
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č.7/2016
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 01. 08. 2016

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí mimo schváleného programu zasadnutí
OcZ.

Prítomní:  MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Mária Havajová, Miroslav Kormaník,
                   JUDr. Miroslav Makara, Ing. Ján Tirpák

Ospravedlnili sa: Ing. Miroslav Fečik (dovolenka), Mgr. Vladimír Lukáč (dovolenka), 
                              Ing. Slavomír Pariľák (pracovné dôvody), Gejza Sabanoš (dovolenka)

1. K bodu 1 programu: 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 5 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 11.07.2016
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Prerokovanie a schválenie dodatku k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci s Ministerstvom
      financií Slovenskej republiky
3.   Rôzne
4.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Mária Havajová
HLASOVANIE
prítomných: 5 poslancov
ZA: 5 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/7/2016)

2. K bodu 2 programu: Prerokovanie a schválenie dodatku k Zmluve o návratnej finančnej
výpomoci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Poslanci  dostali  materiál  k  tomuto  bodu rokovania  vopred  domov.  Starosta  objasnil  dôvod
zvolania tohto zasadnutia OcZ. Keďže materiál týkajúci sa dodatku k zmluve bude predložený na
rokovanie vlády, je potrebné, aby OcZ prijalo uznesenie, ktorým schváli tento dodatok. Následne
otvoril diskusiu k tomuto bodu. P. Čajka konštatoval, že podstatou dodatku je, že pôjde o odpustenie
časti pôžičky a úrokov. Starosta objasnil celý proces týkajúci sa žiadosti o odpustenie časti pôžičky.
Dodal, že návrh bude predložený na rokovanie vlády koncom mesiaca. Poukázal na to, že Obec
Ľubotice bude znášať všetky náklady spojené s kauzou Mijosta. Dodatkom sa mení článok 2.2.
zmluvy tak, že štát odpustí Obci Ľubotice 100 000 € + úroky z tejto čiastky. Obci tak ostane splatiť
65 000 € + úroky.



Poslanci hlasovali o predloženom návrhu dodatku k zmluve o návratnej finančnej výpomoci.
HLASOVANIE
prítomných: 5 poslancov
ZA: 5 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/7/2016)
 
3. K bodu 3 programu: Rôzne
Bod 3.1. –  oprava strechy - ZŠ
Starosta  informoval,  že  obec  dostala  z  fondu  havarijného  stavu  na  opravu  strechy  na
administratívnom pavilóne ZŠ 35 000 € . Rozpočet na opravu je 48 000 €.

Bod 3.2. –  zateplenie ZŠ
Starosta informoval prítomných, že prebieha verejné obstarávanie na zateplenie školy. Zatiaľ boli
otvorené obálky – časť kritéria. Bude nasledovať otvorenie obálok s cenovou ponukou a následne sa
VO vyhodnotí.

Bod 3.3. –  komunitné centrum
Starosta  informoval,  že  okienko na  sklade  je  urobené.  Tiež  je  dokončené vonkajšie  schodisko,
chýba už len zábradlie.

Bod 3.4. – obec ako poskytovateľ sociálnej služby
Starosta  informoval  prítomných,  že  obec  podala  žiadosť  o  registráciu  obce  ako  poskytovateľa
sociálnej  služby  na  VÚC.  Prebehla  už  aj  kontrola  z  VÚC.  Obec  dostane  rozhodnutie  a  od
01.01.2017 bude poskytovateľom sociálnej služby v dennom stacionári.

Bod 3.5. –  ul. Jarková
Starosta informoval, že prebehlo územné konanie na ul. Jarková.

Bod 3.6 –  ostatné
- p. Čajka konštatoval, že kontajner pri ŠA je stále preplnený. Starosta reagoval, že túto tému už
spolu riešili ale zatiaľ sa mu nepodarilo nič vyriešiť, no pokúsi sa zohnať väčší kontajner. Dodal
tiež, že v augustovom čísle Spravodaja vyjde článok o systéme zberu odpadov. Občania tak dostanú
ucelenú informáciu, kde sa ktorý druh odpadu odovzdáva a pod. P. Baňas navrhol, aby pri ŠA bola
osadená info tabuľa, čo sa môže dávať do kontajnera a čo nie.
- p. Havajová sa pýtala či sa niečo pohlo v riešení situácie na ul. Nižňanskej? Starosta odpovedal, že
p. arch. Schlosserová má zistiť, či by sa rozmerovo dal realizovať kruhový objazd na našej hlavnej
križovatke
- p. Havajová sa opýtala čo sa deje s pozemkami okolo MK2? Starosta reagoval, že geodet má k
dispozícii zakreslenie kanalizácie a návrh predloží na budúcom zasadnutí
-  p. Havajová navrhla,  aby sa na pozemok pri  vstupe do obce umiestnila tabuľa Vitajte v obci
Ľubotice. Starosta povedal, že už sa to rieši. Dodal, že tiež bude upravená návesť pred odbočkou do
obce najmä kvôli zblúdeným kamiónom.
-  p.  Čajka predniesol  podnet  od občanov kedy bude výmena papiera? Starosta  opovedal,  že  je
potrebné nájsť novú spoločnosť, keďže TENTO už výmenu papiera nerealizuje. P. Baňas dodal, že
sú aj také firmy, ktoré okrem papiera vymieňajú aj použitý kuchynský olej.
- p. Havajová sa opýtala či sa neozval p. Tomko ohľadom pozemku, kde je autocvičisko? Starosta
odpovedal, že nie. Právny zástupca obce už pripravuje podanie na súd. Do budúceho zasadnutia
OcZ bude predložený návrh.
- p. Kormaník sa opýtal aká je situácia s cyklistickým chodníkom? Starosta odpovedal, že zatiaľ nie
sú žiadne výzvy cez eurofondy. Projekt sa ale musí prispôsobiť, keďže v tejto oblasti pôjde MK9.
- p.  Čajka sa informoval,  či  sa nejako rieši  výjazd z obce formou pripájacieho pruhu? Starosta
odpovedal, že zatiaľ nie,  ale uvidí sa, či  sa nezlepší dopravná situácia po vybudovaní svetelnej



križovatky pri Artwegeri kvôli novému nákupnému centru. 

4. K bodu 4 programu: Záver
Starosta  obce  sa poďakoval  všetkým prítomným za  aktívnu účasť a  ukončil  siedme riadne

zasadnutie OcZ v tomto roku.

Ľubotice  01. 08. 2016 

                       
                                                                                                         MVDr. Štefan Krajči, v. r. 

                                         starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Martin Baňas, v. r.

           Mária Havajová, v. r. 


