Ergitalky, že je potrebné zriadiť vecné bremeno na uvedenej parcele z dôvodu, že je tam uložené 

hlavné vodovodné potrubie, na ktoré sa musí pripojiť vznikajúci nový obytný súbor. K vydaniu 

stavebného povolenia je potrebné uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

   Poslanci hlasovali o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 8/1/2017) 

 

2. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – ACCEPT – parc. č. 895/1 

     Starosta oboznámil poslancov, že je potrebné zriadiť vecné bremeno na uvedenej parcele z 

dôvodu, že je tam uložené hlavné vodovodné potrubie. Jedná sa o stavbu spoločnosti Accept Prešov 

pod názvom I/18 Prešov – Bardejovská ulica, dopravné napojenie investície. Vecné bremeno je 

potrebné zriadiť preto, aby to prevzala do správy VVS. 

  Poslanci hlasovali o zriadení bezodplatného vecného bremena. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0       (uznesenie č. 9/1/2017) 
 

3. Žiadosť JANKA a spol., Bardejovská 32, Prešov 

- o vysporiadanie pozemkov starého potoka pri firme 

Starosta informoval prítomných, že firma JANKA a spol. má záujem o odkúpenie pozemku 2810/3, 

ktoré užíva ako parkovisko. Navrhol vysporiadať ich za 13,27 €/m2  ako obec vysporadúvala aj iné 

pozemky, po ktorých tiekol bývalý potok. Obec tento pozemok využiť nevie, oni ho užívajú ako 

parkovisko. 

Poslanci hlasovali o schválení zámeru predaja uvedeného pozemku. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0             (uznesenie č. 10/1/2017) 
 



4. Žiadosť Ing. Ján Mačuga, Čsl. armády 364/8, Svidník 

- o odkúpenie pozemku na ul. Jarkovej 

   Starosta oboznámil poslancov so situáciou pozemku vzhľadom ku komunikácii – ceste, kde 

ostane dodržaná minimálna šírka vozovky t. j. 8 – 9 metrov. Predbežne sa jedná o výmeru cca 77 

m2 z pozemku parc. č. KN-C 360/10, ale presná výmera bude daná geometrickým plánom, ktorý na 

vlastné náklady dá vypracovať záujemca o pozemok 

    Poslanci hlasovali o schválení zámeru predaja časti uvedeného pozemku. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0             (uznesenie č. 11/1/2017) 
 

5. Žiadosť Terézia Husovská, Ružová 24, Prešov 

 - o odkúpenie parcely č. KN – E 324/1 a 324/2 

Starosta ozrejmil poslancom, že sa jedná o parcely vo vlastníctve Vladimíra Spišáka a spol. podľa 

LV č. 2639, ktorí už skôr žiadali pozemky vysporiadať, no na LV sa nachádzal nebohý vlastník, 

preto to nebolo možné. Dnes už je všetko prededené a preto navrhol odkúpiť tieto pozemky za cenu 

13,27/m2 tak, ako obec vyplácala aj za iné pozemky pod existujúcim cestami. V prírode sa jedná o 

pozemky, ktoré sa nachádzajú pod telesom cesty na ul. Domašskej a Strážnickej. 

Poslanci hlasovali o schválení odkúpenia uvedených parciel. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0             (uznesenie č. 12/1/2017) 
 

6. Žiadosť Helena Klimovičová , Korabinského 18, Ľubotice 

- o odkúpenie pozemku v jej vlastníctve obcou Ľubotice 

Jedná sa o pozemok č. KN-E 248/707 po ktorom prechádza chodník z Ľubotíc smerom na sídl. 

Sekčov 

 

 Žiadosť Juraj Jacko, Pustá Dolina 15, Prešov 

- o odkúpenie časti obecného pozemku č. KN-C 3228/1 

Jedná sa o tú žiadosť, ktorú odôvodňoval na začiatku zasadnutia p. Žec. 

OcZ rozhodlo, že obidve uvedené žiadosti je potrebné prerokovať na zasadnutí komisie a uložilo 

predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať zasadnutie komisie. O stanovisku komisie 

bude predsedom komisie podaná informácia na niektorom z budúcich zasadnutí OcZ. 

Poslanci hlasovali o zvolaní zasadnutia finančnej a majetkovoprávnej komisie. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0             (uznesenie č. 13/1/2017) 
 

 

15. K bodu 13: Rôzne 

 

1.  Starosta informoval poslancov  - o spolupráci s mestskou políciou. 

- o tom, že bude zvolané rokovanie so zástupcami SSC, KDI a okresným úradom, odborom dopravy 

ohľadom zvýšenia bezpečnosti na odbočke do Ľubotíc z MK2 zmenou dopravného značenia, resp. 

jeho doplnením. 

 

2.  Vzhľadom na okolnosti pri vyberaní miestnych daní, kedy ešte veľa občanov chodí platiť priamo 

na obecný úrad, je potrebné zvýšiť denný pokladničný limit z 3.000,- € na 4.000,- €. 



Poslanci hlasovali o zvýšení pokladničného limitu. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0             (uznesenie č. 14/1/2017) 
 

3. Do bodu rôzne sa prihlásil Ing. Fečik, ktorý predniesol návrh z obecnej rady zmeniť 

odmeňovanie právneho zástupcu obce p. JUDr. Straku z paušálnej odmeny na odmeňovanie za 

jednotlivé úkony z dôvodu, že v súčasnosti už je menej zastupovania obce na súdoch. Poslanci po 

krátkej diskusii navrhli dať hlasovať o tomto návrhu. 

Poslanci hlasovali o zmene odmeňovania JUDr. Straku. 

 

HLASOVANIE 

Prítomných: 9 poslancov 

ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0             (uznesenie č. 15/1/2017) 
 

 

16. K bodu 14: Záver 

Starosta obce sa poďakoval  všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku. 

 

 

 

 

Ľubotice  13.02.2017 

  

 

 

 

 

 

                                MVDr. Štefan Krajči, v.r. 

                                  starosta obce 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Beáta Bajužíková 

 

 

Overovatelia:  Jozef Čajka 

   

 

                        Ing. Slavomír Pariľák 

  

 


