
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 8/2015
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.9. 2015

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

Prítomní:  MVDr. Štefan Krajči,   Ing. Miroslav Fečik,  Mgr.  Vladimír Lukáč,  Gejza Sabanoš,
Miroslav Kormaník, Mária Havajová,  Ing. Slavomír Pariľák, Ing. Mária Lokšová                  
Ospravedlnení: Ing. Peter Čačko PhD.- prac. dôvody, Ing. Ján Tirpák – HK - dovolenka

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 6 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.   Informácia o plnení rozpočtu obce Ľubotice k 30.6.2015      
4.   Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce Ľubotice k 30.6.2015
5.   Prerokovanie a schválenie  CP MHD platného od 1.9.2015
6.   Prerokovanie možností vyhlásenia petície za zákaz prevádzkovania výherných hracích
      automatov
7.    Prerokovanie znenia dotazníka pre občanov  ulice J. Kostru o umiestnení  dopravnej značky
       „ Zákaz státia“.
8.    Prerokovanie žiadostí
9.    Rôzne
10.  Záver
       Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Fečik a Ing. Pariľák
HLASOVANIE
Prítomných 6  poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/8/2015)

2. K bodu: Kontrola prijatých uznesení
        Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.
Uznesenie   1/7/2015  -  OcZ  schvaľuje  program  rokovania  OcZ  č.  7/2015.  Za  overovateľov
zápisnice boli určení  M. Havajová a Mgr. V. Lukáč
Zápisnica overená.                            
Uznesenie 2/7/2  015 -  O  cZ schva  ľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým opatrením
č. 3/2015.
Rozpočtové opatrenie zapracované do rozpočtu obce na rok 2015.                 



Uznesenie 3/7/2  015 - OcZ schvaľuje   pozmeňujúci návrh k VZN o    výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice
tak, že výška príspevku rodiča  za pobyt dieťaťa v MŠ bude 12 €.
Zapracované do VZN.
Uznesenie  4/7/2  015  -  OcZ   schvaľuje    pozmeňujúci  návrh  k  VZN  o     výške  príspevkov  na
čiastočnú úhradu nákladov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti
obce Ľubotice tak, že výška príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v ŠKD bude 9 €.
Zapracované do VZN.                                                                        
Uznesenie 5/7/2  015 - OcZ   schva  ľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce     Ľubotice
na druhý polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra na výkon     kontroly v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti.
HK sa riadi schváleným plánom.
Uznesenie 6/7/2015 -     OcZ   schvaľuje prenájom priestoru kotolne ZŠ, Strážnická 26, Ľubotice o  
výmere 31 m2, pre spoločnosť KOOR Východ, Čermeľská cesta 3,   Košice za cenu 17 €/m2, na
dobu určitú 10 rokov, za účelom prevádzkovania kotolne v zmysle Zmluvy o koncesii na garanto-
vané energetické služby č. ZMLP-2015-340-000004  .
Pripravuje sa zmluva o nájme.
Uznesenie 7/7/2  015 -   OcZ schvaľuje   prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice     p. č.
KN-C 3178/5 (pri kríži na Šalgovickej ulici) o výmere cca 140 m2     (presná výmera bude určená
geometrickým plánom, ktorý bude prílohou     nájomnej zmluvy) za cenu 2 €/m2 pre Marcela Išto-
ka, Krížna 4, Ľubotice, za účelom rozšírenia priestoru pre hranie detí a parkovanie auta. OcZ
zároveň súhlasí s oplotením prenajatého pozemku.
Čakáme na geometrický plán, ktorý dá zhotoviť p. Ištok.                                      
U  znesenie 8/7/2  015 - Oc  Z schvaľuje  v nadväznosti na prijaté uznesenie č. 7/7/2015 prenájom
pozemku na dobu určitú 5 rokov.
Bude zapracované do nájomnej zmluvy.                                
Uznesenie  9/7/2015 -  OcZ poveruje  starostu obce  zabezpečiť  zameranie  výtlačného vodovod-
ného potrubia na pozemku č. KN-C 957 (na ulici Pod Hájom pri športovom areáli) a s výsledkom
oboznámiť OcZ na septembrovom zasadnutí.
Potrubie je zamerané, podrobnejšie v bode prerokovanie žiadostí.
Uznesenie 10/7/2015 - OcZ navrhuje vyriešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníc-
tve Obce Ľubotice č. KN-C 385/2, ktorý sa nachádza v záhradke p. Jozefy Mathiovej, Gagarinova
25, Ľubotice, zámenou za časť pozemku č. KN-C 385/1 a časť pozemku č. KN-C 387 v jej vlast-
níctve za účelom rozšírenia koridoru Jarkovej ulice a zamieta požiadavku na odkúpenie parcely
č.  KN-C  390/2.  OcZ  zároveň  poveruje  starostu  obce  o  tomto  stanovisku  informovať  JUDr.
Strakovú, právnu zástupkyňu p. J. Mathiovej.
Stanovisko OcZ bolo právnym zástupcom obce odoslané JUDr. Strakovej. Ďalšie informácie v bode
prerokovanie žiadostí.
Uznesenie 11/7/2015 - OcZ súhlasí s vybudovaním protipožiarnej steny na pozemkoch vo vlast-
níctve Obce Ľubotice č. KN-E 596 a 597 (pravá strana výjazdu na nadjazd smerom od Prešova)
za účelom ochrany prevádzky „Park prírody“ spoločnosti  PhDr. Jaroslav Lazorík -  Záhrada,
Bardejovská 48, Ľubotice.
Stanovisko obce je pripravené. Starosta informoval spoločnosť EURO AWK o tejto skutočnosti. 
Pán Lazorík súhlasí s umiestnením reklamného zariadenia na novú stenu. 
Uznesenie 12/7/2015 - OcZ schvaľuje odkúpenie časti parcely č. KN-E 244/111 o výmere cca 56
m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom), ktorá sa nachádza pod cestou na ul.
Gagarinovej (pred výjazdom na most), od Ing. Františka Okruhľanského, Švábska 41, Prešov a
Bc. Aleny Frenákovej, Magurská 2, Prešov, uvedených na LV 1391, k. ú. Ľubotice, za cenu 13,27
€/m2.
Po vypracovaní geometrického plánu bude uzavretá kúpna zmluva
Uznesenie 13/7/2015: OcZ neschvaľuje nákup novej kosačky zn. Kubota pre potreby kosenia
športového areálu. 



V plnení, k problematike sa vrátime v bode rôzne.
Uznesenie 14/7/2015: OcZ neschvaľuje pokračovanie v spolupráci s Ing. arch. Debnárom, od-
borne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPN a poveruje starostu obce zabezpečiť inú odborne
spôsobilú osobu.
V plnení.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tomto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 4/2015   o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice.
Príspevky sa vybarajú v zmysle tohto VZN.  
Poslanci vzali správu  o  kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie.             
 
Na zastupiteľstvo došiel poslanec  M. Baňas, poslanci rokovali v počte 7.  
                                                                                        
3. K bodu: Informácia o plnení rozpočtu obce Ľubotice k 30.6.2015

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov na preštudovanie.   
Informáciu o plnení rozpočtu  predniesol p. starosta. Okrem iného uviedol, že príjmy obce za 1.
polrok činia 56,37 %  výdavky 43,51 %. K uvedenému bodu otvoril diskusiu.
- p. Havajová sa opýtala, či sa dajú rozdeliť dane položkovite  pre právnické a fyzické osoby.
Ing. Lokšová uviedla, že v rozpočte sa to nesleduje oddelene. 
- Ďalší dotaz bol aké  bude  plnenie príspevku za stravu pre zamestnancov k 31.12.2015, keď za
polrok je to 55 %.
Ing.  Lokšová  uviedla,  že  dopredu  sa  to  stanoviť  nedá  -  závisí  to  od  počtu  stravných  lístkov
predaných za II. polrok 2015, predpoklad je, že sa rozpočet neprekročí, keďže sa nezvýšil počet
zamestnancov.
-p. Kormaník sa zaujímal o osvetlenie v obci, aké bude šetrenie  - starosta uviedol, že spotreba ide
od apríla dole a podľa predpokladov sa spotreba aj po doplnení svietidiel prostredníctvom obidvoch
realizovaných projektov nezvýši oproti minulosti.
-Ing. Pariľák  sa informoval o kamerový systém – starosta uviedol, že kamerový systém už funguje.

Poslanci vzali informáciu o plnení rozpočtu na vedomie.

4. K bodu: Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce Ľubotice k 30.6.2015
Správa bola poslaná domov na preštudovanie. HK v správe uviedol, že rozpočet sa plní primerane a
finančné prostriedky sa využívajú v zmysle prijatého rozpočtu.

Správa bola poslancami  vzatá  na vedomie.

5. K bodu: Prerokovanie a schválenie cestovného poriadku MHD platného od 1.9.2015.
Starosta uviedol, že hlavná zmena je v tom, že od 1.9.2015 nebude premávať školský spoj H, ktorý
vozil deti aj učiteľov zo sídliska Sekčov. Cestujúci však môžu využiť spoj linky č. 13, ktorý má od
Billy  odchod  o  7.27  hod.  a  stojí  pri  židovskom  cintoríne.  Ostatné  spoje  budú  premávať  bez
podstatných zmien.
p. Baňas sa opýtal, či budú nižšie náklady na dopravné. Starosta  uviedol, že sa zhruba vyrovnajú,
keďže 13-tka chodí častejšie. Ing. Fečík sa informoval či boli sťažnosti  k novozriadenej linke č. 13.
Ostatní poslanci konštatovali, že ohlasy sú skôr pozitívne. 

HLASOVANIE
Prítomných 7 poslancov
ZA: 7   PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0                                                               (uznesenie č. 2/8/2015)



6. K bodu: Prerokovanie možnosti vyhlásenia  petície za zákaz prevádzkovania výherných
hracích automatov.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že v roku 2015  bude príjem do rozpočtu obce za výherné
automaty a videohry 10.200,- €. Na území obce sú 2 ks VHP a 9 ks videohier (Korabinského,
Piváreň Pod Hájom, Mirka-bar).
-p. Havajová mala otázku, čo sa vyrieši zrušením automatov v Pivárni, keď vedľa sú automaty v
meste Prešov.
- starosta navrhol vyzvať mesto Prešov, aby sa táto vec riešila spoločne v rámci mesta.
- Ing. Fečik namietal, že je zásadne proti, riešiť túto problematiku podmieňovaním reakciou mesta
Prešov a nie je namieste ani otázka čo tým vyriešime. Je dôležité vyslať signál o petícii občanov.
Spomeňme si ako dlho mesto Prešov rozhodovalo o spolupráci medzi obcou Ľubotice s mestskou
políciou? Výsledok žiadny. Výzva obce Ľubotice by nemusela byť dostatočne silným podnetom pre
mesto Prešov a nebude mať veľký vplyv na riešenie tejto otázky v meste Prešov. Je to hodnotová
otázka  a nie finančná. Máme sa rozhodnúť nezávisle na rozhodnutí mesta Prešov.
- Ing. Pariľák sa opýtal, či poslanci rozhodujú o tom, že petícia má byť podporená 30% voličov.
Starosta  objasnil  náležitosti  petície  a   informoval  poslancov,  že  schváleniu  VZN  o  zákaze
automatov obecným zastupiteľstvom musí predchádzať petícia občanov podporená minimálne 30 %
oprávnených  voličov.  Prerokovávaním  tejto  problematiky  dávame  signál,  aby  petíciu  občania
urobili. Ak sa nazberá 30 % podpisov, tak obec príjme VZN o zákaze  hracích automatov.
-p.  Kormaník  sa  opýtal  akou  formou  majú  byť  automaty  zrušené  a  keď  petíciou  tak  čo
zastupiteľstvo teraz rieši.
- Ing. Fečík odpovedal, zastupiteľstvo teraz rieši to, že či je v zastupiteľstve obce Ľubotice vôľa
schváliť zrušenie automatov a je dobré, ak sa poslanci tým zaoberajú.
- p. Baňas uviedol, že ak bude petícia podporená 30 % občanov, tak zrušenie podporí a zároveň sa
opýtal, či je vôbec záujem občanov o petíciu a navrhol aby v petičnom výbore boli občania a 1
poslanec.
- p. Havajová navrhla aby petíciu zastrešoval Ing. Fečik.
- p. Sabanoš podporí petíciu, nech v petičných výboroch budú aj ľudia z komisií.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo možnosti   a očakáva od občanov aktivitu  v petícii  za zákaz
prevádzkovania hracích  automatov.                                                  
                                                                                                                                   
7.  K  bodu:  Prerokovanie  znenia  dotazníka  pre  občanov  ulice  J.  Kostru  o  umiestnení
dopravnej značky „ Zákaz státia“
Návrh  dotazníka  bol  poslancom zaslaný  domov.  Starosta  sa  pýtal  na  názor  poslancov  k  tejto
problematike.  Dôvodom  preberania  tejto  situácie  je  napomôcť  riešiť  nepriaznivú  situáciu  v
parkovaní vozidiel na ul. J. Kostru.
-Ing. Fečik navrhol,aby parkovali  autá na jednej strane  celková situácia by bola prehľadnejšia,
cesta je užšia, ľudia  majú kratšie pozemky, nemajú možnosti zaparkovať do dvora.
Na zasadnutie OcZ prišiel p. Čajka. Poslanci rokovali v počte 8.
- p. Baňas apeloval, že sa blíži zima, preto treba vyzvať ľudí cez spravodaj aby neparkovali na ulici
Ak sa nezníži parkovanosť na uliciach, vtedy pristúpi OcZ  k zákazu státia cez dotazník.
- starosta navrhol, aby dotazník bol doručený len občanom na ul. J. Kostru a podľa reakcie občanov
bude problematiku ďalej riešiť OcZ
Obecné zastupiteľstvo schválilo distribúciu dotazníka len na ul. Jána Kostru a poverilo Ing. Fečika
na realizáciu.

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

                                                                                                                         (uznesenie č. 3/8/2015)



Na zastupiteľstvo prišiel Mgr. Kostelník – riaditeľ ZŠ
8. K bodu: Žiadosti                                                                                                                       

8.1. Základná škola Ľubotice - o presun 16.025,- € z kapitálového rozpočtu na bežný
Starosta uviedol, že riaditeľ školy žiadal presun 16.025,- eur z kapitálového rozpočtu, (120.000,-
eur) na bežný rozpočet. V žiadosti sa uvádza, že táto čiastka pozostáva zo zvýšenia nákladov na
prevádzku ŠKD vo výške 6363,- € a 9662,- € je potrebné použiť na úpravu priestorov, ktoré vznikli
zmenšením kotolne po jej rekonštrukcii. Starosta dal slovo riaditeľovi ZŠ Mgr. Kostelníkovi, ktorý
objasnil, že v ŠKD sa vytvorilo 6 oddelení, pretože stúpol počet žiakov navštevujúcich ŠKD zo 135
na súčasných 167. Čo sa týka úpravy priestorov, zvýšením počtu žiakov z 509 v minulom školskom
roku na 540 v tomto školskom roku sa museli vytvoriť dve triedy z kabinetov a skladu CO. Z toho
dôvodu, že je potrebné na uvoľnenom priestore bývalej kotolne zriadiť nový skald CO a upraviť
vstup do malej telocvične, kde sa urobí aj  šatňa. To si tiež vyžaduje okrem stavebných prác aj
rekonštrukciu  elektroinštalačných  rozvodov.  Riaditeľ  ZŠ  ešte  dodal,  že  ak  sa  upraví  malá
telocvičňa,   urobí sa tam šatňa ,  tak sa môže aj  prenajímať,  čím sa vložené prostriedky vrátia.
Nasledovala diskusia, v ktorej riaditeľ ZŠ odpovedal na otázky poslancov. Po ukončení diskusie
starosta navrhol aby poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia, ktorým presunú v rámci
rozpočtu ZŠ 16025,- € z kapitálových do bežných výdavkov. 

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

        (uznesenie č. 4/8/2015)

8.2. Slovenská správa ciest - o zriadenie vecného bremena
SSC požiadala obec Ľubotice o zriadenie vecného bremena na odvodňovacie šachty nadjazdu, ktoré
sú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve obce č. KN-C 3310/1 a 3308 uvedených na LV 1132,
ktoré boli  vybudované v súvislosti  s  realizáciou odvodnenia nadjazdu (stavba I/18-449 Šarišské
Lúky – nadjazd).  Jedná sa o dve vsakovacie šachty o výmere po 46  m2. SSC dala spracovať
geometrický plán. Návrh SSC je zriadiť odplatné vecné bremeno podľa vypracovaného znaleckého
posudku, ktorý vyhotovila Ing. Eva Kamenská, V. Šebastová 245. Podľa neho jednorazová odplata
za vecné bremeno je 2000,- €.  
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali za predložený návrh.

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
                                                                                                                         (uznesenie č. 5/8/2015)
                                                                                                                      
8.3.  Sell  Slovakia,  s.r.o.,  Letecká  1,  Košice  -  o  vyjadrenie  k  návrhu  umiestnenia  garážovo-
parkovacieho komplexu.
Jedná sa o výstavbu komplexu s kapacitou 50 – 60 garážových boxov a 50 – 60  parkovacím miest
na Vihorlatskej ulici v katastri obce Ľubotice, oproti výjazdu z ulice poza Hypernovu. Jedná sa o
súkromné  pozemky.  Starosta  upozornil,  že  podľa  územného  plánu  obce  je  tam  plánovaná
križovatka, čo je nutné zohľadniť pri umiestňovaní požadovaného objektu a posunúť ho mimo tohto
plánovaného  miesta  križovatky.  Z  diskusie  vyplynulo,  že  poslanci  s  navrhovanou  investíciou
súhlasia ale treba dodržať požiadavky územného plánu.

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

 (uznesenie č. 6/8/2015)



8.4.  Ivan Sabol – DAJ MI, Popradská 7,  Prešov -  o súhlas  k rozšíreniu a stavebným úpravám
predajne potravín na ul. Šalgovická 1, Ľubotice
Keďže  v  žiadosti  sa  uvádzali  viaceré  činnosti  poslanci  navrhli,  aby  sa  prerokovanie  žiadosti
presunulo na budúce zastupiteľstvo a bol pozvaný aj p. Sabol. Starosta dal hlasovať o pozvaní p.
Sabola na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

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

                                                                                                                   (uznesenie č. 7/8/2015)

8.5.  Rímskokatolícka  cirkev,  farnosť  N.  Šebastová  -  o  finančný  príspevok  na  dokončenie
rekonštrukcie farskej budovy
Starosta prečítal žiadosť. Pán farár požaduje príspevok na dokončenie fary, aby sa mohla užívať
ešte tento rok. Výšku príspevku ponecháva na zváženie OcZ. Starosta uviedol, že po telefonickej
konzultácii s audítorom sa dohodli na stretnutí aby zvážili možnosti, ale aby nedošlo k porušeniu
zákona o rozpočtových pravidlách. V diskusii k tejto žiadosti sa p. Čajka opýtal, či boli požiadané aj
ostatné obce. Starosta odpovedal, že nevie. Ing. Fečik  chcel vedieť aký je rozpočet a koľko bolo
preinvestovaných  prostriedkov.  OcZ  poverilo  starostu  rokovať  s  p.  farárom  a  oboznámiť
zastupiteľstvo z rozpočtom a či boli požiadané o dotáciu aj ďalšie obce farnosti.

8.6. Jolana Ivanecká, Pod Hájom 25, Ľubotice - o odkúpenie pozemku.
Starosta informoval poslancov, že dal zamerať lokalizáciu 1000 mm-vého výtlačného potrubia na
predmetnom pozemku a geodetovi dal zakresliť do katastrálnej mapy aby sa poslanci mohli názorne
oboznámiť so situáciou. P. Havajová navrhla, aby sa priestor využil na budúce parkovisko. Ing.
Fečik uviedol,  že p.  Ivanecká má malý pozemok pri RD, navrhuje  odpredať časť pozemku za
trhovú cenu, zbytok  prenajať na dobu neurčitú. P Čajka súhlasí s Ing. Fečíkom. Poslanci poverili
starostu, aby predložené návrhy konzultoval s pani Ivaneckou a o výsledku informoval na budúcom
zasadnutí OcZ.
 

8.7. Jozefa Mathiová, Gagarinova 25, Ľubotice – o vysporiadanie vlastníctva k pozemku
Starosta uviedol, že dňa 18.8.2015 bol na OcÚ doručený list právnej zástukyne žiadateľky v ktorom
sa uvádza, že so zámenou pozemkov nesúhlasí a navrhuje odkúpenie od obce za primeranú cenu. V
krátkej diskusii poslanci navrhovali naďalej trvať na možnosti zámeny pozemkov. 
Starosta dal hlasovať či OcZ trvá na zámene pozemkov.

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

    (uznesenie č. 8/8/2015)

8.8. Sunen, s.r.o., Obrody 21, Košice – podala 3 žiadosti
Starosta informoval, že spoločnosť Sunen požiadala obec o riešenie situácie, že pozemky okolo
výstavby radovky nie sú pokosené a hrozí nebezpečenstvo požiaru. Obec vyzvala vlastníkov, aby
pokosili  svoje  pozemky.  Ďalšie  dve žiadosti  sa  týkali  mejetkoprávneho riešenia  pozemkov pod
vybudovanými cestami a samotných ciest, ktoré boli firmou Sunen vybudované v rámci výstavby
radových domov. Po krátkej diskusii poslanci navrhli,  aby starosta konzultoval tieto problémy s
firmou Sunen a následne sa tým bude zaoberať majetkovoprávna komisia OcZ.



9. K bodu: Rôzne
9.1. Ul. Nižňanská – merač rýchlosti - semafor
Ing. Fečik informoval,  že existuje merač rýchlosti  so semaforom, ktorý zmeria rýchlosť auta v
určitej vzdialenosti a ak vodič nespomalí na semafore zasvieti červená. P. Kormaník sa opýtal kde
bude semafor umiestnený. P. Havajová uviedla, že väčší problém je pri výjazde z Ľubotíc. P. Baňas
mal otázku koľko bude stáť takáto investícia. Ing. Pariľák uviedol, že umiestnenie semaforu nerieši
situáciu v obci a nie je to vhodné pre ul. Nižňanskú.
Do budúceho zastupiteľstva prerokuje starosta  stanovisko k umiestneniu merača a semaforu s KDI
a zistí predbežnú cenu. 

9.2. Obecný dom – oprava strechy
Starosta informoval poslancov, že postupne sa tegola na streche láme a padá do odkvapového žľabu.
Vzhľadom na to,  že  sa  bude robiť oprava  fasády zo zadnej  strany,  navrhol  opraviť aj  strechu.
Náklady na strechu jby boli asi 12.000,- eur a na fasádu 14.000,- eur. 
P. Čajka navrhol, aby sa prihliadlo na stanovisko stavebnej komisie, ktorá to odporúča opraviť.
Pridal sa aj Ing. Fečik. Starosta uviedol, že v rozpočte by boli peniaze aj na strechu. 
Poslanci hlasovali o novej streche na obecný dom.

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 4                                                                 

(uznesenie nebolo prijaté) 
9.3. Studňa pred OcÚ – úprava
Starosta oboznámil poslancov s možnosťou úpravy prekrytia studne pred OcÚ, ktorú navrhla p.
architektka a ukázal poslancom vizualizáciu. Do výšky cca 80 cm by sa z kameňa vymuroval kruh,
na ktorý by sa položila kovová konštrukcia a otvor by sa prekryl plechom s kovaným historickým
erbom obce.  P. Baňas navrhol,  aby sa urobila aj  iná alternatíva, napr. fontána na pitie. Starosta
reagoval, že túto alternatívu už v minulosti OcZ zamietlo.
Poslanci hlasovali za predloženú alternatívu.

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov 
ZA: 4  PROTI:  0   ZDRŽALI SA : 4                                                             

(uznesenie nebolo prijaté)

9.4. Nákup kosačky
Starosta  informoval  poslancov,  že  na  ihrisku  sa  opäť  pokazila  kosačka  a  požiadal  ich  o
prehodnotenie záveru z minulého OcZ, kde odmietli nákup novej kosačky. Zároveň povedal, že
výkonnou kosačkou by sa kosil aj cintorín a areál komunitného centra, takže by mala širšie využitie.
Ing. Pariľák sa opýtal, ako je možné, že sa kosačky tak rýchlo ničia. Starosta odpovedal, že ihriská
sa kosia aj tri krát za týždeň a pri pravidelnej údržbe ihriska je tráva hustá. Kosačky sú už staršie a
ich výkon nie je vysoký (napr. pri vlhkej tráve nefunguje podávanie pokosenej trávy do zberného
koša). Ing. Fečik zdôraznil, že obec je veľká,  preto  takéto veci musia byť k dispozícii. P. Baňas sa
dotazoval, v akých cenových reláciách sa kosačky pohybujú.  Mgr. Lukáč navrhol, aby starosta
urobil prieskum trhu a kosačka sa kupovala cez elektronické trhovisko.
Poslanci hlasovali za nákup kosačky.

HLASOVANIE
Prítomných  8 poslancov
ZA:  7   PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 1

 (uznesenie č. 9/8/2015)



9.5. - Cesta pod potokom
Starosta sa vrátil k problematike výstavby podložia cesty pod potokom. Navrhol aby sa to urobilo
podľa projektu,  teda s odstránením ornice, oddrenážovaním a tak sa uložil štrk po frakciách so
zaklinovaním. P. Kormaník je za , aby sa cesta urobila na základe projektu. Ing. Fečík je za prijatie
kompromisu. P. Baňas  podotkol, že je treba robiť cesty tam kde stoja už domy a riešiť pozemky na
cesty s občanmi, aby sa cesty rozšírili. P. Čajka je zato, aby sa našla forma  ako sa budú cesty robiť.
Poslanci hlasovali za to, aby sa cesta pod potokom riešila aj s podložím.

HLASOVANIE
Prítomných 8 poslancov
ZA: 4  PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 3

(uznesenie nebolo prijaté)

9.5. Rozhodnutie súdu o pozemkoch pod MK 2
Starosta informoval poslancov, že krajský súd už rozhodol o odvolaní žalobcov ohľadom pozemkov
pod MK 2. Obci bol doručený rozsudok, v ktorom KS potvrdzuje rozhodnutie okresného súdu a
teda Obec Ľubotice je naďalej vlastníkom pozemku pod MK 2 a pozemku, na ktorom je navrhovaná
výstavba cyklistického chodníka.  Podľa  informácie  starostu,  žalobcovia  pravdepodobne pôjdu s
podaním na Najvyšší súd.

9.6. Cyklistický chodník
P. Kormaník navrhol, aby sa urobil provizorný chodník bez obrubníkov a prepojil sa na Sekčov,
vzhľadom na to, že na území mesta Prešov sú cyklistické chodníky urobené.
Ing, Fečík navrhol, aby sa počkalo za rozhodnutím odvolacieho súdu, možno budú aj peniaze z
eurofondov a netreba sa vzdávať projektu.

9.7. Ostatné
P.  Čajka  sa  informoval,  kedy budú rezané  stromy na  cintoríne.  Starosta  odpovedal,  že  sa  robí
projekt.
P. Havajová sa informovala o tom či bol postreh, že sa zle kosí cintorín. Starosta uviedol , že nie.
P. Baňas navrhol, aby na cintoríne bol umiestnený kontajner na sklo. Starosta namietal, že dôsledné
separovanie skla na cintoríne sa asi nedá zabezpečiť.
P. Kormaník sa ešte raz vrátil k ceste pod potokom a navrhol, aby sa poslanci k tomu vrátili na
budúcom zasadnutí OcZ.

9. K bodu: Záver

Starosta  obce  sa  poďakoval   všetkým  prítomným  za  aktívnu   účasť  a  ukončil  ôsme  riadne
zasadnutie v tomto roku.

Ľubotice 7.9.2015                                  

 
                                                                                                                MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                                       starosta obce
Zapísala:Eva Lešková

Overovatelia:  Ing. Fečik

                        Ing. Pariľák                                                                                                        



                                                                                                           

                                                                                            
                                                                                     

                                                                                                             
                                                                                                         

                                                                                                 
                                                                                               

                                                                                                              
                                                                           


