
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 1/2016
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 02. 2016

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, Gejza Sabanoš, Ing. Slavomír
Pariľák, Ing. Ján Tirpák,   

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 9 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  8.2.2016
1.   Otvorenie  - prezentácia
                        - schválenie programu
                        - určenie overovateľov zápisnice
2.   Kontrola prijatých uznesení z posledného zasadnutia

      3.   Prehľad uznesení za rok 2015, ku ktorým sa treba vrátiť 
      4.   Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2015 
      5.   Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2015
      6.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015

7.   Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
8.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
9.   Prerokovanie a schválenie investičných aktivít obce na rok 2016
10. Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí obce na rok 2016
11. Prerokovanie žiadostí
12. Rôzne
13. Záver

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

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/1/2016)

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

Uznesenie č. 1/11/2015 - OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 11/2015. Za overovateľov 



zápisnice boli určení JUDr. M. Makara a M. Havajová
Zápisnica bola overená.                          
Uznesenie č. 2/11/2  015 -   OcZ schva  ľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Odmeňovanie bude podľa nových zásad.
Uznesenie č. 3/11/2  015 -   OcZ schva  ľuje príspevok pre rímsko-katolícku cirkev, farnosť Nižná      
Šebastová v roku 2016 na dokončenie úpravy klubovne na stretávanie mládeže vo farskej budove 
a na podujatia organizované v rámci farnosti vo výške 9 000 €.
Zohľadnené v rozpočte.                           
Uznesenie č. 4/11/2  015:   OcZ schva  ľuje rozpočet obce Ľubotice na rok 2016 ako vyrovnaný 
v objeme
                                         a) bežné príjmy                                          2 388 700,- €
                                             bežné výdavky                                        2 070 188,- €  
                                             výsledok bežného rozpočtu                 +   318 512,- €
                                             kapitálové príjmy                                         7 000,- €
                                             kapitálové výdavky                                   247 984,- €
                                             výsledok kapitálového rozpočtu         -    240 984,- €
                                             finančné operácie príjmové                               0,- €
                                             finančné operácie výdavkové                    77 528,- €
                                             výsledok finančných operácií            -      77 528,- €
                                             celkový rozpočtový výsledok                              0,- €
                                       
b)  berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018  

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.
Hospodárenie obce sa bude riadiť týmto rozpočtom.                             
Uznesenie č. 5/11/2  015 -   OcZ vyhovuje námietke hlavného kontrolóra obce o nesúlade prijatého 
uznesenia OcZ so zásadami hospodárnosti  a efektívnosti  pri  nakladaní s  majetkom obce a v
plnom rozsahu ruší uznesenie č. 3/9/2015
Informácie k tomuto bodu budú podané v bode rôzne.
Uznesenie č. 6/11/2015:   OcZ schvaľuje odkúpenie pozemku podľa GP č. 53/2015, ktorý vyhotovil
Jozef Vavrenec-GEOMAP Tulčík 164 dňa 26.11.2015     a ktorý bol úradne overený dňa 4.12.2015
Okresným úradom Prešov  kastarálnym odborom pod č. G1-1937/2015, ako parc. č. KN-C 302/2, 
záhrada o výmere 41 m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku parc. č. KN-C 302, vedeného na 
LV 726, k. ú. Ľubotice, ktorého vlastníkom je Slavomír Romčo a Petra Romčová, rodená 
Homoľová, Korabinského 64, Ľubotice,   za cenu 50,- €/m2, za účelom rozšírenia miestnej 
komunikácie a vybudovania chodníka medzi ulicami Makarenkovou a Korabinského
Právny zástupca pripravuje kúpnu zmluvu.                                  
Uznesenie č. 7/11/2  015:   OcZ schva  ľuje predaj pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice parc. KN-C
č. 405 o výmere 11 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV 1132, k. ú. Ľubotice, pre 
Adriánu Sekerákovú, Rokycany 141, za cenu 40,- €/m2. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok je malej výmery a pre obec  je samostatne nevy-
užiteľný.
Právny zástupca pripravuje kúpnu zmluvu.   
Uznesenie č. 8/11/2  015:   OcZ schva  ľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016        
OcZ zasadať podľa schváleného plánu zasadnutí.
Poslanci vzali správu  o  kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie..             



                                                                    
3. K bodu 12 programu: Rôzne 

12.1. Upresnenie rozsahu stavebných úprav na objekte potravín, Šalgovická 1.
         Starosta privítal  na zasadnutí  OcZ Ing. Juraja Semana,  ktorého požiadal  v zmysle

rokovania  OcZ  z  decembra  2015  o  upresnenie  rozsahu  stavebných  úprav  na  objekte  potravín
Šalgovická 1, vrátane finančného odhadu, resp. približného rozpočtu. Ing. Seman sa najskôr krátko
predstavil  zastupiteľstvu  a  zhodnotil  rozsah  stavebných úprav,  ktoré  konzultoval  s  nájomníkom
pánom Sabolom.  Podľa  neho  rozpočet  sa  bude pohybovať  okolo  16  000 €  bez  DPH.  Starosta
doplnil, že podľa právneho zástupcu obce je neobvyklé, predlžovať nájomnú zmluvu na dobu určitú
v čase jej platnosti. P. Sabol má nájomnú zmluvu uzavretú do roku 2020. V prípade investície do
objektu zo strany p. Sabola a prípadného predčasného skončenia nájomnej zmluvy obec môže plniť
finančné záväzky maximálne 3 roky po investícii. Starosta navrhol nepredlžovať nájomnú zmluvu.
Pani Havajová súhlasila so starostom. P. Čajka skonštatoval,  že ak budeme spokojní zmluva sa
môže predĺžiť. Ing. Seman ešte doplnil, že tam chýba parkovisko a p. Sabol navrhuje urobiť ho pri
vstupe do kominárstva. Starosta dodal, že po zbúraní susedného domu je nutné urobiť aj oplotenie.
Poslanci poverili starostu oboznámiť p. Sabola s názorom zastupiteľstva a následne sa bude riešiť
daná situácia.

12.2. Schválenie poradcu starostu a obecného zastupiteľstva v oblasti stavebníctva
Starosta  navrhol,  aby  Ing.  Juraj  Seman  bol  schválený  ako  poradca  jeho  a  OcZ  v  oblasti

stavebníctva. OcZ už o tomto návrhu rokovalo aj na poslednom zasadnutí. Dôvod je v tom, že obec
v súčasnosti  zaznamenáva veľký rozvoj  a  výstavbu rodinných domov,  čo zvyšuje aj  nároky na
reguláciu zo strany obce. S tým súvisia aj investičné aktivity obce a Ing. Seman má skúsenosti
projekčné, rozpočtárske aj realizačné. Starosta navrhol, aby jeho odmena bola 20 € na hodinu podľa
skutočne odpracovaných hodín. Ing. Seman doplnil, že odmena stavebných inžinierov je od 20 do
40 € podľa cenníka a s navrhnutou výškou odmeny bude spokojný. K preberanému bodu sa vyjadril
Ing. Pariľák, ktorý skonštatoval, že je dobré mať po ruke odborníka a Ing. Fečik a p. Havajová sa
priklonili k tomuto názoru. Ing. Lukáč sa opýtal o čom bude rozhodovať stavebná komisia. Starosta
odpovedal, že jej kompetencie nie sú dotknuté, ale všetci členovia majú svoje zamestnanie a nemajú
čas v pracovnej dobe riešiť konkrétne problémy. Ing. Pariľák ešte upozornil, že aby sa Ing. Seman
nedostal do konfliktu záujmov obhajovaním iných ako obecných záujmov. Ing. Seman odpovedal,
že nemá takýto záujem. Poslanci následne hlasovali o schválení Ing. Semana za poradcu starostu a
OcZ v oblasti stavebníctva.

HLASOVANIE
Prítomných  9 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                                                                  (uznesenie č. 2/1/2016)

4. K bodu 3 programu:  Prehľad uznesení za rok 2015, ku ktorým sa treba vrátiť
     Starosta informoval poslancov o uzneseniach, ktoré sú v platnosti a OcZ sa nimi bude zaoberať
v tomto roku.
Uznesenie 2/4/2015 - OcZ schvaľuje zámer spracovania PHSR obce Ľubotice na roky 2015 až
2023 s  metodickou podporou Stredoeurópskej  agentúry  pre rozvojové  projekty,  Čapajevova 21,
Prešov. Náklady na spracovanie dokumentu môžu byť maximálne vo výške 2000 €.
PHSR pôvodne mal  byť  spracovaný do konca  roku 2015.  Predĺženie  termínu dokončenia  je  z
dôvodu posudzovania vplyvov na životné prostredie, o ktorom sme nemali  informáciu,  že bude
potrebné.  
Uznesenie 6/4/2015 - OcZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to
pozemku  parc.  č.  KN-C 2446  o  výmere  193  m2  v  k.  ú.  Ľubotice  nájomcovi  Daniel  Milkovič,
Janáčkova 45, Prešov za nájomné 5 €/m2/rok. 



Nájomná zmluva nebola uzavretá, p. Milkovič sa ozval až v tomto roku.

Uznesenie 9/5/2015 -  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 31.12.2025 bezodplatne.
ZŠ nezískala dotáciu na výstavbu, nájomná zmluva stratila platnosť.
Uznesenie 9/8/2015 - OcZ súhlasí s nákupom výkonnejšej kosačky pre potreby kosenia športového
areálu a poveruje starostu obce uskutočniť tento nákup cez elektronické trhovisko.
Nákup kosačky cez elektronické trhovisko sa uskutoční v tomto roku.
Uznesenie 4/9/2015 - OcZ schvaľuje odklad účinnosti uznesenia č. 7/7/2015 zo dňa 13.7.2015
do času vybavenia petície za zriadenie zastávky MHD na Šalgovickej ulici.
Uznesenie ohľadom prenájmu pozemku pre p. Ištoka bude vyriešené v tomto roku.
Poslanci informáciu o uzneseniach z roku 2015 ku ktorým sa bolo treba vrátiť zobrali na vedomie.

5. K bodu 4 programu: Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2015
Investičné  priority  obce  na  rok  2015  boli  schválené  uznesením č.  6/2/2015  a  doplnené

uzneseniami č. 10/3/2015, 5/4/2015 a 8/6/2015. Starosta zhodnotil jednotlivé aktivity.
Zateplenie ZŠ – nesplnené, nepodarilo sa získať dotáciu z fondu havarijného stavu MŠ SR.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií – jedná sa o trasu MHD. Z dôvodu predĺženia výberového
konania bude realizované v tomto roku.
Oprava šatní a sociálnych zariadení na ŠA – nerobilo sa.
Revitalizácia zelene na cintoríne – nerobila sa, dali sme vypracovať projekt aj inej firme.
Stavebné úpravy komunitného centra – neurobené, nebol určený rozsah.
Cyklistický a peší chodník od OC Max – nerealizované, nebolo možné získať externé finančné
zdroje.
Prepojenie ulice Makarenkovej a Korabinského – urobené.
Rekonštrukcia obecného rozhlasu – urobená.
Spevnená plocha – pokračovanie ul. Krížna – urobené frézovaným asfaltom.
Kamerový systém – čiastočne urobené, znížila sa požadovaná dotácia z MV SR.
Prístrešky na zastávky – urobený jeden pri dopravnom podniku.
Dokončenie opravy fasády Obecného domu – urobené.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – dokončená v roku 2015.
Chodník medzi ulicami Hapákova a Sibírska – urobený.
P. Havajová ostro vyjadrila svoju nespokojnosť s tým, že sa nič konkrétne neurobilo v tom, aby sa
vytvorili podmienky na výstavbu novej cesty popri Ľubotickom potoku od MK 2 a tým sa odľahčila
Nižňanská ulica, ktorá je neúmerne zaťažená premávkou vozidiel.
Poslanci vyhodnotenie plnenia investičných aktivít za rok 2015 zobrali na vedomie.

6. K bodu 5 programu: Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2015
Starosta  skonštatoval,  že  všetky  kultúrne  a  spoločenské  podujatia  boli  v  roku  2015

realizované tak, ako boli naplánované. V krátkej diskusii poslanci skonštatovali, že v tomto roku sa
po prvý krát uskutočnil športový deň – Ľubotická desiatka, beh na 10 km a futbalový turnaj, ako
náhrada za športovú časť osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom.
Poslanci vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí za rok 2015 zobrali na vedomie.

7. K bodu 6 programu: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2015
Poslanci  materiál  dostali  domov.  Starosta  odovzdal  slovo  hlavnému  kontrolórovi,  ktorý

podrobne informoval o svojej kontrolnej činnosti v roku 2015 so záverom, že v rámci vykonaných



finančných  kontrol  neboli  zistené  žiadne  závažné  nedostatky  pri  správe  zvereného  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.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra na vedomie.

8. K bodu 7 programu: Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
            Obci Ľubotice bol doručený list predsedu NKÚ s požiadavkou na zaslanie uznesenia
obecného zastupiteľstva o prerokovaní výsledku kontroly NKÚ. Starosta opätovne (informácia bola
podaná aj na zasadnutí OcZ v decembri 2016) podrobne informoval poslancov o výsledku kontroly
NKÚ v čase  od 25.8.2015 do 6.11.2015 a prijatých opatreniach obce na odstránenie  zistených
nedostatkov. Poslanci hlasovali o zobratí informácie na vedomie a súhlase s prijatými opatreniami.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                (uznesenie č. 3/1/2016/)
        
9. K bodu  8 programu: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
                                         1. polrok 2016
             Hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016, ktorá bude
orientovaná najmä na obecný úrad, jednej organizácie (náhodne), ktorej bola poskytnutá dotácia z
rozpočtu obce a materskú školu. Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 4/1/2016)

10. K bodu 9 programu: Prerokovanie a schválenie investičných aktivít obce na rok 2016
              Starosta na základe pripomienky p. Havajovej navrhol aby sa obec vážne zaoberala
prípravnými prácami a zameraním koridoru novej cesty od MK 2 popri Ľubotickom potoku ku
mostu pri športovom areáli. Tiež aktivity, ktoré neboli urobené v roku 2015 by sa mali preniesť do
tohto roku. Potrebné je tiež upraviť objekt komunitného centra na zriadenie denného stacionára od
1.1.2016. Starosta tiež informoval,  že ešte síce nie je schválená regionálna integrovaná územná
stratégia PSK pre čerpanie eurofondov, ale naša požiadavka zaradiť tam výstavbu cyklistického
chodníka  smerom na  Sekčov  sa  tam dostala.  P.  Havajová  navrhla,  či  by nebolo  lepšie  mať  v
komunitnom centre radšej lekára a lekáreň. Poslanci sa s tým nestotožnili, lebo potom by tam už nič
iné  nemohlo  byť.  P.  Čajka  sa  vyjadril,  že  možno  by bolo  lepšie  ešte  areál  využiť  aj  na  novú
výstavbu  verejnoprospešného  objektu  a  zároveň  sa  opýtal,  či  nie  je  požiadavka  na  rozšírenie
Domašskej ulice (priečnej). P. Baňas navrhol zaradiť aj opravu chodníka na Ľubochnianskej ulici.
Ing.  Fečik navrhol zaradiť aj  rekonštrukciu ul.  J.  Kostru. Starosta reagoval,  že zatiaľ rozšírenie
Domašskej ul. nie je priorita, preverí v akom stave je chodník na Ľubochnianskej ul. a reknštrukcia
ul. J. Kostru v tomto roku nie je reálna. Poslanci schválili investičné aktivity na tento rok.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 5/1/2016)

11. K bodu 10 programu:  Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí v roku 2016
              Obecné zastupiteľstvo navrhuje ponechať taký rozsah spoločenských podujatí ako v roku



2015.  Ľubotická  desiatka  bola  zaradená do podujatí  okresného zväzu.  Prípadné nové návrhy v
priebehu roka od občanov alebo poslancov sa zaradia do podujatí  operatívne. Poslanci schválili
spoločenské podujatia na tento rok.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                 (uznesenie č. 6/1/2016)

12. K bodu 11 programu: Prerokovanie žiadostí
            1  1.1.     Matej Harčár, Gagarinova 19, Ľubotice - o súhlas s prenájmom časti priestorov
                     pohostinstva na ul. Korabinského tretej osobe
JUDr. Makara upozornil, že výška nájmu nemôže byť vyššia ako nájomca platí obci. Jednalo by sa
o  priestor  kuchyne  (cca  4x5  m),  ktorý  p.  Harčár  nevyužíva  a  slúžil  by na  prípravu  šalátov  s
donáškou. Poslanci hlasovali o súhlase s prenájmom tretej osobe.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI  SA: 0                                                                 (uznesenie č. 7/1/2016)
      
            11.2. Jana Geralská, Krížna 15, Ľubotice - o vybudovanie príjazdovej cesty na ulici Krížnej
Starosta informoval, že na tejto časti ulice Krížnej bolo v minulosti urobené podložie a povrch je
urobený z frézovaného asfaltu. Poslanci skonštatovali, že táto ulica bude zaradená do aktivít obce
neskôr, keď budú urobené prioritnejšie požiadavky, t. j. ulice kde je viac rodinných domov a cesty
sú v oveľa horšom technickom stave. Žiadosť bola prerokovaná bez uznesenia.
       
            11.3. Mgr. Katarína Pošiváková, Podhradík 116 - o zníženie poplatku za ŠKD v ZŠ Ľubotice
Starosta informoval poslancov, že p. Pošiváková podala žiadosť aj v mene ďalších 6 rodičov. V
žiadosti sa uvádza, že niekedy sú deti v ŠKD doslova len 10 minút a platia poplatok ako tie, ktoré
sú tam do 16,00 hod.  Do Podhradíka odchádzajú autobusom o 14,00 hod..  Poslanci  v  diskusii
uviedli, že poplatok za ŠKD bol schválený prijatým VZN č. 4/2015 zo dňa 13.7.2015 v zmysle §
114 ods. 6 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V zmysle § 114
ods.  7  uvedeného  zákona  je  možné  znížiť  alebo  odpustiť  poplatok  len  poberateľovi  dávky  v
hmotnej núdzi v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Keďže VZN
obce nemôže obsahovať ustanovenia nad rámec vyššej právnej normy. t. j. príslušného zákona, tejto
žiadosti nie je možné vyhovieť. Poslanci hlasovali o schválení žiadosti.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 0  PROTI: 9  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 8/1/2016)

           11.4. SUNEN  s. r. o, Obrody 25, Košice
- o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena p.  č.  245/84,  p.  č.  887/3 a  p .č.  1274/1 v
súvislosti so stavbou „Ľubotice, Obytný súbor 24 RD SUNEN“
- o odkúpenie prístupovej cesty obcou Ľubotice
- o odpredaj pozemku p. č. 883/188 obci Ľubotice
Na  obecnom zastupiteľstve  to  bolo  prerokované  s  tým,  že  OcZ  poveruje  komisiu  finančnú  a
majetkovoprávnu  prerokovať  tieto  žiadosti  a  dať  odporúčanie  OcZ,  prípadne  doplniť  zásady
nakladania s majetkom obce o časť majetkoprávneho vysporiadania miestnych komunikácií.



13. K bodu 12 programu: Rôzne

             12.3. Spolupráca obce Ľubotice s Mestskou políciou v Prešove
Starosta  oboznámil  poslancov,  že  v  decembri  požiadal  písomne  primátorku  mesta  Prešov  o
nadviazanie spolupráce s mestskou políciou. V januári prišiel list od pani primátorky, v ktorom je
deklarovaná ochota mesta spolupracovať s našou obcou pri vykonávaní činnosti mestskej polície aj
v Ľuboticiach. Predbežná ponuka je na 10 hodín mesačne 2-člennou hliadkou za úhradu vo výške
cca 300 €. Ing. Fečik sa vyjadril, že táto otázka sa rieši už 2 roky a treba to podporiť. Podrobnosti
by sa riešili operatívne podľa požiadaviek obce. Podobne sa vyjadrili aj ďalší poslanci v diskusii.
Poslanci hlasovali o súhlase s uzavretím zmluvy.

HLASOVANIE
Prítomných:  9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie č. 9/1/2016)
        

             12.4. Informácia o liste p. Havrilu, Korabinského 5 starostovi obce
Materiály  k  tomuto  bodu  boli  poslané  mailovou  poštou  všetkým poslancom na  preštudovanie.
Jednalo  sa  o  odpoveď  obce  p.  Havrilovi  na  jeho  podnet  nazvaný  „Sťažnosť  na  riaditeľa  ZŠ
Ľubotice“, list p. Havrilu starostovi obce ako reakcia na odpoveď obce k podanému podnetu a ďalší
mailový  podnet  ohľadom  problematiky  voľne  sa  pohybujúcich  psov  po  uliciach.  Starosta  dal
priestor poslancom na vyjadrenie. Poslanci súhlasili s postupom starostu pri odpovedi na podnet p.
Havrilu  nazvaný  „Sťažnosť  na  riaditeľa  ZŠ  Ľubotice“  a  skonštatovali,  že  v  oblasti  výchovno-
vzdelávacieho procesu má kompetencie ukladať opatrenia riaditeľovi v zmysle zákona len Štátna
školská inšpekcia. Zhodli sa tiež v názore, že problematika voľného pohybu psov po uliciach nie je
len  problémom našej  obce  a  je  zložité  ju  operatívne  riešiť.  Obec  viackrát  vykonávala  odchyt
takýchto psov,  pri  ktorom bolo  odchytených 5 psov.  Prostredníctvom Spravodaja sú obyvatelia
vyzývaní na zodpovedný postoj  k tomuto problému a zabráneniu úniku psov na ulicu.  Napriek
tomu,  že  väčšina  chovateľov  psov sa  k  tomuto  problému stavia  zodpovedne,  nájdu  sa  aj  takí,
ktorým je  to  jedno.  Určité  zlepšenie  aj  v  tejto  oblasti  obec  očakáva od spolupráce  s  mestskou
políciou, keďže na tomto zasadnutí OcZ súhlasilo s uzavretím zmluvy o pôsobnosti mestskej polície
v našej  obci.  Starosta podrobne informoval  poslancov o incidente dcéry p.  Havrilu so psom p.
Klimoviča,  ktorého  bol  svedkom.  Zdôvodnil  tiež,  že  štátnu  veterinárnu  a  potravinovú  správu
požiadal  o  spoluprácu  nie  z  dôvodu  voľného  pohybu  psa  p.  Klimoviča  ale  preto,  že  vznikli
pochybnosti či je pes vakcínovaný proti besnote. Napokon dodal, že vyšetrovací spisový materiál
ohľadom napadnutia dcéry p. Havrilu polícia postúpila obci, ktorá ho uzavrie udelením sankcie za
priestupok na úseku chovu psov v zmysle zákona. Na záver starosta dodal, že ostatné invektívne
časti listu p. Havrilu nebude komentovať. Poslanci podané informácie zobrali na vedomie.  

             12.5. Výstavba parkovacieho domu v k. ú. Ľubotice na Vihorlatskej ulici
Starosta informoval poslancov, že ho navštívil investor pripravovanej stavby parkovacieho domu na
Vihorlatskej ulici s požiadavkou, aby obec odkúpila od súkromných majiteľov pozemok pod cestou,
ktorá bude využívaná ako prístupová do parkovacieho domu. Poslanci kategoricky odmietli takúto
možnosť s odôvodnením, že touto investíciou sa vôbec nebudú riešiť parkovacie kapacity v obci.

             12.6. Ostatné
- starosta informoval, že DPMP doručil OcÚ list ohľadom zriadenia zastávky MHD na Šalgovickej
ulici a už odpovie na petíciu
-  Ing.  Fečik  informoval,  že  je  zriadený  petičný  výbor  k  petícii  za  zákaz  výherných  hracích



automatov  na  území  obce  Ľubotice  a  petičné  hárky budú  doručované  do domácnosti  spolu  so
Spravodajom koncom februára
- p. Baňas sa informoval,  čo je nové v komunikácii s MF SR – starosta odpovedal, že odoslal
žiadosť a zatiaľ nebola žiadna reakcia

14. K bodu 12 programu: Záver
     Starosta obce sa poďakoval  všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva v tomto roku.

Ľubotice  8.2.2016                                                                                   MVDr. Štefan Krajči             
                                                                                                                       starosta obce

Zapísala: Eva Lešková

Overovatelia:  Ing. Miroslav Fečik

                        Ing. Slavomír Pariľák
                        

                       

 
                                                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                            



                                                                                     
                                                                                                             

                                                                                                         
                                                                                                 
                                                                                               

                                                                                                              
                                                                           


