
 Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 11/2015
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí
OcZ. Miestom rokovania bola Základná škola Ľubotice

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka,  Ing. Miroslav Fečik, Mária Havajová,
Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, JUDr. Miroslav Makara, Gejza Sabanoš, Ing. Ján Tirpák,
Matej Lukáč – za verejnosť  
Ospravedlnení: Ing. Slavomír Pariľák

1. K bodu: 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  7.9.2015
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
4.   Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy
5.   Prerokovanie a schválenie  novelizácie Zásad odmeňovania poslancov OcZ
6.   Stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu  rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu
      na roky 2017 - 2018
7.   Prerokovanie  a schválenie rozpočtu obce Ľubotice na rok  2016 a viacročného rozpočtu na
      roky2017 - 2018
8.   Prerokovanie námietky hlavného kontrolóra k prijatému uzneseniu OcZ
9.   Schválenie odkúpenie  pozemku na rozšírenie miestnej  komunikácie a vybudovanie chodníka –
      spojnica ulíc Makarenkova a Korabinského
10. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných finančných kontrolách
11. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014
12. Prerokovanie žiadostí.
13. Rôzne
14. Záver
       Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. Miroslav Makara, Mária Havajová

HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/11/2015)

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



Uznesenie č.  1/10/2015 - OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/201.    Za overovateľov
zápisnice boli určení  J. Čajka a G. Sabanoš  .
Zápisnica bola overená.
Uznesenie č. 2/10/2  015 -   OcZ schva  ľuje dotáciu vo výške 1200 € pre Združenie kresťanských
seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce na rok 2016  .
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 3/10/2  015:   OcZ schva  ľuje dotáciu vo výške 800 € pre Základnú organizáciu
Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z rozpočtu obce     na rok 2016  .
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 4/10/2  015 -   OcZ schva  ľuje dotáciu vo výške 1000 € pre OZ Folklórny súbor
Kelemeske furmani Ľubotice z rozpočtu obec na rok 2016  .
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 5/10/2  015 -   OcZ neschva  ľuje dotáciu vo výške 800 € pre OZ  INTEGRÁCIA
SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na     projekt INTEGRÁCIA z 
rozpočtu obce na rok 2016  .
Uznesenie č. 6/10/2015 -   OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 500 € pre OZ  INTEGRÁCIA
SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice na     projekt INTEGRÁCIA z 
rozpočtu obce na rok 2016.
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 7/10/2  01 -   OcZ schva  ľuje príspevok vo výške 70 € na zakúpenie vecných cien  pre 
deti v Škole v prírode pre ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice  .
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 8/10/2  015 -   OcZ schva  ľuje motivačný príspevok na školské pomôcky pre žiakov
1. ročníka ZŠ v Ľuboticiach v školskom roku 2015/2016 do výšky     30 € na každého prváka.
 Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 9/10/2015 -   OcZ schva  ľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2016 vo
výške 70 €.
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 10/10/2015 -   OcZ schva  ľuje dotáciu vo výške 22 000 € pre TJ Sokol Ľubotice, Pod
hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2016.
Zohľadnené v rozpočte na rok 2016.
Uznesenie č. 11/10/2015 -   OcZ schva  ľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške
10 % základného ročného platu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov.
Odmena bola vyplatená.
Uznesenie č. 12/10/2015 -   OcZ schva  ľuje, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991   
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce – pozemok parc. č. KN-C 405 zastav. plochy a nádvoria o výmere 11 m 2 v k. ú. Ľubotice. 
OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v     zmysle zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení     neskorších predpisov.
Zámer bol zverejnený.
Uznesenie č. 13/10/2015 - OcZ schva  ľuje nadobudnutie pozemkov do vlastníctva obce Ľubotice  
darovaním na základe geometrického plánu č. 364/2015 zo dňa  09.10.2015, ktorý vyhotovil 
GEOPLAN Ing. Ľudovít Bakoň, úradne     overeného pod č. G1-1660/2015, ktorým boli k pozemku 
vo vlastníctve Obce Ľubotice parc. č. KN-C 21038/19 orná pôda o výmere 1856 m2, vedeného na 
LV 1132, k. ú. Ľubotice, pričlenené diely oddelené od pozemkov vo vlastníctve darujúcich takto: 
Stanislav Ivanecký, A. Prídavku 10, Prešov a spol.   Nová výmera pozemku parc. č. KN-C 
21038/19 vo vlastníctve Obce Ľubotice bude 2094 m2.
Darovacia zmluva je podpísaná.
Uznesenie č. 14/10/2015 - OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice, 
uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 3260 zastavané plochy a nádvoria, 
za účelom umiestnenia reklamnej tabule firmy pre spoločnosť TVOJA doba spol. s r. o.,



Ľubochnianska 5, Ľubotice, na dobu neurčitú za nájom v zmysle platného VZN o poplatkoch za 
prenájom pozemkov na účely reklamy.
Zmluva sa pripravuje.
Uznesenie č. 15/10/2015 - OcZ schvaľuje finančnú náhradu od VSD a. s. Košice za obmedzenie
vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. KN-C 3175 a 3315 a KN-E 3411 vo vlastníctve Obce 
Ľubotice kvôli   uloženiu káblového VN vedenia do zeme rámci stavby „Prešov Bardejovská ul. - 
napojenie spoločnosti Kronospan II. etapa VN káblový napájač a SS Sekčov“ vo výške 9,96 € za 
m2.
Dohoda bola podpísaná.
Uznesenie č. 16/10/2015 - OcZ schvaľuje JUDr. Miroslava Makaru za   predsedu komisie pre-
vzdelávanie, školstvo a mládež. 
Uznesenie č. 17/10/2015: OcZ určuje, podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení, plat starostu obce tak, že základný plat podľa § 3 zákona NR 
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v platnom znení, navyšuje o 44,4 %, v zmysle § 4 ods. 2  citovaného zákona, s účinnosťou 
od 1.12.2015.
Poslanci vzali správu  o  kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie..             
                                                                    

3.  K bodu: Schválenie  VZN o určení  výšky dotácie  na mzdy a prevádzku škôl a  školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

Starosta uviedol návrh VZN a konštatoval, že výška dotácií pre MŠ, ŠKD a ŠJ je navrhnutá v
intenciách  diskusie  na  minulom  zasadnutí  OcZ  a  zodpovedá  normatívu,  ktorý  je  súčasťou
podielových daní. Poslanci v krátkej diskusii súhlasili s predloženým návrhom. Poslanci hlasovali o
predloženom návrhu VZN.

HLASOVANIE
Prítomných  8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                             (VZN č. 6/2015)

4. K bodu : Schválenie VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Ľubotice.
     Návrh VZN predniesol starosta. Uviedol, že VZN sa musí upraviť z dôvodu zmeny školského
zákona, kde sa posunul termín zápisu detí do 1. ročníka základnej školy na apríl. Poslanci hlasovali
o predloženom návrhu VZN.

HLASOVANIE
Prítomných  8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                             (VZN č. 7/2015)

5. K bodu: Prerokovanie a schválenie  novelizácie  zásad odmeňovania poslancov OcZ
       Na základe podnetu z minulého rokovania obecného zastupiteľstva starosta uviedol návrh
novely zásad odmeňovania poslancov, ktoré boli schválené v januári 2011. Vzhľadom na to, že aj
na odmeny poslancov sa vzťahuje odvodová povinnosť, odmeny sa zvýšia o 60 %. V zmysle zásad
odmeňovania však boli zvýšené o to isté percento aj sankcie za neprítomnosť na zasadnutí OcZ.
Nové zásady odmeňovania boli prerokované na zasadnutí  obecnej rady, ktorá vyjadrila súhlas s
predloženým návrhom. Poslanci hlasovali o predloženom návrhu zásad odmeňovania poslancov. 
HLASOVANIE
Prítomných:  8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                (uznesenie č. 2/11/2015)



        

6. K bodu: Stanovisko  hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu  obce na rok 2016 a viacročného
rozpočtu na roky 2017 - 2018
      Stanovisko predniesol hlavný kontrolór obce ktorý uviedol, že návrh rozpočtu bol spracovaný v
súlade  so  zákonom č.  523/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy a  o  zmene  a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v z.n.p.  Návrh  rozpočtu  zohľadňuje  aj
ustanovenia zákonov č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej  samospráve a  o zmene a  doplnení  niektorých zákonov v z.n.p.  a  č.  493/2011
ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými  nariadeniami  a internými  predpismi  obce.  Návrh  rozpočtu  bol  verejne  sprístupnený
v obci  spôsobom  obvyklým  v  zákonom  stanovenej  lehote,  t.  j.  najmenej  15  dní  pred  jeho
schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Hlavný kontrolór odporučil návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť a viacročný rozpočet na
roky 2017 a 2018 zobrať na vedomie.
Poslanci zobrali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.

7.  K  bodu:  Prerokovanie  a  schválenie  rozpočtu  obce  Ľubotice  na  rok  2016  a  viacročného
rozpočtu  na roky 2017 - 2018
       Starosta stručne predniesol návrh rozpočtu na rok 2016, keďže poslanci dostali návrh domov v
časovom predstihu  a  otvoril  diskusiu.  Ing.  Fečik  pripomenul,  že  nebolo  doriešené  poskytnutie
príspevku obce pre farský úrad. Pán farár žiadal o príspevok na aktivity s deťmi vo výške 2000 € a
na dokončenie úpravy farskej budovy podľa zváženia OcZ. Navrhol  schváliť príspevok ešte pred
schválením rozpočtu a to vo výške 7000 €. Hlavný kontrolór uviedol, že aj tento príspevok musí
byť riadne vyúčtovaný. Mgr. Lukáč podporil predložený návrh a pripomenul, že aj cirkev vychádza
v ústrety obci,  keď neberie  nájom za užívanie pozemku pri  materskej  škole,  resp.  cintorína.  P.
Kormaník konštatoval, že obec ani raz neodmietla pomoc žiadnej cirkvi a spájať to s vyberaním
nájmu nie  je na mieste.  Poslanci hlasovali  o návrhu poskytnúť rímsko-katolíckej  cirkvi farnosť
Nižná Šebastová príspevok vo výške 9000 €.                                       

HLASOVANIE
Prítomných  8 poslancov
ZA: 8   PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 3/11/2015)

Diskusia ďalej prebiehala k rozpočtu obce na rok 2016.
Ing. Fečík sa pýtal či v kapitálových výdavkoch je aj chodník na Sekčov. Starosta odpovedal, že
áno. P. Havajová sa pýtala, prečo je zvýšená položka kultúrne služby. Starosta odpovedal, že je
zvýšená suma na dopravu a počíta sa aj s úpravou vybavenia knižnice. JUDr. Makara sa opýtal na
úverové zaťaženie obce. Starosta uviedol, že obec má tri úvery: 385.000 € od roku 2012 na kúpu
komunitného centra s 10 ročnou splatnosťou, 76.500 € od roku 2015 na rekonštrukciu verejného
osvetlenia  s  5  ročnou  splatnosťou  a  200.000  €  od  roku  2014  návratnú  finančnú  výpomoc  od
Ministerstva financií  s 10 ročnou  splatnosťou na urovnanie súdneho sporu s Mijostou.  Hlavný
kontrolór dodal, že úverové zaťaženie obce je približne 20 %, pričom zákonná hranica je 60 %.
Poslanci  hlasovali  za  predložený  vyrovnaný  rozpočet  obce  Ľubotice  pre  rok  2016 v  celkovom
objeme 2 388 700 €.

HLASOVANIE
Prítomných  8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 4/11/2015)



8. K bodu: Prerokovanie námietky hlavného kontrolóra  k prijatému uzneseniu OcZ
      Starosta  informoval  poslancov,  že  8.12.2015  bol  na  obecný  úrad  doručený  list  hlavného
kontrolóra obce v ktorom upozorňuje, že uzavretie nájomnej zmluvy s Ivanom Sabolom - DAJ-MI
na základe prijatého uznesenia č.  3/9/2015 zo dňa 12.10.2015 by nebolo v súlade so zásadami
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce.
Zároveň hlavný kontrolór obce navrhol predmetné uznesenie zrušiť a nové prijať až po dohodnutí
rozsahu  stavebných  úprav  aj  vo  finančnom  vyjadrení.  Starosta  informoval  poslancov  aj  o
skutočnosti,  že  právny  zástupca  obce  považuje  za  nesprávne  a  neobvyklé  predlžovať  platnosť
nájomnej  zmluvy na  dobu  určitú  v  čase  jej  platnosti.  Poslanci  hlasovali  o  vyhovení  námietke
hlavného kontrolóra obce a o zrušení predmetného uznesenia. 

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                (uznesenie č. 5/11/2015)

9. K bodu: Schválenie odkúpenia pozemku na rozšírenie miestnej komunikácie a vybudovanie
chodníka – spojnica ulíc Makarenkova a Korabinského 
       Starosta  informoval  poslancov,  že  dal  vypracovať  geometrický  plán  na  majetkoprávne
vysporiadanie  pozemku,  ktorý  bol  použitý  na  rozšírenie  miestnej  komunikácie  a  vybudovanie
chodníka medzi ulicami Makarenkovou a Korabinského. Pozemok vlastní p. Slavomír Romčo a
manželka,  Korabinského  64,  Ľubotice.  Ide  o  pozemok  vo  výmere  41  m2  za  cenu  50,-  €/m2.
Poslanci hlasovali za predložený návrh odkúpiť pozemok o výmere 41 m2 za cenu 50,- € od p.
Slavomíra Romča  a manželky.

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI  SA: 0                                                               (uznesenie č. 6/11/2015)

10. K bodu: Správa hlavného kontrolóra o vykonaných finančných kontrolách
          Hlavný kontrolór informoval poslancov o kontrolách, ktoré boli ukončené v roku 2015.  
       Kontrola na OcÚ – kontrolovaný bol I. polrok 2015. Cieľom kontroly bolo dodržiavanie a
uplatňovanie zásad poskytovania a používania dotácií. Hlavný kontrolór konštatoval, že obec má
prijaté  VZN   o  poskytovaní  dotácií,  ktoré  sa  dodržiava.  Všetky  dotácie  z  rozpočtu  obce  boli
schválené v OcZ, následne boli uzavreté zmluvy a každý subjekt má povinnosť urobiť vyúčtovanie.
K činnosti obce v tejto oblasti hlavný kontrolór nemá pripomienky.
      Kontrola  na OcÚ - kontrola  hospodárnosti,  efektívnosti,  účelnosti  a  účinnosti  používania
finančných prostriedkov,  kontrola  dodržiavania a  uplatňovania príslušných ustanovení  zákona o
účtovníctve. Hlavný kontrolór konštatoval, že obec má prijatú smernicu o vykonávaní predbežnej
finančnej kontroly ktorá sa dodržiava, napriek častým zmenám zákona. Podľa platných predpisov
nie je vždy jasné kto a kedy má vykonávať predbežnú kontrolu. Rozdielne sú aj názory jednotlivých
lektorov na seminároch. Od nového roku platí nový zákon o finančnej kontrole a podľa neho budú
upravené aj smernice obce. K činnosti obce v tejto oblasti hlavný kontrolór nemá výhrady. 
       Kontrola v TJ Sokol Ľubotice. Hlavný kontrolór podrobne informoval o kontrole použitia
finančnej dotácie z rozpočtu obce k 30.6.2015. TJ vedie pokladničný denník,  kde sú jednotlivé
položky príjmu aj výdavkov zdokumentované. Použitie finančných prostriedkov z dotácie obce bolo
podľa  zmluvy a  je  riadne  evidované.  V minulých  rokoch bola  dotácia  obce  riadne  zúčtovaná.
Použitie  finančných  prostriedkov  bolo  účelné.  Hlavný  kontrolór  nemá  výhrady  k  použitiu
finančných prostriedkov z dotácie obce. P. Havajová podotkla, že je potrebné skontrolovať aj príjmy



od občanov (napr. prenájom tenisových kurtov pre deti aj dospelých) a ich evidenciu.
      Kontrola  ZŠ Ľubotice – boli  kontrolované zásady dodržiavania hospodárnosti  a účelnosti
využívania  finančných  prostriedkov  -  faktúry,  zmluvy,  pokladničné  doklady.  Drobné
administratívne nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly. Hlavný kontrolór nemá výhrady k
činnosti ZŠ v tejto oblasti. 
          Poslanci zobrali predloženú správu hlavného kontrolóra na vedomie.

11. K bodu: Správa audítora o overení  konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014.
          Starosta prezentoval správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014,
ktorá podľa vyjadrenia audítora poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ľubotice
v rok 2014 a jej konsolidovanému výsledku hospodárenia za rok 2014, v súlade so zákonom o
účtovníctve.
OcZ zobralo správu audítora na vedomie.

12. K bodu: Prerokovanie žiadostí.
1. Žiadosť o odkúpenie pozemku prarcela KN-C č. 405 o výmere 11 m2, Adrianou Sekerákovou,
Rokycany 141.
Zámer  bol  schválený  na  predchádzajúcom zasadnutí  obecného  zastupiteľstva.  Tak ako v  iných
prípadoch,  cena  za  pozemok   je  40,-  eur/m2.  0cZ  tento  predaj  posudzuje  ako  prípad  hodný
osobitného zreteľa z dôvodu malej výmery pozemku, ktorý je pre obec samostatne nevyužiteľný.
Poslanci hlasovali za predložený návrh.

HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 7/11/2015)
                                                                                                                          

13. K bodu: Rôzne
13.1. Návrh  plánu zasadnutí OcZ
         Starosta predložil návrh plánu zasadnutí OcZ v roku 2016, ktoré budú každý mesiac s
výnimkou januára a augusta a ktorý je po schválení záväzný.
Poslanci hlasovali za predložený návrh.

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                (uznesenie č. 8/11/2015)

13.2. Kontrola NKÚ
         Starosta informoval poslancov, že v čase od 25.8.2015 do 6.11.2015 prebiehala kontrola NKÚ
na  obecnom  úrade,  ktorá  bola  zameraná  na  plnenie  príjmovej  časti  rozpočtu  daňových  a
nedaňových  príjmov  obce  za  roky 2012  až  2014.  Kontrola  bola  vykonaná  v  súlade  s  plánom
kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2015. Z protokolu vyplynuli pre obec odporúčania: a) vydávať a
doručovať  rozhodnutia  o  vyrubení  dane  až  po  odstránení  nedostatkov  zistených  v  daňových
priznaniach  a  b)  zahrnúť do plánu kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra kontrolu vymáhania
daňových a nedaňových pohľadávok. Najdôležitejší výsledok kontroly je konštatovanie NKÚ, že
obec neporušila finančnú disciplínu.
Informáciu zobrali poslanci na vedomie.

13.3. Ostatné
- starosta – predniesol návrh schváliť poradcu starostu a OcZ v oblasti stavebníctva - presunuté na



zasadnutie vo februári                                                                           
-  informoval poslancov, že požiadal znovu Mesto Prešov o spoluprácu s mestskou políciou
- p. Havajová  - čo je nové okolo semaforov na ul. Nižňanskej – starosta odpovedal, že projekt
dopravného značenia ešte nie je hotový
- p. Baňas informoval poslancov o stretnutí komisie finančnej a majetkovoprávnej so zástupcom fy
Sunen p. Porebom ohľadom vysporiadania pozemku a cesty ku radovke. K dohode nedošlo.
-  Ing.  Fečik  –  je  požiadavka  osadiť  prístrešok  na  zastávke  MHD  „Korabinského“  -  starosta
reagoval, že na najbližšom zasadnutí OcZ budú určené priority na rok 2016
- pri bytovkách pri škole ostala na obecnom pozemku stavebná suť po firme, ktorá robila nadstavbu,
je potrebné vyzvať dotknutú firmu, aby skládku vyčistila
-  Mgr.  Lukáč  -  informoval  o  prejednaní  sťažnosti  p.  Havrilu  na  riaditeľa  základnej  školy  na
zasadnutí rady školy. Záver je, že rada školy rešpektuje rozhodnutie štátnej školskej inšpekcie. Mgr.
Lukáč osobne vysvetlí riešenie sťažnosti p. Havrilovi.

9. K bodu: Záver
     Starosta  obce  sa  poďakoval   všetkým prítomným za  aktívnu  účasť  a  ukončil  11.  riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.

Ľubotice 14.12.2015                                                                               MVDr. Štefan Krajči              
                                                                                                                       starosta obce

Zapísala: Eva Lešková

Overovatelia:  JUDr. Miroslav Makara 

                        Mária Havajová

                       



 
                                                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                            
                                                                                     

                                                                                                             
                                                                                                         

                                                                                                 
                                                                                               

                                                                                                              
                                                                           


