
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 10/2015
z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9.11.2015

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, Gejza
Sabanoš, Ing. Ján Tirpák 

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 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 9.11.2015
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Schválenie dotácií  z rozpočtu obce na rok 2016
4.   Schválenie odmeny hlavného kontrolóra  obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
      zriadení
5.   Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2016
6.   Prerokovanie žiadostí
7.   Rôzne
8.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Gejza Sabanoš a Jozef Čajka.

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

 (uznesenie  1/10/2015)

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

Uznesenie  1/9/2015 - OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 9/2015. Za overovateľov 
zápisnice boli určení  M. Baňas a M. Kormaník. 
Zápisnica overená                           
Uznesenie  2/9/2  015 – OcZ   a) konštatuje, že v zmysle § 25 ods. 2 písm c) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zanikol mandát poslanca Ing. Petra Čačka, PhD., vzdaním sa
mandátu,



b) vyhlasuje v zmysle § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
z. n. p., že za poslanca OcZ  nastupuje JUDr. Miroslav Makara, ktorý získal vo voľbách v ďal-
šom poradí     najväčší počet hlasov ako náhradník,
c) potvrdzuje, že v zmysle § 25 ods 1 písm a) zákona č. 369/1990 Zb. o     obecnom zriadení v z. n. p.,
JUDr. Miroslav Makara zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ a bolo mu odovzdané
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OcZ.
Splnené.
Uznesenie  3/9/2  015  -  OcZ  schvaľuje  predĺženie  zmluvy  o  nájme  predajne  potravín  na  ulici
Šalgovická 1 na dobu určitú 10 rokov, t. j. do roku 2025 s Ivanom Sabolom DAJ-MI, Popradská
7 Prešov a súhlasí so stavebnými úpravami na uvedenom objekte. 
Dodatok k zmluve zatiaľ nebol podpísaný.                                    
Uznesenie 4/9/2  015 - 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  .
V plnení                                                                       
Uznesenie 5/9/2  015 - OcZ schvaľuje nadobudnutie pozemku, parcela č. KN-C 21034/3 orná pôda
o výmere 702 m2, ktorého podielovými spoluvlastníkmi podľa LV 1538 v k. ú. Ľubotice sú Mária
Skýpalová, Veselá 122, Zášová, okr.Vsetín (ČR) a Martin Šarišský, Domašská 52, Ľubotice, do
majetku obce darovaním.
V plnení, právny zástupca pripravuje zmluvu.
Uznesenie 6/9/2015 -     OcZ nesúhlasí s realizáciou investičného zámeru „Výstavba garážového   
centra s oddychovou zónou“ na parcele č. KN-C 3059/1 uvedenej na LV 1228 v k. ú. Ľubotice.  
Splnené, investorovi bol poslaný list.                                 
Uznesenie 7/9/2  015 -   OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve Obce  Ľuboti-
ce, uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 3260 zastavané plochy a ná-
dvoria, za účelom umiestnenia reklamnej tabule firmy pre spoločnosť TVOJA doba spol. s r. o., 
Ľubochnianska 5, Ľubotice.  
Splnené, zámer zverejnený.                                                                       
Uznesenie 8/9/2  015 - Oc  Z ukladá predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej prerokovať 
možnosti vysporiadania pozemku pod cestou od mosta pri športovom areáli smerom k radovej zá-
stavbe so spoločnosťou Sunen s. r. o., ktorá je vlastníkom pozemku a podať informáciu na naj
bližšom zasadnutí.    
Uznesenie 9/9/2015 - OcZ schvaľuje rekonštrukciu prekrytia studne pred obecným úradom 
podľa predloženého návrhu podmurovaním kameňom, príklopom     s historickým erbom obce a 
prekrytím kovanou kopulou.
Poslanci zobrali správu na vedomie

3.  K bodu: Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2016
3.1. Združenie kresťanských seniorov  klub 7-06Ľubotic
V tomto roku mali poskytnutú dotáciu 1200,- eur. Žiadosť pre rok 2016 je tiež vo výške 1200,- eur.
Klub má 65 členov. Združenie funguje v členskom klube ZKS Prešov, nemá samostatné IČO. V
diskusii sa p. Čajka opýtal či celá dotácia je využitá. P. Havajová odpovedala, že áno. Ing. Fečík
podotkol, že prítomnosť seniorov je v obci cítiť.
Poslanci hlasovali o návrhu 1200,- eur.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                   (uznesenie 2/10/2015)

3.2. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice
Požiadavka na rok 2016 je vo výške 1000,-eur. Je to menšia organizácia  má 28 členov. V roku 2015
mali poskytnutú dotáciu 800,- eur. Z diskusie poslancov vyplynulo hlasovať o poskytnutí dotácie vo
výške 800,- eur.



HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9   PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie 3/10/2015)

3.3. OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani Ľubotice
Žiadosť je vo výške 1300,- eur. V roku 2015 bola poskytnutá dotácia 800,- eur. Prostriedky boli
použité hlavne na účasť na folklórnych slávnostiach. Navýšenie dotácie je odôvodnené aj tým, že
FS chce vydať nové CD. Z diskusie poslancov vyplynulo hlasovať o poskytnutí dotácie vo výške
1000,- eur.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 6   PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie 4/10/2015)

3.4. OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice
Žiadosť je vo výške 1000,- eur. P. Kormaník sa prikláňa k adresnej forme pomoci.  P. Čajka sa
zaujímal o to kde končia peniaze, ktoré sa poskytnú. P. Baňas  uviedol, že deti dostávajú nejaké
darčekové predmety, alebo idú na pobyt. Mgr. Lukáč mal otázku, či je zverejnené na plagáte, že
obec  prispieva.  Starosta  uviedol,  že  áno.  P.  Baňas  navrhol  800,-  eur.  Ing.  Fečik  uviedol,  že
Integrácia má celoslovenskú pôsobnosť, pomoc je málo adresná preto navrhuje, aby sme dotáciu
neposkytli. Z ďalšej diskusie vyplynul návrh poskytnúť 500,- eur. Starosta dal najskôr hlasovať o
poskytnutí dotácie vo výške 800,- €.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 1  PROTI: 8  ZDRŽALI SA: 0                                                                   (uznesenie 5/10/2015)

Starosta následne dal hlasovať o návrhu na poskytnutie dotácie vo výške 500,- €.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 7  PROTI: 2   ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie 6/10/2015)

3.5. Základná škola v Ľuboticiach
Pedagogická vedúca školy v prírode žiada o poskytnutie príspevku na školu v prírode, ktorý bude
použitý na zakúpenie drobných odmien za výkony pri jednotlivých súťažiach. Z diskusie poslancov
vyplynul návrh poskytnúť príspevok  na zakúpenie  vecných cien pre žiakov vo výške 70,- eur.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                   (uznesenie 7/10/2015)

3.6. Motivačný príspevok pre prvákov
Starosta  navrhol,  aby po pozitívnych ohlasoch na zavedenie príspevku na  zakúpenie školských
potrieb pre prváčikov, bol tento príspevok poskytnutý aj v roku 2016 vo výške do 30,- € na 1 dieťa.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDŽALI SA: 0                                                                      (uznesenie 8/10/2015)



3.7. Príspevok pre centrá voľného času.
Starosta pripomenul, že doteraz bol príspevok pre jedno dieťa na rok vo výške 60,- eur. Vzhľadom
na to, že percento podielových daní poskytovaných obci od štátu sa v roku 2016 zvýši, predložil
návrh, aby príspevok na dieťa v CVČ bol 70,-eur. 

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                  (uznesenie  9/10/2015)

3.8. TJ Sokol Ľubotice, Pod Hájom 14, Ľubotice.
Starosta privítal na zasadnutí OcZ predsedu TJ Sokol Ľubotice Ing. Martina Ondreja a požiadal ho,
aby  sa  vyjadril  k  podanej  žiadosti.  Predseda  TJ  priblížil  poslancom  činnosť  TJ,  kde  okrem
futbalového klubu svoju činnosť vykonáva aj klub stolnotenisový a bežecký. Podrobne analyzoval
štruktúru rozpočtu TJ. Okrem iného tiež povedal, že futbalová verejnosť veľmi pozitívne hodnotí
cieľavedomú prácu s mladými hráčmi. Vlastných futbalistov si vychovávame na 50 %. Je jasné, že
najviac peňazí je potrebných pre A-čko, no ak by sme nemali  A mužstvo,  tak deti  by nevideli
perspektívu. Pripomenul, že aj bežecký a stolnotenisový oddiel sú financované z prostriedkov TJ.
Zároveň informoval, že ho kontaktoval p. Galdun, ktorý by chcel pokračovať v práci po nebohom
R. Sirotňákovi. Na záver požiadal OcZ o poskytnutie dotácie na rok 2016 vo výške ako tomu bolo v
roku 2015, t. j. 22000,- €.
K žiadosti ešte starosta uviedol, že pre TJ je na rok potrebných cca 45000,- €, preto je k dotácii od
obce potrebné potrebné pozháňať prostriedky od sponzorov. V diskusii  Ing. Fečík sa opýtal, či je
problém pozháňať potrebné prostriedky od sponzorov. Ing. Ondrej uviedol, že pre tento rok má
sľúbených 95 % príspevkov, záleží na tom ako sa firmám bude dariť. Ing. Fečik sa ešte opýtal,
koľko  hodín  strávia  tréneri  na  tréningoch  týždenne.  Ing.  Ondrej  informoval,  že  cca  50  hodín
mesačne, mimo dopravy. Ing. Fečík bol zato, aby sa schválila dotácia v požadovanej výške 22.000,-
eur. 
P. Havajová poznamenala, že obec ešte financuje aj prevádzku ŠA. Žiaci dávajú mesačne príspevok
5 €, ďalšie príjmy sú z prenájmu tenisových kurtov a Fragarie. Starosta oboznámil poslancov, že
hlavný kontrolór v rámci svojej činnosti urobí v TJ kontrolu. Ing. Fečík uviedol, že reálne majú
futbalisti menej  ako v minulosti, nakoľko z dotácie  pre  TJ dostanú aj bežci a stolný tenis. P.
Havajová  sa  pýtala,  koľko  ľubotických  chlapcov  hrá  futbal.   P.  Ondrej  uviedol,  že  sa  úzko
spolupracuje so ZŠ v Ľuboticiach /p. Gdovin/, ale podľa bydliska nevie momentálne uviesť koľko
je z Ľubotíc.
P. Kormaník chcel vedieť, či sa robí výber,  alebo prihlásené deti  automaticky hrajú všetci.  Ing.
Ondrej uviedol, že ani jedno dieťa nebolo poslané domov. Mgr. Lukáč namietal, že nové deti si
samy kupujú vybavenie, dresy a lopty. Podľa Ing. Ondreja nemajú dobrú skúsenosť s tým, aby deti
dostali vybavenie pri prihlásení na futbal. Mgr. Lukáč sa priklonil k názoru p. Havajovej, že na
športový areál ide veľa financií a obec platí všetko. Najviac peňazí ide na mužstvo A. Za obce hrajú
väčšinou vlastní chlapci a nie ako u nás napr. zo Sekčova. Navrhol najviac 20.000,- eur. P Havajová
navrhla 19.000,- eur. Ing. Fečík uviedol, že veľa prostriedkov ide do réžie z dôvodu, že areál je
potrebné udržiavať a opäť podotkol, že z rozpočtu dostávajú stolní tenisti aj bežci, preto narhuje
22.000,- eur. Starosta navrhol, že postupne dá hlasovať od najvyššieho návrhu.
Poslanci hlasovali za návrh poskytnúť TJ dotáciu vo výške 22.000,- eur.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 5  PROTI: 2  ZDRŽALI  SA: 2                                                                (uznesenie 10/10/2015)



4. K bodu: Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle  zákona č. 369/1990 Zb.
                   o obecnom zriadení
      Návrh  na  schválenie  odmeny hlavnému kontrolórovi  predložil  starosta,  ktorý informoval
poslancov,  že  v  zmysle  zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o  obecnom zriadení  môže OcZ schváliť
odmenu HK až  do výšky 30 % ročného platu.  S hlavným kontrolórom sa spolupracuje dobre,
činnosť kontrolóra je systematická a napomáha k tomu, aby obecný úrad pracoval v zmysle platnej
legislatívy.  Kontrolór už vykonáva kontrolu v ZŠ, bude aj  v TJ a MŠ. Starosta obce a navrhol
priznať HK odmenu vo výške 10 %  ročného platu.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9   PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0                                                                 (uznesenie 11/10/2015)

5. K bodu: Prerokovanie východísk  rozpočtu obce na rok 2016

Starosta  privítal  na zasadnutí  OcZ Mgr.  Kertysovú,  riaditeľku MŠ Ľubotice a  Mgr.  Kostelníka,
riaditeľa  ZŠ  Ľubotice.  Uviedol,  že  MŠ  aj  ŠKD  a  ŠJ  v  ZŠ  sú  financované  z  originálnych
kompetencií obce, t. j. finančné prostriedky sú zahrnuté v podielových daniach a podstatne vplývajú
na rozpočet obce. Požiadal p. riaditeľku MŠ, aby oboznámila poslancov s požiadavkami na rok
2016. Mgr. Kertysová uviedla, že rozpočet na rok 2016 sa veľmi nelíši od rozpočtu pre rok 2015.
MŠ má 95 detí a rozpočet MŠ by mal byť 204660,- € vrátane štátnej dotácie pre predškolákov a
mesačného príspevku l2,- eur na dieťa od rodičov. Mala požiadavku urobiť v jedálni hygienickú
maľbu, výmenu kuchynskej linky a výmena mreže za  plnú stenu a dvere pri vstupe do kuchyne.
Ing. Fečík sa opýtal, o koľko sa navyšuje rozpočet v nominále na MŠ. Riaditeľka uviedla, že asi o
8.000,- eur.
Riaditeľ ZŠ v Ľuboticiach Mgr. Kostelník  uviedol, že v súčasnoti má škola 543 žiakov, nárast je o
35 žiakov. V školskej družine je 156 detí, v školskom stravovaní je nárast z 376 na 440 stravníkov.
Školská družina má 6 oddelení, navýšenie pre ŠKD je z dôvodu  príjmu zamestnanca. 
Školská jedáleň  – požiadavka na navýšenie miezd,  výmena kotla,  zriadenie  šatne a  sprchy pre
kuchárky, výmena výdajných okienok v jedálni. Ing. Fečík sa pýtal, či doposiaľ sme investovali len
do konvektomatu a umývačky riadu. Riaditeľ odpovedal že áno, zatiaľ sa do kotlov neinvestovalo.
P. Baňas  sa opýtal či to uviedol do rozpočtu. Riaditeľ potvrdil, že áno. 
Starosta ďalej vyzval poslancov, aby do budúceho zastupiteľstva  navrhli čo sa dá do kapitálových
výdavkov na rok 2016. Informoval poslancov, že trasa MHD sa už v tomto roku robiť nebude z
dôvodu prichádzajúcej zimy a zdĺhavého výberového konania, ktoré je však už ukončené. Víťazom
je firma Eurovia s rozpočtom 156.000,- eur.    

6. K bodu: Žiadosti

6.1. Adriana Sekeráková, Rokycany 141 -  o odpredaj pozemku č. KN-C 405
Starosta poslancov informoval, že p. Sekeráková kúpila v Ľuboticiach pozemok č. 404 s domom a v
rámci oploteného pozemku je aj pozemok č. KN-C 405, ktorý je vo vlastníctve obce. Jedná sa o
výmeru 11 m2. Z diskusie poslancov vyplynulo, že obec je ochotná pozemok odpredať žiadateľke
za  cenu  ako  v  iných  prípadoch,  t.j.  40  €/m2.  OcZ  posudzuje  tento  predaj  ako  prípad  hodný
osobitného zreteľa. Starosta dal hlasovať o schválení zámeru predaja pozemku.
 
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                 (uznesenie 12/10/2015)

       .



   
6.2. Žiadosť vlastníkov pozemkov rodiny Ivaneckej, Hudačekovej, Mackovej, Fabišikovej a
       Hudákovej - o darovanie časti parciel v ich vlastníctve obci Ľubotice
Starosta  informoval  poslancov,  že  uznesením č.  7/4/2013  z  8.4.2013  OcZ  schválilo  darovanie
pozemku č. KN-C 21038/19 orná pôda o výmere 1856 m2 od uvedených vlastníkov v prospech
obce.  Pozemok sa  má  v  budúcnosti  využívať  ako  komunikácia,  no  jeho  šírka  je  len  7  m.  Po
konzultáciách so starostom sa vlastníci rozhodli darovať každý zo svojho pozemku ešte po 0,5 m
pozdĺž cesty v prospech obce, aby sa dosiahla šírka budúceho koridoru komunikácie 8 m. Výmera
pozemku č. 21038/19 by sa zväčšila o 238 m2 a dosiahla by výmeru 2094 m2. Po krátkej diskusii
starosta dal hlasovať o návrhu schváliť darovanie pozemkov o celkovej výmere 238 m2 v prospech
obce.

HLASOVANIE
Prítomných  9 poslancov
ZA: 9  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                 (uznesenie 13/10/2015)

6.3. Tvoja doba spol. s r. o., Ľubochnianska 5, Ľubotice
Na minulom zasadnutí OcZ bol schválený zámer prenájmu pozemku č. KN-C 3260 pre žiadateľa za
účelom osadenia  reklamnej  tabule  firmy.  Poslanci  hlasovali  o  prenájme  pozemku  za  úhradu  v
zmysle príslušného VZN.
 
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                                (uznesenie  14/10/2015)

                                                                                                                
6.4. VSD Košice – o schválenie finančnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva
V rámci stavby „Prešov Bardejovská ul. - napojenie spoločnosti Kronospan II. etapa VN káblový
napájač a SS Sekčov“, ktorá bola povolená ešte v roku 2007 bolo káblové vedenie uložené do zeme
aj na pozemkoch vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemky pod ulicou Hapákovou a Tekeľovou a za
prevádzkou Artwegeru. Zmluva o budúcej zmluve bola uzavretá ešte v roku 2007. V zmysle tejto
zmluvy je výška finančnej  náhrady 9,96 eur za m2.  VSD chce kolaudovať spínaciu stanicu na
Sekčove, ale najskôr musí uloženie kábla majetkoprávne vysporiadať. Poslanci hlasovali o návrhu
schváliť náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                                                                (uznesenie  15/10/2015)

                                                                                                                   

7.  K bodu: Rôzne

7.1. Sťažnosť PhDr. M. Havrilu, PhD. na riaditeľa ZŠ  
Starosta oboznámil poslancov s obsahom sťažnosti, ktorá bola doručená na OcÚ dňa 22.10.2015 a
zároveň poslaná aj Rade školy pri ZŠ Ľubotice, čo Mgr. Lukáč ako predseda rady školy potvrdil.
Poslanci v krátkej diskusii skonštatovali, že OcZ nemá kompetenciu riešiť sťažnosti na riaditeľov
škôl. Mgr. Lukáč uviedol, že rada školy sa ňou bude zaoberať.

7.2. Schválenie predsedu komisie pre vzdelávanie, školstvo a mládež
Po vzdaní sa mandátu Ing. P. Čačka, PhD. sa uvoľnilo miesto predsedu komisie pre vzdelávanie,
školstvo a mládež. Starosta navrhol, aby JUDr. M. Makara bol predsedom uvedenej komisie.



HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 8  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1                                                                 (uznesenie 16/10/2015)

7.3. Prerokovanie platu starostu
Obecnému zastupiteľstvu je podľa § 11 ods. 4 písmeno i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení vyhradená právomoc určovať plat starostu obce a to v súlade zo zákonom
NR SR č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov  miest
v platnom znení.
Rokovanie k tomuto bodu viedol zástupca starostu Ing. Fečik. Informoval poslancov o terajšom
plate starostu, ktorý je od ustanovujúceho zastupiteľstva určený tak, že základný plat bol zvýšený o
40 %. Uviedol,  že v zmysle platného zákona už starostovi nie možné schváliť žiadnu odmenu.
Svoju funkciu vykonáva zodpovedne, často nad rámec pravidelnej pracovnej doby, systematicky
rieši úlohy a vzniknuté problémy, riadi aj činnosť obecného úradu. Navrhol navýšiť mu základný
plat zo 40 % na 44,4 %, teda v takej výške, ako tomu bolo v minulom volebnom období. Návrh
podporil p. Sabanoš najmä z dôvodu neobmedzenej pracovnej doby. K predloženému návrhu sa
súhlasne vyjadril aj JUDr. Makara, ktorý ho odôvodnil rozsahom práce starostu a neobmedzenou
pracovnou dobou. Ing. Fečik uviedol, že pri tomto navýšení základného platu starostu je jeho hrubá
mzda 2688 €. Poslanci hlasovali o návrhu navýšiť starostovi obce v zmysle § 4 ods. 2 zákona NR
SR č. 253/1994 Z. z. základný plat o 44,4 %.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov 
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 3                                                                 (uznesenie 17/10/2015)

                                                                 
7.4. Pozemok autoškola
Starosta sa pýtal poslancov či by bolo vhodné podať žalobu na p. Tomka za neoprávnené užívanie
pozemku.  P.  Baňas  navrhol,  aby sme ho vyzvali  na uzatvorenie  nájomnej  zmluvy na  pozemky
patriace obci.  P. Kormaník sa pýtal,  či  bol p. Tomko upozornený obcou, že užíva jej pozemok.
Starosta uviedol, že prostredníctvom právneho zástupcu obce bol upozornený. Ing. Fečik navrhol
jednania, aby mal celok p. Tomko aj obec. P. Baňas je za to, aby bol zlikvidovaný plot z nášho
pozemku.

7.5. Ostatné   
-  Ing. Pariľak sa informoval či bol starosta komunikoval s DPMP ohľadom petície za zriadenie
zastávky na Šalgovickej ulici. Starosta uviedol, že požiadal o vyjadrenie ale zatiaľ stanovisko nemá.
- p.  Čajka mal  otázku či  vyfrézovaný asfalt  na spojnici  Makarenkovej  a Korabinského bude aj
zaasfaltovaný.  Starosta  odpovedal,  že áno. Zároveň informoval,  že zabratý pozemok p.  Romča,
bude potrebné odkúpiť a dal urobiť GP.                                                                                                
-  p.  Havajová sa pýtala ako je s tou cestou popri  potoku od MK2. Starosta odpovedal,  že Ing.
Bujňák  spracováva  podklady.  Záreveň  navrhla,  aby  sa  upravili  aj  odmeny  poslancov.  Starosta
uviedol, že v tom problém nevidí, ale treba zmeniť zásady odmeňovania poslancov, ktoré schválilo
obecné zastupiteľstvo.
- p. Baňas sa pýtal
- kto vlastne stavia križovatku pri benzinke na Bardejovskej ul. Starosta odpovedal, že Eurovia, ale
investorom je Slovenská správa ciest.
- v akom štádiu je pôžička od MF SR. Starosta odpovedal, že návratná finančná výpomoc sa spláca.
- či by nebolo vhodné platiť právnika od úkonu a nie paušálne. Poslanci navrhli, aby starosta urobil 
prieskum ako majú  zabezpečené právne služby okolité obce  a potom sa k tomu vrátiť.
- prečo nepokračujú práce na pozemku bývalej palenčárne. Starosta odpovedal, že stavebné 
povolenie zatiaľ nie je vydané ani nebolo stavebné konanie.



- p. Čajka sa pýtal čo je nové okolo semaforov na Nižňanskej ul. Starosta odpovedal, že požiadal 
projektantku dopravného značenia o spracovanie projektu, aby sme ho mohli predložiť KDI.
                                                                                                                                                                

 
8. K bodu: Záver

Starosta  obce  sa  poďakoval  všetkým prítomným za  aktívnu  účasť.  Poslancom oznámil,  že
nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015  bude v základnej škole a ukončil
desiate riadne zasadnutie OcZ v tomto roku.

Ľubotice  9.11. 2015 
                       

                                                                                                               MVDr. Štefan Krajči
                                         starosta obce

Zapísala: Eva Lešková

Overovatelia: Gejza Sabanoš

           Jozef Čajka


