
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 8/2014
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 10. 2014

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

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., 
                  Ing. Miroslav Fečik, Ing. Matej Harčár,  František Husovský, Miroslav Kormaník,
                  Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, Mgr. Ivan Kostelík – riaditeľ ZŠ, 
                  Mgr. Renáta Kertysová – riaditeľka MŠ, Ing. Martin Ondrej – predseda TJ Sokol, 
                  za verejnosť - Štefan Olejník
               
Ospravedlnili sa: Mária Havajová (zdravotné dôvody)

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 7 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 13.10.2014
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Konsolidovaná účtovná závierka – správa audítora - informácia
4.   Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015
5.   Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
      zriadení
6.   Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2015
7.   Prerokovanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Matej Harčár a Miroslav Kormaník
HLASOVANIE
prítomných: 7  poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/8/2014)

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

Uznesenie 3/7/2  014  -   OcZ     I. berie na vedomie S  právu o     prerokovaní návrhu Územného plánu obce  
Ľubotice,  Zmeny  a     doplnky  2014,  vypracovanú  Ing.  arch.  Vladimírom  Debnárom,  odborne  
spôsobilou  osobou  na   obstarávania  ÚPP a     ÚPD  podľa  §  2a  stavebného  zákona,  (reg.  č.294),  
Vyhodnotenie  stanovísk  a     pripomienok  z     prerokovania  návrhu  Územného  plánu   obce  Ľubotice,  
Zmeny a     doplnky  2014, podľa § 22 stavebného zákona, Výsledok preskúmania návrhu Územného  



plánu obce Ľubotice, Zmeny a     doplnky  2014 Okresným úradom, Odborom výstavby a     bytovej politiky  
úradom v     Prešove podľa § 25 stavebného zákona (list č. OÚ-PO-OVBP1-2014/24723/53666 zo dňa  
16.07.2014); II. schvaľuje podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a     podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v     znení neskorších predpisov Územný plán obce Ľubotice, Zmeny  
a     doplnky 2014 spracovaný Ing. arch.  Stanislavom Ferjom,  autorizovaným  architektom   SKA,  
v     rozsahu:   zmena častí funkčnej plochy verejnej zelene Nad Sibírskou na funkčnú plochu rodinných  
domov, zmena trasy miestnej komunikácie MK6 v lokalite Winklerovky a jej napojenia na miestnu
komunikáciu MK5, doplnenie trasy miestnej komunikácie pozdĺž južného brehu Ľubotického potoka,
súbežne  s  kanalizačným  zberačom,  určenie  minimálnych  šírkových  parametrov  miestnych
komunikácií  funkčnej triedy C3, ktoré sú súčasťou vnútornej funkčnej štruktúry plôch rodinných
domov,  prehodnotenie  veľkosti  a  umiestnenia,  resp.  potreby  plôch  rekreácie  a  verejnej  zelene
prehodnotenie lokalít, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN zóny doplnenie regulatívu pre funkčné
plochy  rodinných  domov  o  povinnosť  riešiť  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  obytných
súborov  a  skupín  rodinných  domov  komplexne  (komunikácie,  inžinierske  siete,  zastavovacie
podmienky  pozemkov  rodinných  domov),  riešenie  veľkosti  funkčnej  plochy  rodinných  domov  v
kontexte  ochranného  pásma  budúceho  cintorína,  upresnenie  regulatívov  maximálneho  počtu
nadzemných podlaží  na ostatných funkčných plochách bytových domov a rodinných domov;    III.  
žiada: starostu obce Ľubotice prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a     ÚPD  
podľa § 2a stavebného zákona: 1. Zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPNO Ľubotice, Z     a     D 2014  
podľa  schváleného  rozsahu  ÚPNO  Ľubotice,  Z     a     D  2014;  2.  Zverejniť  čistopis  záväznej  časti  
Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a     doplnky 2014, vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej  
na 30 dní,  ako aj  iným obvyklým spôsobom v     zmysle § 27 ods.4 písm. a)  stavebného zákona,  3.  
Doručiť čistopis záväznej časti Územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a     doplnky 2014 dotknutým  
orgánom štátnej  správy v     zmysle § 27 ods.  4  písm. b) stavebného zákona,    4.    Vyhotoviť o     obsahu  
Územného  plánu  obce  Ľubotice,  Zmeny  a     doplnky  2014,  registračný  list  v     zmysle  §  28  ods.  5  
stavebného zákona a spolu s     kópiou uznesenia o     schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby  
a     regionálneho  rozvoja  Slovenskej  republiky,  5.  Označiť  dokumentáciu  Územného  plánu  obce  
Ľubotice, Zmeny a     doplnky   2014 schvaľovacou doložkou v     zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona, 6.  
Uložiť  Územný  plán  obce  Ľubotice,  Zmeny  a     doplnky  2014  v     obci,  na  stavebnom  úrade  a     na  
Okresnom úrade, Odbore výstavby a     bytovej politiky v     Prešove v     zmysle § 28 ods. 3 a     4  stavebného  
zákona   termín: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu  
-  na základe tohto uznesenia so zohľadnením uznesenia 2/7/2014 bol spracovaný ÚPN ZaD 2014;
Ing. arch. Debnár ešte pripraví registračný list, ktorý zašle na ministerstvo výstavby;

Uznesenie 7/7/2014 -   OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s     nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce  
Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3075 o     výmere 20 m  2     - zastavané plochy a nádvoria - v k. ú.  
Ľubotice a     pozemok parc. č.  KN-C 3123 o     výmere 19 m  2     -  zastavané plochy a nádvoria - v k.  ú.  
Ľubotice. OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. KN-
C 3075 o     výmere 20 m  2     v  k.  ú.  Ľubotice a     pozemok parc.  č.  KN-C 3123 o     výmere 19 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.
-  na dnešnom rokovaní OcZ bude potrebné schváliť predaj;
(na zasadnutie OcZ prišiel p. MUDr. Daňo, PhD. poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)

Uznesenie 9/7/2014- OcZ  prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctvo obce
Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3203/3 – zastavané plochy a nádvoria o     výmere 14 m2 v k. ú.  
Ľubotice v k. ú. Ľubotice. OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  zámer  predaja  nehnuteľností  vo  vlastníctve  obce  –
pozemok parc. č. KN-C 3203/3 – zastavané plochy a nádvoria o     výmere 14 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.
- ostáva v plnení;

Uznesenie 1  0/7/2014 – OcZ ukladá predsedovi  komisie životného prostredia a ochrany verejného  
poriadku  za  účasti  starostu  obce,  zástupcu  starostu  obce  a  poslanca  zodpovedného  za  ul.



Makarenkovu, prešetriť podnet p. Eduarda Okruhľanského  na mieste a predložiť stanovisko na
budúcom zasadnutí OcZ
- ostáva v plnení; 

Uznesenie 11/7/2014 -  OcZ ukladá predsedovi  komisie životného prostredia a ochrany verejného
poriadku upozorniť p. Inašovú na orezanie konárov stromov prečnievajúcich nad chodník na ul.
Korabinského 
- splnené;

Uznesenie 12/7/2014 – OcZ schvaľuje odstúpenie podnetu PhDr. Mareka Havrilu, PhD. na priame
vybavenie predsedovi ZRPŠ 
- pripravené na odoslanie;

Poslanci vzali správu o kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie.

3.  K bodu: Konsolidovaná účtovná závierka – správa audítora - informácia
Starosta  prezentoval  prítomným  Správu  nezávislého  audítora,  v  ktorej  je  uvedené,  že

konsolidovaná účtovná závierka, ktorú zostavila obec Ľubotice ako materská spoločnosť, poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie k 31. decembru 2013 a jej konsolidovaného výsledku
hospodárenia. Ďalej starosta predložil dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou, v ktorom je uvedené, že účtovné informácie v konsolidovanej výročnej správe
účtovnej  jednotky obec  Ľubotice  poskytujú  vo  všetkých  významných  súvislostiach  pravdivý  a
verný obraz o konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2013 a sú v súlade so zákonom o
účtovníctve.

Poslanci vzali správu audítora a dodatok správy na vedomie.

4.  K bodu: Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015
Starosta  otvoril  tento  bod  konštatovaním,  že  žiadosti  o dotácie  boli  predložené  na  toto

zasadnutie  OcZ  z dôvodu,  aby  bolo  možné  do  budúceho  zasadnutia  pripraviť  návrh  rozpočtu
a zakomponovať do neho aj tieto požiadavky. 

1. žiadosť OZ Folklórny súbor Kelemske furmani, Čsl. Letcov 2, Ľubotice 
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce

2. žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice 
- o finančnú dotáciu na rok 2015
Požadovaná  výška  dotácie  je  1000  €.  FS  Kelemeske  furmani  zameriava  svoju  činnosť  na
udržiavanie  a rozvíjanie  ľudových  tradícii,  najmä  ľudových  piesní.  Reprezentuje  obec  v rámci
regiónu  ale  i mimo  neho.  Vystupuje  na  spoločenských  podujatiach  organizovaných  alebo
spoluorganizovaných obecným úradom. Organizuje tiež vlastné podujatia pre verejnosť. Ing. Milan
Marchevský uviedol, že požiadavka je oproti minulému roku zvýšená o 250 € z dôvodu, že FS
plánuje vydať v budúcom roku CD.
MUDr.  Daňo,  PhD. poukázal  na to,  že FS obec dôstojne reprezentuje  aj  na podujatiach strany
SMER a odozvy na ich vystúpenia sú dobré. Dodal, že je za poskytnutie dotácie v požadovanej
výške.  Vyjadril  názor,  že by bolo vhodné omladiť kolektív FS, keďže je už dosť prestarlý Ing.
Marchevský reagoval, že je to aj jeho prianím ale nie je možné nikoho nútiť.
P. Baňas uviedol, že by bolo dobré vedieť aká suma sa plánuje prerozdeliť na všetky požadované
dotácie. Ing. Fečik súhlasil a navrhol prejsť všetky požiadavky o dotácie, aby bolo OcZ v obraze.
Starosta prečítal jednotlivé žiadosti – FS Kelemeske furmani – 1000 €, Slovenský zväz záhradkárov
–  1000  €,  Základná  škola  –  70  €,  OZ  Integrácia  –  neuviedla  požadovanú  výšku,  Združenie
kresťanských  seniorov  –  1200  €,  TJ  SOKOL 22000  €  a  zohľadniť  je  potrebné  aj  motivačný
príspevok na dieťa vo výške cca 30 €, príspevok pre centrá voľného času a tiež pre rímskokatolícku
cirkev. 
Mgr. Lukáč sa opýtal, či FS Kelemske furmani má aj iného sponzora ako obec? Ing. Marchevský
odpovedal, že nie avšak ako OZ má príspevky z 2% z dane a nejaké tiež od priaznivcov. 



P. Baňas uviedol, že minulý rok boli dotácie schválené vo výške 23820 € + ďalšie príspevky z
rozpočtu. Ide o to, aby sa OcZ držalo toho čísla a zvážilo, či a ako ho chce navýšiť. V porovnaní s
minulým rokom chcú viac Furmani, Záhradkári a tiež TJ SOKOL. Je podstatné to rozvážne rozdeliť
a je potrebné riešiť najmä tých troch, ktorí žiadajú viac. 
P. Čajka konštatoval, že Furmani reprezentujú obec a zúčastňujú sa aj na obecných akciách a tak
nevidí problém s tými 250 € navyše oproti minulému roku.
Starosta dodal, že Furmani sa stali tiež členom MAS Šafrán a budú reprezentovať obec aj vrámci
MAS. 
P.  Husovský uviedol,  že Furmani  žiadajú o 250 € viac kvôli  vydaniu CD, kvôli  čomu navýšili
požiadavku Záhradkári? Starosta odpovedal, že Záhradkári uvádzajú v žiadosti predpoklad, že v
roku 2015 usporiadajú medzinárodný športový deň pre Gorlice, Bardejov a Prešov. V roku 2014
tento deň usporadúvali  Gorlice.  Starosta  dodal,  že  vytkol predsedovi  ZO SZZ, že pri  ukážkach
rezov a podobne je malá propagácia týchto akcií. Je potrebné riešiť to tak, aby sa na nich mohli
zúčastňovať aj ľudia z obce. 
Ing. Fečik konštatoval, že požiadavka Furmanov a Záhradkárov je porovnateľná a navrhol dať im
dotáciu v rovnakej výške 800 €. Ak Furmani vydajú CD, tak potom sa im pridá.
P. Baňas reagoval, že by obaja žiadatelia mohli dostať 900 € a ak potom Furmani vydajú CD a budú
vedieť za akú sumu, tak potom to riešiť či už cez dotáciu alebo iným spôsobom.
Z diskusie napokon vyplynul návrh schváliť dotáciu pre FS Kelemeske furmani vo výške 800 €.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 5 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 3 

                                                                                                                                          (uznesenie č. 2/8/2014)

Z diskusie napokon vyplynul návrh schváliť dotáciu pre ZO SZZ vo výške 800 €.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                                          (uznesenie č. 3/8/2014)

3. žiadosť TJ Sokol Ľubotice, Pod hájom 14, Ľubotice 
- o finančnú dotáciu na rok 2015
Starosta dal slovo Ing. Martinovi Ondrejovi, predsedovi TJ SOKOL. Ing. Ondrej objasnil, že v TJ
SOKOL vykonávajú činnosť 3 oddiely – bežecký, stolnotenisový a futbalový. Najväčšia pozornosť
sa sústreďuje na futbalový oddiel, ktorý má 8 mužstiev.  Aj vďaka podpore od obce bolo možné
hodnotiť  účinkovanie  futbalových  mužstiev  v súťažnom  ročníku  2013/2014  ako  jedno
z najúspešnejších  v histórii  TJ  Sokol  Ľubotice.  Ing.  Ondrej  informoval  prítomných  o  príjmoch
a nákladoch za rok 2013. Uviedol, že pri nákladoch je predpoklad, že budú v roku 2015 podobné
ako v roku 2014 (cca 45000 €). Dôvodom prečo žiada o navýšenie prostriedkov oproti roku 2014 je
skutočnosť, že administratívnym rozhodnutím SFZ a VsFZ A-družstvo účinkuje v IV. lige sever. Čo
prinieslo zvýšený náklad na štartovné o 1500 € ročne oproti uplynulej sezóne. Stolní tenisti aj bežci
by tiež privítali  viac eur,  ak by to  bolo možné.  Ing.  Ondrej  poukázal  na to,  že prostriedky od
sponzorov sa z roka na rok získavajú ťažšie. Vyzdvihol, že športový areál, podmienky a prácu v TJ
Sokol aj vďaka obci, im závidia mnohí. Vysvetlil, že odmeny hráčov i trénerov sú skôr symbolické.
Konštatoval,  že  pri  súčasných  výsledkoch  je  potrebné  posilniť  tím,  avšak  sú  tu  nastavené  isté
pravidlá. Oslovení hráči chceli vyššiu odmenu ako je to u nás dané, takže sme sa s nimi nedohodli.
Dôležité je však uvedomiť si, že futbalisti robia meno obci a preto je dôležité aj to v akých dresoch
hrávajú a podobne. 
Starosta vyzdvihol v žiadosti predsedu TJ SOKOL v 2 veci – opodstatnenosť výchovy mladých ľudí
a to, že meno TJ SOKOL je v pozitívnom povedomí. Citoval predsedu TJ „značka a uznanie sa



buduje dlho a ťažko, ale stratiť sa dá za veľmi krátky čas.“ Uviedol, že sa jedná o veľký obnos
peňazí, avšak ten futbal k obci patrí. Preto je potrebné zvážiť, či to chceme robiť takto ďalej. Dodal,
že došlo k zmene trénera A mužstva a verí, že sa situácia zmení k lepšiemu. 
Ing.  Harčár  informoval,  že  odmeny pre futbalistov  dokopy dávajú  toľko ako výplata  2 hráčov
v iných tímoch. Poukázal na to, že v Pušovciach bolo dobrá odozva na tím Ľubotíc. Je to už náročná
súťaž. Ľubotice majú dobrú základňu a je dobre, že takú úroveň udržíme. V meste to funguje inak.
Rodičia tam prispievajú 15 € na dieťa + platia dopravu. Ide o to zvážiť,  či  chceme ísť takouto
cestou alebo podporiť tých hráčov. Je potrebné vziať do úvahy aj to, že pri administratívnej zmene
narástlo štartovné z ničoho nič o 1500 € ročne, minimálne o túto sumu by dotáciu navýšil. Dodal, že
obec by mala podporovať nielen CVČ ale tiež prispieť aj chlapcom z TJ SOKOL. Je potrebné nájsť
nejaké cesty u seba (vo vnútri) ako by sa to dalo. Opýtal sa koľko prispieva obec na CVČ? Starosta
odpovedal, že obec teraz prispieva na 40 detí po 60 €. Je potrebné nejako skoordinovať činnosť ZŠ
a TJ SOKOL, aby sa dalo prispieť.  Hlavný kontrolór  poukázal na to,  že je možné prispieť len
nepriamo, keďže TJ SOKOL nie je CVČ. Starosta upozornil, že obec tieto peniaze neminie na inú
formu, vie ich nasmerovať aj do TJ SOKOL, len je potrebné nájsť spôsob. Starosta ďalej tlmočil
poslancom závery zo zasadnutia správnej rady TJ SOKOL. Chceli by sme udržať 4. ligu u A-čka
a v priebehu tohto ročníka sa rozhodnúť, čí ísť ďalej s 8 mužstvami alebo ako postupovať ďalej. Je
potrebné to rozanalyzovať, vyhodnotiť a spraviť záver. 
Ing.  Fečik  uviedol,  že  čoraz  ťažšie  sa  získavajú  sponzorské  príspevky.  Avšak  už  pri  odmene
trénerov je jasné, že to nerobia pre peniaze. Ihrisko je vybudované a obec dáva nemalé prostriedky
na jeho údržbu. Vyjadril názor, že je za to, aby OcZ schválilo dotáciu pre TJ v požadovanej výške
22000 €. Je tu istá rezerva z dotácii na dieťa (v CVČ), bolo by vhodné podporiť deti v TJ SOKOL.
Upresnil, že zo zasadnutia správnej rady vzišiel názor zvážiť počet mužstiev, avšak netýka sa to
A-čka či B-čka, ale ostatných mužstiev.
Mgr. Lukáč sa opýtal čím argumentujú sponzori, že dávajú menej peňazí? Ing. Ondrej odpovedal,
že neuvádzajú argumenty. Väčšinou len skonštatujú, že ekonomika nepustí, že v dnešnej dobe sa
žije ťažko, že majú nevymožiteľné pohľadávky a sú radi, že zaplatia všetko, čo je potrebné zaplatiť.
Netvrdia, že na konci roka niečím nepodporia TJ, ale je to ťažké. Deklaroval, že sa snaží robiť
všetko preto, aby úroveň mužstiev udržal, čo najdlhšie. Je však potrebné dávať si pozor, aj koho
človek osloví, keďže je málo tých čo dávajú nezištne. Je to náročné ale nie nemožné. 
P. Baňas konštatoval, že mať 8 mužstiev je náročné a je potrebné riešiť to aj organizačne. Je to dosť
veľa na takú obec a je potrebné sa nad tým zamyslieť. P. Husovský namietal, že by sa určite nemali
redukovať  mládežnícke  mužstvá,  tie  je  potrebné podporiť  a deti  či  mládež  podchytiť.  P.  Baňas
reagoval, že ide o to koľko ľubotických detí vôbec hrá v tých mužstvách. Poukázal tiež na to, že nie
je potrebné ísť do vyššej ligy, keďže Ľubotice sú len obec. P. Čajka namietal, že ak je mužstvo
dobré,  prečo  by  nemalo  ísť  vyššie.  Mgr.  Lukáč  uviedol,  že  redukcia  je  nutná.  Navrhol  Ing.
Ondrejovi, aby hráčom vysvetlil, že odmeny budú nižšie, keďže situácia je aká je. 8  tímov je naozaj
veľa a nepozná TJ, ktorá by mala toľko futbalových mužstiev. Ak prídeme do bodu, kedy to celé
bude neudržateľné, tak pristúpime k redukcii počtu futbalových mužstiev. Navyše obec dáva okrem
dotácie ešte peniaze navyše na údržbu areálu a na réžie.
Starosta konštatoval, že je fakt, že tým, že sa vymenil predseda TJ, je potrebné nájsť si cestičky
k sponzorom. Východiskom k tomu, či dôjde k redukcii mužstiev alebo čo bude ďalej bude to, že
predseda TJ vyčísli náklady na jednotlivé mužstvá a potom sa bude dať oprieť o to, čo sa ušetrí, ak
by sa to alebo to družstvo zrušilo a koľko by sa tým vlastne ušetrilo.
P. Kormaník uviedol, že by ho zaujímalo na základe čoho zvyšuje oblastný futbalový zväz náklady
(štartovné, odmeny rozhodcov a podobne). Ing. Ondrej odpovedal, že pred 2 rokmi SFZ nastavil
istý model, to sa nezmenilo. Náklady sa zmenili len tým, že A-čko administratívne zmenilo ligu
a tým sa zvýšilo štartovné. Ing. Harčár dodal, že orgány SFZ sú volené. Nové vedenie vždy nastaví
štandardy,   smernice  a podobne.  P.  Kormaník  konštatoval,  že  nie  je  potrebné  platiť  trénerov
a hráčov ako v profesionálnom klube. Ing. Harčár reagoval, že naozaj nejde o profi klub, ale starať
sa  o 15 detí  50 hodín  mesačne,  to  by nikto  neurobil.  Hodinová odmena trénerov je  na  úrovni
1,60 €/hodinu. Sú tu tiež príspevky rodičov na dieťa ( 5 € mesačne). Z dotácie však najviac ide na



A-čko.  Ing.  Ondrej  doplnil,  že  na  A-čko  prispievajú  aj  sponzori.  P.  Husovský  uviedol,  že
zredukovanie mládežníkov a detí by nič neriešilo, čo sa týka nákladov. P. Baňas reagoval, že je
potrebné všetko zrátať a potom sa zistí, čo sa ušetrí. MUDr. Daňo, PhD. uviedol, že šport treba
podporiť, TJ reprezentuje tiež obec. Ak A-čko klesne v súťaži nižšie, potom už nebude mať zmysel
držať tých 8 mužstiev. Ale hrať proti Svidníku či Starej Ľubovni to už je reprezentovanie obce.
Navrhol  dať  teraz  dotáciu  22000  €  pre  TJ  a ďalej  sa  uvidí.  P.  Kormaník  konštatoval,  či  je
podmienkou, aby A-čko hralo 4. ligu, keď chceme podporiť mládež? Ing. Ondrej odpovedal, že je
podmienkou mať 1 mládežnícke a dorastenecké mužstvo, ale môžeme ich mať aj viac. 
P.  Čajka  poukázal  na  to,  že  aj  obec  by mohla  zháňať  sponzorov,  keďže  viaceré  firmy dostali
zaujímavé zákazky a nenechať to len na pleciach TJ SOKOL.

Poslanci hlasovali o tomto návrhu schváliť dotáciu vo výške 22000 €.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 5 PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 1

                                                                                                                                     (uznesenie č. 4/8/2014)

4. žiadosť Združenia kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach
- o finančný príspevok
Požadovaná výška dotácie je 1200 €. Združenie príspevok použije na úhradu nákladov spojených
s činnosťou klubu. Združenie malo v roku 2014 71 členov. Cieľom klubu je rozvíjať občianske,
národné  a kresťanské  povedomie  členov  bez  ohľadu  na  ich  národnú  a náboženskú  príslušnosť
a pritom rešpektovať práva ostatných. Klub sa zameriava na to, aby členovia, aj keď už prevažne
mimo  aktívnej  činnosti,  sa  podľa  svojich  zdravotných,  duševných  a i pôvodných  profesijných
možností  viac  zapájali  do  diania  v spoločnosti  a aby  žili  plnším  duchovným  a spoločenským
životom. ZKS nemá okrem členského príspevku 1 € iné príjmy.
Mgr. Lukáč sa opýtal, či požadujú toľko ako mali minulý rok? Starosta odpovedal, že požadujú tú
istú výšku dotácie. 
Z diskusie napokon vyplynul návrh schváliť dotáciu pre ZKS v požadovanej výške, tak ako minulý
rok vo výške 1200 €.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

(uznesenie č. 5/8/2014)

5. žiadosť OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO, Tekeľova 3, Ľubotice 
- o dotáciu z rozpočtu obce pre Projekt INTEGRÁCIA
OZ požaduje dotáciu na realizáciu projektu Integrácia. Podujatie má za sebou 5 úspešných ročníkov
a pre veľký úspech bude koncert Integrácia 2014 odvysielaný v premiére na RTVS a tiež v dvoch
reprízach.  Všetkých  9000  detí,  ktoré  sa  koncertu  zúčastnili  bolo  obdarovaných  hodnotnými
darčekmi.  Koncertu  sa  zúčastnili  aj  deti  z Ľubotíc.  Cieľom projektu  je  spojiť  školy  špeciálne,
základné,  stredné,  detské  domovy,  domovy  sociálnych  služieb  pre  deti  a mládež,  občianske
združenia  na  kultúrnom  podujatí,  ktoré  podporuje  množstvo  známych  slovenských  a českých
osobností zo sveta hudby, kultúry, umenia a športu. OZ daruje deťom z obce Ľubotice oblečenie,
darčekové predmety projektu Integrácia a vybranej rodine ozdravno-liečebný pobyt vo Vysokých
Tatrách tak ako tomu bolo aj v roku 2014.
Starosta  uviedol,  že  minulý  rok  dostalo  OZ  dotáciu  vo  výške  1000  €,  tento  rok  neuvideli
požadovanú čiastku.
P.  Čajka  sa  opýtal,  či  je  príspevok  potom  vydokladovaný?  Starosta  odpovedal,  že  dotácia  je
vydokladovaná a zvyčajne ju OZ využije na úhradu časti nákladov za koncert. 
Ing. Fečik navrhol dať dotáciu pre OZ vo výške 500 €.
P.  Kormaník  sa  opýtal,  či  z  tej  dotácie,  ktorú  obec  navrhne  bude hradený pobyt  pre  rodinu  z
Ľubotíc? Starosta odpovedal, že to nie je tak, že za dotáciu pôjde rodina z obce na pobyt. OZ má



balík peňazí, z ktorého hradí pobyty, koncert, darčeky a podobne. Avšak je tu prísľub, že vybraná
rodina z Ľubotíc ten pobyt v Tatrách bude mať uhradený.
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť dotáciu pre OZ v rovnakej výške ako minulý rok (1000 €).
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 4 PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 1 

Keďže uznesenie nebolo schválené, poslanci hlasovali o návrhu Ing. Fečika schváliť dotáciu pre OZ
vo výške 500 €.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 4 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 3                                                                                                                

Uznesenie  znova  nebolo  prijaté.  Z diskusie  napokon  vyplynul  návrh  schváliť  dotáciu  pre  OZ
INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO vo výške 800 €.

Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 5 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 2 

                                                                                                                                   (uznesenie č. 6/8/2014)

6. žiadosť ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice 
- o poskytnutie finančnej pomoci 
ZŠ organizuje v školskom roku 2014/2015 už 11. ročník Školy v Prírode. Pobytu sa zúčastní 45
žiakov  2.  -  4.  ročníka.  Tento  pobyt  deťom pomôže  načerpať  dostatok  síl  a zmierniť  alergické
ochorenia.  Dieťa  si  overí  v prírodnom  prostredí  svoje  vedomosti  a schopnosti  a zapojí  sa  do
množstva súťaží spojených s odmenami.
Ing. Fečik sa opýtal, kde sa uskutoční pobyt? Starosta odpovedal, že v Nízkych Tatrách. Ing. Fečik
poukázal na to, že je to len pre vyvolených, čo na to majú. Riaditeľ ZŠ Mgr. Kostelník reagoval, že
týždenný pobyt stojí 120 € a už teraz je to vypredané. Ing. Fečik vyjadril názor, že deti z 1. stupňa
skôr potrebujú byť viac spolu a nie v luxusných penziónoch.  Riaditeľ namietal, že niektoré deti ani
pri  „bohatých“  rodičoch nepoznajú slovenské hory.  Aktivít  je veľa.  Podstatné je,  aby deti  mali
možnosť tie hory spoznať. Deti, ktoré nikdy neboli v hoteli sa naučia ako sa správať. Uznal, že je
také, že niektoré deti ísť môžu a iné nie. Mgr. Lukáč uviedol, že isté štandardy Školy v Prírode sú
upravené vyhláškou. Škola ju môže ale nemusí ponúkať. Osobne kvituje, že ZŠ v Ľuboticiach ju
deťom ponúka. 
Z diskusie vyplynul návrh schváliť finančný príspevok na zakúpenie vecných cien pre žiakov vo
výške 70 €.

Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                                    (uznesenie č. 7/8/2014)

7. motivačný príspevok pre prvákov
Starosta ďalej poukázal na to, že ďalšia vec, ktorú je potrebné zohľadniť pri zostavovaní rozpočtu
obce je príspevok pre prvákov. Dodal, že v balíku, ktorý im škola za tento príspevok (cca 28 € na
dieťa)  nakúpila,  mal  každý  prvák  všetko,  čo  pre  začiatok  školského  roka  do  školy  potrebuje.
Vyzdvihol, že to má pozitívny ohlas a poukázal tiež na skutočnosť, že počet detí v ZŠ neklesá.

Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť príspevok vo výške do 30 € na jedného prváka.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 8/8/2014)



P. Olejník, ktorý bol prítomný na zasadnutí OcZ uviedol, že požiadavky zo strany ZŠ tu každoročne
sú. Sleduje aktivity ZŠ na jej stránke a musí konštatovať, že ak by riaditeľ lepšie menežoval ZŠ,
našiel by aj iný spôsob financovania a nemusel požadovať od obce príspevky z rozpočtu.

8. príspevok pre CVČ
Starosta konštatoval, že ďalšou školskom záležitosťou je financovanie CVČ. Pre rok 2014 bol OcZ
schválený príspevok na jedno dieťa 60 €. Ing. Fečik uviedol, že je morálne záväzné, aby obec dala
CVČ takú sumu akú na dieťa od štátu dostáva. Ing. Harčár konštatoval, že by bol rád, keby sa
vyvinula nejaká aktivita, aby sa tie nevyužité prostriedky, použili pre deti a mládež adresnejšie.

Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie na 1 dieťa v CVČ vo výške 60 € na rok 2015.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 9/8/2014)

5.  K bodu: Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení

Starosta  konštatoval,  že  v zmysle ustanovení  zákona o obecnom zriadení  schvaľuje odmenu
hlavného kontrolóra OcZ. OcZ ju môže a nemusí schváliť. Minulý rok bola odmena schválená vo
výške 10 % základného ročného platu, čo bolo 318 €. Zákon umožňuje OcZ schváliť hlavnému
kontrolórovi ročnú odmenu do výšky 30 % základného ročného platu. Keďže sa končí volebné
obdobie  kontrolóra  a  hlavný  kontrolór  urobil  počas  neho  dosť  práce,  neobmedzoval  sa  len  na
kontrolu OcÚ, ZŠ a MŠ ale pripravoval aj interné smernice a pod., starosta navrhol, aby poslanci
zvážili odmenu vo výške 15 % základného ročného platu (necelých 500 €). 

Mgr. Lukáč navrhol, aby odmena zostala vo výške 10 %, tak ako minulý rok. K tomuto názoru
sa priklonil aj p. Čajka.

Keďže v diskusii padli dva návrhy, hlasovalo sa o nich postupne.
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť odmenu vo výške 15%.

HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 2 PROTI: 4  ZDRŽALI SA: 2 

Keďže uznesenie nebolo prijaté, poslanci hlasovali o návrhu Mgr. Lukáča schváliť odmenu vo
výške 10%.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2 

          (uznesenie č. 10/8/2014)

6. K bodu: Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2015
Starosta  konštatoval,  že  z  dôvodu  schvaľovania  rozpočtu  obce  na  rok  2015  na  budúcom

zasadnutí  OcZ  predkladá  dnes  na  rokovanie  východiská,  ktoré  je  potrebné  zvážiť  pri  príprave
návrhu  rozpočtu.  Z tohto  dôvodu  sú  na  zasadnutí  OcZ  prítomní  riaditelia  MŠ  a ZŠ.  Starosta
odovzdal slovo riaditeľke MŠ Mgr. Renáte Kertysovej. 

Riaditeľka MŠ objasnila poslancom, že rozpočet MŠ pozostáva z prostriedkov na predškolskú
výchovu a školskú jedáleň. Rozpočet na rok 2014 je 181 700 €, predpokladané náklady na rok 2015
sú 190 140 €. Rozdiel je v položke oprava a údržba MŠ a stroje, prístroje v ŠJ. Čo sa týka opráv
a údržby ostali  ešte  nedoriešené  malé  detaily  v starej  časti.  Nie  sú  vymenené  všetky okná a je
potrebná rekonštrukcia toaliet a umyvárky pre zamestnankyne ŠJ v rozsahu výmeny sanity a dlažby.
Predpokladaný náklad je 3 000 €. Čo sa týka prístrojov v ŠJ, je potrebné zakúpiť nový robot, keďže
ten terajší  má 60 rokov. Predpokladaný náklad je 5 000 €.  Samozrejme na trhu sú aj  lacnejšie
prístroje, avšak nespĺňajú požiadavky. Ak budú podielové dane na rok 2015 v intenciách tohto roka,
príjmy od rodičov by ostali tiež ako doteraz (59 detí x 12 € x 10 mesiacov) – 7800 €, dotácia na



predškolákov by bola (41 detí x 15 € x 12 mesiacov) – 6380 €, tak by celkové príjmy MŠ boli vo
výške 189 716 €.  Rozdiel v predpokladaných príjmoch a výdavkoch na rok 2015 ba tak bol  vo
výške 424 €. Riaditeľka poukázala na to, že cez refakturáciu nákladov na energie sa obci vráti od
MŠ ešte cca 11 500 €. 

P. Baňas poznamenal, že to berie tak, že ceny na nákup prístroja i na úpravu MŠ boli stanovené
odborníkmi.

Starosta odovzdal slovo riaditeľovi ZŠ Mgr. Ivanovi Kostelníkovi. 
Riaditeľ  ZŠ  konštatoval,  že  financovanie  ZŠ  je  o niečo  komplikovanejšie,  keďže  ide

o originálne  aj  prenesené  kompetencie.  Financovanie  od  štátu  rieši  ministerstvo  stanovením
normatívu. Očakáva sa, že na prenesené kompetencie by mala škola dostať cca 750 – 760 tis. €.
Originálne  (ŠKD,  ŠJ)  závisia  od  obce.  V ŠKD bude  potrebné  navýšiť  mzdové prostriedky pre
pedagogických zamestnancov o 5 %. Avšak pri ŠKD to nie je tak náročné ako pri ŠJ. Príspevok
rodičov na ŠKD je 7 €/dieťa. Čo sa týka ŠJ, škola by rada poďakovala poslancom za schválenie
príspevkov na nákup konvektomatu a tiež myčky, ktorá bola v havarijnom stave. Myčka je teraz
posuvná a tak personál nie ej nútený nič dvíhať, čím sa výrazne uľahčuje práca v kuchyni. Pri ŠJ je
potrebné navýšenie mzdových prostriedkov o 1100 €, keďže ŠJ pripravuje osobitne stravu pre deti,
ktoré majú celiatickú diétu. Pre 5 detí sa pripravuje a vydáva strava osobitne. Ing. Fečik reagoval,
že nerozumie ako to  súvisí  s navýšením nákladov.  Opýtal sa,  či  rodičia  chorých detí  majú ešte
priplácať a či je to nevyhnutné? Riaditeľ ZŠ odpovedal, že ide o vyššiu náročnosť na prípravu jedla.
Obed stojí len o pár centov viac ako pri bežnom stravovaní. Uviedol, že nevie ako by sa to dalo
riešiť pri kalkulovaní ceny obeda tak, aby rodičia týchto detí nedoplácali viac. P. Baňas sa opýtal, či
sa rodičia nesťažujú? Riaditeľ odpovedal, že vôbec nie. Veľmi privítali,  že ŠJ poskytuje aj túto
možnosť stravovania a je to pre nich prínosom. Riaditeľ ďalej uviedol, že škola má tiež požiadavku
na údržbu ŠJ. Je potrebné vymeniť výdajné okienka, keďže existujúce sú v dezolátnom stave. Už aj
z bezpečnostného hľadiska je nevyhnutné ich vymeniť,  keďže niekoľko krát sa stalo,  že spadli.
Ďalšom požiadavkou vyplývajúcou z toho, že do ŠJ chodia aj študenti hotelovej akadémie na prax
a v ŠJ  pracuje  6  kuchárok,  je  rozšírenie  šatne  a jej  vybavenie  sprchou.  Po  likvidácii
vzduchotechniky vznikol priestor, ktorý by sa dal na to využiť. Škola by rada zlepšila podmienky
zamestnancov.  Riaditeľ  uviedol,  že  by  privítal  príspevok  na  rekonštrukciu  ŠJ  z rozpočtu  obce.
Dodal, že v budúcnosti bude okrem spomenutých vecí potrebné vymeniť aj kachličky a podlahu
z betónu, ktorý je už značne opotrebovaný. 

Starosta požiadal riaditeľa ZŠ, aby pripravil návrh úprav v ŠJ a tiež uviedol etapy ako by sa
mali jednotlivé úpravy realizovať. Poukázal na to, že ani stoličky a stoly v ŠJ nie sú už vyhovujúce.
Riaditeľ reagoval, že je to pravda. Škola sa zapojila do projektu Pomôž svojej škole. Podstatou je
získať čo najviac prispievateľov. Rodičia by prispeli sumou 1 € a ak by škola vyhrala, z grantu by
ministerstvo doplatilo rozdiel medzi vyzbieranými príspevkami a skutočnými nákladmi na nákup
stolov a stoličiek. Konštatoval, že stoly a stoličky v ŠJ majú už 47 rokov. ŠJ celkovo nespĺňa tie
kritéria, ktoré by spĺňať mala. Stravuje sa v nej 368 stravníkov.

Starosta sa ďalej opýtal koľko detí navštevuje ŠKD? Riaditeľ odpovedal, že v súčasnosti je cca
135 detí. Dodal, že celkovo je predpoklad, že sa počet detí v ZŠ zvýši.

Ing. Harčár predniesol požiadavku, aby riaditeľ vyčíslil, či jednotlivé investície do ZŠ, priniesli
nejakú úsporu.  Aby bola  investícia  obce vyhodnotená.  Nejde  tu  o presnosť,  ale  o obhájiteľnosť
investícií. 

P. Baňas poukázal na zlý stav dvora za telocvičňou, kde boli kedysi pracovné políčka a opýtal
sa riaditeľa, čo s tým chcú robiť? Riaditeľ odpovedal, že tento priestor je už pokosený, prídu ho
poorať a budú sa tam sadiť bylinky (ide o projekt). 

Riaditeľ  informoval  OcZ aj  o potrebe  rekonštrukcie  v telocvični,  v dievčenskej  šatni  nie  sú
sprchy. V havárijnom stave je aj strecha na administratívnom pavilóne. 

Ing. Fečik sa opýtal na význam zberu papiera v škole, keďže v obci existuje separovaný zber.
Riaditeľ odpovedal, že škola tiež separuje odpad. Dvakrát do roka je vyhlásený zber papiera do
kontajnera.  Naposledy  škola  takto  získala  120  €.  Tí  žiaci,  ktorí  boli  najlepší  v zbere,  dostali
odmeny. Je to skôr motivačné, aby deti spravili niečo pre svoju školu. 



Starosta poďakoval obom riaditeľom za účasť na zasadnutí  OcZ a za prezentovanie potrieb
škôl. Konštatoval, že je predpoklad, že v roku 2015 bude rozpočet v intenciách roka 2014. Je dobré
schváliť ho na budúcom zasadnutí OcZ, aby obec nešla do nového roka v rozpočtovom provizóriu.
Nové zastupiteľstvo môže potom rozpočet upraviť rozpočtovými opatreniami.

7. K bodu:  Prejednanie žiadostí
1. žiadosť Anny Petrušovej, Bardejovská 33, Ľubotice
- o zaujatie stanoviska
Starosta  prítomných  informoval,  že  sa  jedná  o  dlhodobý  susedský  spor  p.  Petrušovej  a  p.
Brehového. Táto žiadosť je riešená spoločným stavebným úradom a tiež právnikom obce.

2. žiadosť Terézie Oravcovej, Šalgovická 2, Ľubotice
- o majetkoprávne vysporiadanie – odkúpenie obecnej parcely
Starosta  prítomných  informoval,  že  sa  jedná  o  pozemok,  ktorý  sa  nachádza  v  bývalom koryte
potoka;  navrhol,  aby  sa  počkalo  na  vypracovanie  geometrického  plánu  pre  celú  túto  oblasť  a
následne sa vysporiadala celá naraz.

3. žiadosť Pavla Jendroľa, Šalgovická 4, Ľubotice
- o odkúpenie pozemku – stanovenie kúpnej ceny
Starosta prítomných informoval, že žiadosť p. Jendroľa sa prejednávala už v roku 2013. OcZ vtedy
uznesením schválilo predaj pozemku a stanovilo kúpnu cenu 40 €/m2. Spolu s touto žiadosťou sa
schvaľovala aj  žiadosť p.  Andrejčáka,  keďže sa jednalo  o rovnakú vec.  P.  Andrejčák  pozemok
následne odkúpil. P. Jendroľ podal námietku voči cene. Následne OcZ znova ďalším uznesením
potvrdilo kúpnu cenu. P. Jendroľ ju ani tak neakceptoval. Starosta dal vypracovať znalecký posudok
na tieto pozemky (p. Jendroľ, p. Palaj) a súdnym znalcom bola stanovená cena 37,87 €/m2. Starosta
bude na základe tejto informácie znova rokovať s p. Jendroľom. Dodal, že je potrebné mať znalecký
posudok na takéto zbytkové parcely, ktoré nie sú v bývalom koryte potoka. MUDr. Daňo, PhD.
konštatoval, že teraz by mala obec predať pozemok p. Jendroľovi za 37,87 /m2 a dať mu uhradiť aj
znalecký  posudok.  Ing.  Fečik  konštatoval,  že  čo  sa  týka  vypracovania  posudku,  je  to  dobrá
myšlienka, keďže obec má v rukách relevantný podklad použiteľný aj v budúcnosti. Ing. Harčár
reagoval, že ak niekto chce niečo kúpiť, nech to kúpi, ak nie, tak nie. Potom by sme mohli s každým
jednať o už schválenej cene. 

8. K bodu: Rôzne
Bod 8.1 Mijosta

Starosta konšatoval, že kauza Mijosta do dostáva do finálnej fázy. Je reálna dohoda o urovnaní,
zaplatením sumy 200 000 € Mijoste.  Ministerstvo financií  SR sa s obcou dohodlo na schválení
návratnej  finančnej  výpomoci obci.  Tomu však  musí prechádzať dohoda o urovnaní.  Oba tieto
dokumenty  musia  byť  schválení  uznesením OcZ.  Prílohou  dohody o urovnaní  je  zrieknutie  sa
všetkých nárokov Mijosty a tiež súdny zmier. Starosta prečítal poslancom znenie dohody a zmluvy.
Dodal, že keď bude zmluva o finančnej výpomoci schválená vo vláde, obec dostane od ministerstva
peniaze,  ktoré  do  3  dní  prevedie  na  účet  Mijosty.  Výpomoc  sa  bude  úročiť  cca  2  % (úrok  +
Euribor), štvrťročná splátka by mala byť vo výške 5000 €, doba splácania 10 rokov. Obec podá
žiadosť o odpustenie splácania časti výpomoci z dôvodu pochybenia štátu pri delimitáciu majetku
na  obec,  za  ktoré  by mal  štát  niesť  zodpovednosť.  Do  návrhu  zmluvy je  zakomponované,  že
odpustenie splácania časti výpomoci je podmienené predchádzajúcim súhlasom vlády (keďže sa
jedná  o finančné  prostriedky  štátu).  Budúci  týždeň  by  mal  ísť  tento  materiál  do  vlády  na
pripomienkovanie  a následne  bude  predložený  na  rokovanie  vlády.  Na  23.10.2014  je  vytýčené
súdne pojednávanie obce a Mijosty,  avšak je predpoklad, že sa obe strany dohodnú na odročení
a počká sa na rozhodnutie vlády. 

Ing. Harčár poznamenal, že týmto krokom sa obec prizná k niečomu, čo neurobila. Zaujímal sa
o to, za akú sumu obec pozemok Mijoste predala? Starosta odpovedal, že išlo o 3 milióny korún.



O tejto sume už súd rozhodol a obec ju má Mijoste vrátiť. 
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, kto to bude vláde predkladať? Starosta odpovedal, že minister

financií.
Ing. Harčár sa opýtal, či po vyplatení Mijosty už bude všetko čisté alebo sú tam ešte ďalšie

súdy,  ktoré  obec  čakajú?  Starosta  odpovedal,  že  Klimovičovci  i Lokšovci  sa  už  vyrovnali
s Mijostou. Dodal, že pri prerokovaní vo vláde, bude už vyčíslený aj dopad na štátny rozpočet, ak
by vláda obci časť návratnej výpomoci odpustila. Poukázal na to, že prijatie výpomoci je menšie
riziko ako vyjednávať len s Mijostou.  Ing.  Harčár  dodal,  že  keďže je pravda,  že štát  pochybil,
v prípade neodpustenia časti finančnej výpomoci, je tu šanca žalovať štát. Starosta reagoval, že táto
šanca je tu stále, ale spory so štátom sú dlhodobé a bolo by to tak minimálne na 2 volebné obdobia.

Ing. Fečik uviedol, že si myslí, že štát obci časť výpomoci neodpustí, ale táto alternatíva sa
napriek tomu javí ako menšie zlo. Obec bude výpomoc splácať postupne v splátkach a nemusí tak
vyplatiť 200 000 € naraz Mijoste. Úver obec nezaťaží tak ako keby musela hneď naraz vyplatiť
Mijoste už vysúdenú sumu. P. Husovský reagoval, že to síce nie je šetrnejšie, ale je tu nádej, že nám
časť poskytnutej sumy odpustia. P. Baňas dodal, že v prípade, že to neprejde u tejto vlády, je tu
šanca žiadať o odpustenie novú vládu. 

Starosta  ešte  na  záver  dodal,  že  ministerstvo  financií  požaduje  zriadenie  záložného  práva
veriteľa na 100 000 €. Táto zmluva tiež bude podliehať schváleniu OcZ.

Poslanci hlasovali o schválení dohody o urovnaní so spoločnosťou Mijosta.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 11/8/2014)
Poslanci  hlasovali  o schválení  zmluvy o návratnej  finančnej  výpomoci  s  Ministerstvom financií
Slovenskej republiky

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

 (uznesenie č. 12/8/2014)

Bod 8.2 vyrozumenie o kontrole verejného obstarávania
Starosta  informoval  prítomných,  že  OcÚ bolo  doručené vyrozumenie  Slovenskej  inovačnej

a energetickej  agentúry  týkajúce  sa  kontroly  verejného  obstarávania  na  projekt  „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia, v ktorom sa uvádza, že postup zadávania zákazky je v súlade so zákonom
o verejnom  obstarávaní.  Ešte  prebehne  kontrola  zmluvy  o dielo  a následne  je  možné  začať
realizovať práce na tomto projekte.

Bod 8.3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti v obce
Starosta informoval poslancov, že projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti obce“ sa

už realizuje.

Bod 8.4 revitalizácia zelene
Starosta poslancom oznámil, že im mailom zašle návrh architektky na revitalizáciu zelene na

cintoríne, aby sa ním následne zaoberali na budúcom zasadnutí OcZ.

Bod 8.5 predaj pozemkov pod garážami
4. žiadosť Bc. Ľubomíra Štefanika, Tekeľova 2, Ľubotice
5. žiadosť Mgr. Pavla Mňahončáka a manž. Tatiany, Tekeľova 1, Ľubotice
- o odkúpenie pozemkov pod garážami

Poslanci sa ešte vrátili k 2 žiadostiam týkajúcim sa predaja pozemkov pod garážami. Starosta
informoval, že zámer predaja bol schválený na minulom zasadnutí OcZ. Poslanci hlasovali o návrhu
predať pozemok parc. č. 3075 a 3123 pod garážami majiteľom garáži za 1 €. Jedná sa o prípad



hodný osobitného zreteľa.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 13/7/2014)

Bod 8.6 Obecný dom – p. Baňas
P. Baňas poukázal na to, že Obecnom dome sa robili úpravy, ale poslanci nemajú informácie o

tom, čo sa opravuje, kto to opravuje a pod. Starosta reagoval, že OcZ schválilo túto investičnú
aktivitu a rozpočtovým opatrením sa upravil rozpočet obce o 30000 € na túto akciu. Následne bolo
zrealizované verejné obstarávanie, ktoré vyhrala firma Ján Hlinka, JANSTAV združenie.  Práce sa
už pomaly končia. Bola zrealizovaná oprava fasády (2 steny), vstupné dvere, bezbariérový vstup
a tiež vstupná bránka do záhrady. Tieto úpravy sú v hodnote cca 16 000 €. 

Bod 8.7 odbočovací pruh – p. Baňas
P. Baňas pripomenul,  že v minulosti  sa hovorilo o odbočovacích pruhoch a keďže sa teraz

striekali čiary na cesty, či sa niečo v tejto veci riešilo. Starosta odpovedal, že dopravné značenie
podlieha  schváleniu  dopravného  inšpektorátu,  ktorý  sa  musí  vyjadriť  k  osadeniu  značiek.  K
obnoveniu deliacej čiary nie je potrený súhlas inšpektorátu.

Bod 8.8 autoškola Tomko – p. Baňas
P.  Baňas  sa  opýtal,  či  je  niečo  nové  vo  veci  vysporiadania  pozemku  autoškoly?  Starosta

odpovedal, že p. Tomko neuvažuje o tom, že by sa s obcou na niečom dohodol. Je tu riešenie ísť
súdnou cestou, ale OcZ s tým nesúhlasilo. Inak tu ide len o tvrdenie proti tvrdeniu.

Bod 8.9 zámková dlažba – p. Baňas
P. Baňas sa opýtal ako je to s odkúpením zámkovej dlažby Ing. Lukáčom? Starosta odpovedal,

že dlažba sa predá Ing. Lukáčovi za polovičnú cenu novej dlažby.

Bod 8.10 cyklistický chodník – p. Baňas
P. Baňas uviedol, že počul, že prebehla súťaž na vybudovanie chodníka, avšak nemá informáciu

koľko to bude stáť. Starosta reagoval, že vybudovanie cyklistického chodníka a chodníka pre peších
je zahrnuté v investičných aktivitách obce. V súčasnosti sa prebieha verejné obstarávanie, ktoré ešte
nie je ukončené. P. Baňas sa opýtal o akú sumu tu ide? Starosta odpovedal, že cca 150000 € podľa
ponúknutej sumy. Táto aktivita je už zahrnutá v upravenom rozpočte obce.

9 . bodu: Záver
Starosta  obce  sa  poďakoval  všetkým  prítomným  za  aktívnu  účasť  a  ukončil  ôsme  riadne

zasadnutie OcZ v tomto roku.

Ľubotice  13. 10. 2014 

                   MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                          starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Ing. Matej Harčár, v. r.         
 

Miroslav Kormaník, v. r.


