
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 2/2014
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 02. 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, František Husovský, Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč,

                  Ing. Milan Marchevský  
                   
Ospravedlnili sa: Mária Havajová (PN), Ing. Matej Harčár (pracovné 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 10.02.2014
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol
4.   Prerokovanie možnosti prenájmu komunitného centra na prevádzku ZUŠ
5.   Zvolanie zhromaždenia občanov – informácie o činnosti obce
6.   Prerokovanie žiadostí
7.   Rôzne
8.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a František Husovský
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/2/2014)

2. K bodu: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ. Všetky prijaté uznesenia sú v plnení.

3.  K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol 
Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce.
Hlavný kontrolór v súlade so zákonom o obecnom zriadení predložil obecnému zastupiteľstvu v

lehote  stanovej  zákonom správu  o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2013.  Kontroly  počas  roka  boli
vykonané v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti a tiež 20 % pracovným úväzkom.

V mesiaci január – február hlavný kontrolór vypracoval stanovisko k záverečnému účtu obce za
rok 2012 a odporučil  OcZ schváliť záverečný účet „bez výhrad“.  V januári  bola  tiež vykonaná



kontrola  plnenia  doporučených  opatrení  z  kontroly  MŠ.  Pri  štvrťročných  inventarizáciách
pokladničnej  hotovosti  bolo  kontrolou  zistené,  že  vo  všetkých  prípadoch  zostatok  finančnej
hotovosti súhlasil so stavom v pokladničnej knihe. V marci bola vykonaná kontrola dodržiavania
zásad poskytovania dotácií a finančných výpomocí. V zázname z kontroly bolo konštatované, že
všetky dotácie poskytnuté obcou v roku 2012 boli riadne vyúčtované a podmienky na ich čerpanie
boli  splnené.  Priebežne  tiež  bola  vykonávaná  kontrola  vedenia  pokladničných  operácií
v nadväznosti  na  zákon  o účtovníctve.  Kontrolou  nebolo  zistené  porušovanie  zásad  vedenia
pokladničných  operácii.  Kontrolou  vedenia  sťažností  a petícii  bolo  zistené,  že  obec  vedie
predpísanú evidenciu sťažností  a petícií  a že v roku 2013 nebola na obecný úrad podaná žiadna
sťažnosť ani petícia. Kontrola čerpania rozpočtu bola vykonaná k 30.6.2013. Výsledkom kontroly
bolo konštatovanie,  že rozpočet  sa  priebežne vyvíja  v  súlade so schváleným zámerom a nie  je
potrebné prijímať rozpočtové opatrenia.  Hlavný kontrolór tiež vypracoval odborné stanovisko k
návrhu rozpočtu obce na rok 2014,  v ktorom bolo skonštatované,  že návrh bol  vypracovaný v
súlade  s  príslušnými  zásadami  a  bolo  dané  odporučenie  na  jeho  schválenie.  Priebežne  bolo
výberovým  spôsobom  kontrolované  vedenie  účtovnej  evidencie  z hľadiska  požiadaviek  zákona
o účtovníctve ako aj požiadaviek čerpania výdajov z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti.  Kontrolou  nebolo  zistené  porušovanie  týchto  zásad.  Kontrola  bola  venovaná  aj
dodržiavaniu zásad výkonu finančnej  kontroly nadväzne na prijaté  interné  Zásady vykonávania
predbežnej  finančnej  kontroly  v  zmysle  zákona  o  finančnej  kontrole  a  vnútornom  audite.
Kontrolným zistením je  konštatovanie,  že  finančná kontrola  je  vykonávaná v  súlade  s  prijatou
internou smernicou. Na základe poznatkov z kontroly je možné konštatovať, že vedenie účtovnej
evidencie je na požadovanej úrovni a zodpovedá štandardom, ktoré sú kladené na jej vedenie. Má
dostatočnú vypovedaciu schopnosť a dáva potrebný prehľad o čerpaní rozpočtu a o stave majetku
a záväzkov obce. Počas roka neboli kontrolou zistené nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijímanie
opatrení. Boli dané návrhy na prijatie interných usmernení k niektorým oblastiam, resp. návrhy na
novelizáciu  niektorých  vnútorných  noriem  a VZN.  Priebežne  sa  vzájomnou  konzultáciou
zjednocovali  prípadné  rozdielne  výklady  k niektorým  záležitostiam  s cieľom  zabezpečiť  výkon
samosprávnych  funkcií  v požadovanej  kvalite  pri  dodržiavaní  všeobecne  platných  zákonov
a vlastných zásad.

P.  Čajku  zaujalo,  že  neboli  na  obecný  úrad  doručené  žiadne  sťažnosti.  Hlavný  kontrolór
vysvetlil,  že predmetom kontroly je kontrola sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach, teda na
činnosť úradu. Ostatné podnety môžu byť nazvané sťažnosťami, ale nie sú nimi v zmysle zákona o
sťažnostiach.

Mgr. Lukáč sa opýtal, či na ZŠ nebola vykonaná žiadna kontrola. Hlavný kontrolór odpovedal,
že  boli  kontrolované len  opatrenia  prijaté  na  nápravu  zistených nedostatkov,  ktoré  vyplynuli  z
kontroly vykonanej v roku 2012. Opatrenia boli prijaté a zapracované, písomná správa o ich splnení
bola vyhotovená.

OcZ vzalo správu o výsledkoch vykonaných kontrol na vedomie.

4. K bodu: Rôzne
 Bod 8.1. kontrola NKÚ
Starosta  navrhol  v nadväznosti  na bod 3 presunúť časť bodu Rôzne týkajúcu sa  informácie o
záveroch kontroly NKÚ. Informoval poslancov, že predmetom kontroly, ktorá prebiehala v čase od
25.06.2013  do  28.11.2013,  bola  hospodárnosť,  efektívnosť  a  účinnosť  využitia  verejných
prostriedkov a  majetku  subjektov územnej  samosprávy pri  správe,  údržbe  a  obnove miestnych
komunikácií v Obci Ľubotice. Kontrola bola súčasne vykonaná vo viacerých obciach a mestách. Z
kontroly bol vypracovaný protokol. Na základe protokolu obec vypracovala tri opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov. Následne bol predsedovi NKÚ odoslaný list s prijatými opatrenia a termínmi
ich splnenia. Starosta prezentoval poslancom list predsedu NKÚ. Zároveň poslancov informoval o
výsledku kontroly a tiež o prijatých opatreniach. 
OcZ vzalo Správu o výsledku kontroly NKÚ na vedomie.

  (uznesenie č. 2/2/2014)



5. K bodu: Prerokovanie možnosti prenájmu komunitného centra na prevádzku ZUŠ
Starosta pripomenul, že poslanci si na decembrovom zasadnutí OcZ vypočuli prezentáciu p.

Júlie Škopovej ohľadom možnosti zriadenia súkromnej ZUŠ na území obce Ľubotice, ktorá by na
svoju  činnosť  využívala  priestory  komunitného  centra.  Starosta  bol  OcZ  vyzvaný,  aby  túto
požiadavku  prerokoval  aj  so  seniormi,  ktorí  podporovali  kúpu  tejto  nehnuteľnosti  a  zriadenie
komunitného centra. Seniori sú jednoznačne proti. Starosta ďalej poukázal na to, že od Vianoc sa v
komunitnou centre realizovalo už viacero aktivít. Je tu stále aj požiadavka mamičiek na zriadenie
materského centra. Seniori tam tiež majú svoje aktivity. Ak sa vezmú do úvahy všetky tieto aktivity,
prenajať tieto priestory ZUŠ je dosť háklivá vec. Mohlo by sa stať, že by tam obec mohla robiť
akcie len vtedy, keď tam nebude ZUŠ. Zároveň je potrebné rátať s devastáciou priestorov a tiež s
tým,  že  nájom len  veľmi  minimálne  pokryje  výdavky.  Ak  by  sa  v  záhrade  osadili  lavičky  a
preliezačky, nebolo by dobré, aby sa deti miešali so školákmi. 

Ing.  Fečik poukázal  tiež  na to,  že by nebolo  vhodné jednať tak,  že obec na rok prenajme
priestor,  potom  prehodnotí  svoje  rozhodnutie  a  po  roku  povie  nie.  ZUŠ  tu  chce  mať  sídlo,
požiadavky teda logicky môžu byť časom väčšie a väčšie aj na priestor aj na čas. V budúcnosti by z
toho pôvodného účelu – komunitné centrum, musela obec ukrajovať. Dodal, že nesúhlasí s nájmom
z dôvodu neobmedziť nielen teraz ale aj v budúcnosti aktivity obce.

P. Kormaník uviedol, že komunitné centrum má priestory, v ktorých organizujú svoje aktivity
starší aj mladí. Vidno, že sa to rozbieha a bola by škoda to zabrzdiť príp. obmedziť aktivity kvôli
činnosti ZUŠ. Tiež by bolo časom ťažšie obmedziť aktivity ZUŠ, ak by tu mala sídlo a rozbehla
svoju činnosť.

P. Čajka konštatoval, že pravdou je, že pri akciách obce a ZUŠ by mohli nastať kolízne situácie.
Uviedol,  že  zo  začiatku  nemal  predstavu,  čo  by od  objektu  ZUŠ očakávala.  Mal  pocit,  že  p.
Škopová potrebuje preklenúť nejakú krízovú situáciu. Dodal, že je to náš objekt a mali by sme teda
brať ohľad na požiadavky našich občanov, ak teda zvládneme náklady na prevádzku. Vidí objekt
ako bezpečný aj na aktivity pre najmenších, keďže je oplotený. Poukázal na to, že mať činnosť ZUŠ
v obci by bolo iste dobré, avšak je potrebné brať ohľad na požiadavky občanov.

P. Husovský vyjadril súhlas s tým, čo bolo povedané. Dodal, že ak by v týchto priestoroch bol
napr. tanečný odbor, tak podlahy by bolo potrebné vymeniť hneď. 

Ing.  Fečik  konštatoval,  že  zvažovaniu  sa  už  venovalo  dosť  času.  Príjmy z  nájmu ZUŠ by
pokryli iba z malej časti náklady na prevádzku na mesiac. Bolo by to neadekvátne.

P. Husovský sa opýtal aké sú mesačné náklady na prevádzku centra: Starosta odpovedal, že je
to 500 €.

P.  Baňas  uviedol,  že  sa  skôr  prikláňa  k tomu,  že  by sa len  nejaká  miestnosť  prenajala  na
kancelárske priestory, nebolo by to také rušivé. Mohli by sa sťažovať aj susedia, keďže by išlo o
pomerne hlučnú aktivitu. Bolo by vhodnejšie prenajať miestnosť niekomu s činnosťou bez rušivých
vplyvov. Nevieme  ako dopadne rozhodnutie o farnosti. V prípade jej vzniku bude potrebné hľadať
priestory pre farské aktivity. Pre ZUŠ by ani sociálky zrejme nevyhovovali. 

Starosta konštatoval, že na dlhodobú činnosť ZUŠ by podľa neho boli vhodnejšie iné priestory. 
Hlavný kontrolór dodal, že ZUŠ ponúka dostatočné množstvo krúžkov pre deti.
Z diskusie vyplynulo, že prenájom priestorov ZUŠ by bol veľkým obmedzením činnosti obce v

komunitnom centre. 
MUDr. Daňo, PhD. uviedol, že by chcel poznať názor kresťanských seniorov na tento nájom.

Starosta odpovedal,  že je jasné, že oni to nechcú a že to boli  práve oni,  kto bol za kúpu tejto
nehnuteľnosti.

Starosta ďalej dodal, že je tu tiež návrh mladých dať do komunitného centra pingpongový stôl,
aby si tam mohli ísť zahrať. Konštatoval, že sa uvidí ako sa vyvinie povinnosť odpracovať dávky a
potom by sa aj takýmto spôsobom mohol vyriešiť správca centra resp. by bolo možné riešiť túto
pozíciu zamestnaním „ZŤP“. Prezentoval tiež návrh seniorov, aby v centre fungoval ich klub s
možnosťou stretávania sa viackrát za týždeň. Bolo by dobré dať šancu aj mamičkám na materskej.
Možností ako využiť priestor je dosť.

Mgr. Lukáč uviedol, že ak by ZUŠ mala sídlo  v obci, peniaze by išli do obce. Pri predstave



ZUŠ, že bude fungovať ešte  minimálne rok v priestoroch v Ľuboticiach ale  aj  v priestoroch v
Prešove,  by sa mohlo stať,  že Prešov jej  vypovie nájom, keďže peniaze na deti  budú dostávať
Ľubotice. Potom by sa bolo potrebné postarať o všetky deti a tým pádom by bola väčšia požiadavka
aj  na  priestory alebo  na  čas.  Je  to  síce  len  hypotetické  ale  na  druhej  strane  je  potrebné vždy
uvažovať 2 kroky vopred pri takýchto záležitostiach. Táto možnosť je veľmi reálna.

Starosta dodal, že sa takto nad tým nezamýšľal ale je dosť reálne, že keď Mesto Prešov zistí, že
už nedostane finančné prostriedky na deti, nájom vypovie.

Poslanci hlasovali o návrhu schváliť nájom priestorov komunitného centra súkromnej základnej
umeleckej škole.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 0 PROTI: 7  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 3/2/2014)

6.  K bodu: Zvolanie zhromaždenia občanov – informácie o činnosti obce
Starosta  otvoril  diskusiu  k tomuto  bodu.  Vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  či  zvolať

zhromaždenie občanov a ak áno kedy a s akým programom.
Z diskusie vyplynul návrh zvolať zhromaždenie občanov v utorok 06. marca 2014 o 17.00 hod.

Program bude mať tri časti – informácia o činnosti obce v roku 2013, plán činnosti na rok 2014 a na
záver diskusiu. 

Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/2/2014)
7.  K bodu: Prejednanie žiadostí
žiadosť Milana Dudáša, Gagarinova 9, Ľubotice
- o jednorázovú sociálnu výpomoc
Starosta  informoval,  že  táto  žiadosť  bola  riešená  s  p.  Havajovou  za  sociálnu  komisiu  a  p.
Caunerovou,  terénnou sociálnou pracovníčkou. Obec musí  mať k tomuto VZN a žiadateľ  musí
spĺňať náležitosti, ktoré sú VZN dané. Na budúcom zasadnutí OcZ bude návrh VZN predložený na
schválenie.  Budú  v  ňom  špecifikované  podmienky,  ktoré  musia  byť  žiadateľom  splnené.  P.
Caunerová pôjde k Dudášovcom prešetriť situáciu a vysvetliť im, aké sú možnosti a podmienky na
jej získanie. 
Ing. Fečik sa opýtal, čo v prípade, že obec VZN pripraví a žiadateľ bude spĺňať podmienky na
získanie pomoci a je v hmotnej núdzi, akou čiastkou by obec prispela? Starosta odpovedal, že aj to
je potrebné špecifikovať vo VZN.
Ing. Fečik sa ďalej opýtal, čo v prípade ak žiadateľ nebude spĺňať podmienky dané VZN?  Poukázal
na to, že rodine je potrebné pomôcť ale skôr formou pomoci napr. pre prestavbe a nie každoročným
príspevkom na školné. Starosta odpovedal, že vysvetľoval žiadateľovi, že predtým obec prispela na
konkrétnu vec. Ing. Fečik dodal, že je potrebné nájsť nejakú formu občasnej pomoci pre rodiny,
ktoré potrebujú výpomoc. 
P. Čajka sa opýtal, či obec nemôže zorganizovať zbierku? Starosta odpovedal, že postup pri konaní
verejných zbierok je  presne vymedzený zákonom č.  63/1973 Zb.  o verejných zbierkach.  Zákon
upravuje tiež kto môže zbierku organizovať.
Žiadosť bola OcZ prerokovaná, návrh VZN bude predložený na budúce zasadnutie OcZ.

8. K bodu: Rôzne
Bod 8.2 spoločné zasadnutie zastupiteľstiev 3 obcí
Starosta informoval poslancov, že dňa 18.03.2014 o 17.00 h sa uskutoční v Ľuboticiach spoločné
zasadnutie zastupiteľstiev 3 obcí – Vyšná Šebastová, Kapušany, Ľubotice. Ide o stretnutie v rámci
MAS Šafrán,  na ktorom budú poslanci informovaní o činnosti MAS, financovaní projektov cez



MAS a pod. 

Bod 8.3 4. kelemeské zabíjačkové hody
Starosta pozval prítomných na 4. kelemeské zabíjačkové hody, ktoré sa budú konať dňa 22.2.2014
od 12.00 h v záhrade pri  reštaurácii  Obecný dom. Zároveň sa ich opýtal,  či  prídu pomôcť pri
organizovaní? P. Čajka odpovedal, že príde. 

Bod 8.4 plnenie výberu daní a poplatkov za r. 2013
Starosta informoval poslancov o plnení rozpočtu z pohľadu výberu daní a poplatkov za rok 2013.
Poukázal  na  to,  že  miestne  dane  sú  uhradené  na  96,53  %.  Čo  sa  týka  poplatkov  za  vývoz
komunálneho odpadu, tie sú uhradené na 96,87%. Najväčším dlžníkov v oboch prípadoch je firma
NACEVA – SLOVAKIA, spol. s r. o.. Obec tieto pohľadávky rieši záložným právom.

Bod 8.5 výmena okien v ZŠ
Starosta informoval prítomných, že sú vymenené okná na všetkých 4 pavilónoch a telocvični. Dnes
sa menia okná na špeciálnom pavilóne a nakoniec sa budú na administratívnom pavilóne. Deti budú
mať dlhšie prázdniny, keďže riaditeľ vyhlási riaditeľské voľno. 
P.  Čajka  sa  opýtal  aké  okná  sa  menili  na  telocvični,  keď  tam už  okná  menené  boli.  Starosta
odpovedal,  že  na  šatniach.  Ďalej  uviedol,  že  predpoklad  je  taký,  že  do  31.  marca  finančné
prostriedky budú vyčerpané. Na malej telocvični sa vymení 6 okien za peniaze školy, ostatné sa
zamurujú.  Firma  MOVYROB  pristúpila  k  práci  zodpovedne,  všetok  odpad  sa  vyváža,  všetko
prebieha podľa dohody pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Bod 8.6 zmluva s Molčanovcami
Starosta informoval, že v roku 2011 bolo schválené uznesenie týkajúce sa odkúpenia pozemku vo
vlastníctve Molčanovcov do majetku obce za 5 €. Po schválení uznesenia bol pripravený návrh
kúpnej zmluvy. Avšak vlastníci si vyžiadali, aby sa vo veci nepokračovalo. Stoplo sa to a zmluva
nebola zverejnená.  Nie je teda účinná.  Medzitým zomrela jedna z účastníčok zmluvy,  prebehlo
dedičské  konanie,  ktoré  je  ukončené.  Je  teda  potrebné  preschváliť  toto  uznesenie,  aby  v  ňom
figuroval súčasný majiteľ pozemku.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 5/2/2014)

Bod 8.7 dohoda o spolupráci - Winklerovky
Starosta  vysvetlil  prítomným,  že  sa  jedná  o  obytný  súbor  Winklerovky.  Momentálne  prebieha
územné konanie na siete a cesty pre OS Winklerovky. Pozemok, po ktorom by mala ísť hlavná
prístupová  komunikácia  ako  pokračovanie  Krížnej  ulice  nad  Ľubotickým  potokom,  patrí
Slovenskému pozemkovému fondu. Je možné previesť tento pozemok z SPF na obec bezodplatne,
avšak obec by musela byť jedným z navrhovateľov pri územnom konaní. SPF súhlasí aj s predajom
predmetného pozemku za trhovú cenu navrhovateľovi t. j. Ing. Kokoškovi. Avšak pre obec by toto
bolo  nevýhodné,  lebo  pozemok  by  patril  súkromnému  vlastníkovi.  Stavebný  úrad  vie  spraviť
územné rozhodnutie na dvoch navrhovateľov – obec (na hlavnú cestu) a Ing. Kokoška (na ostatné
cesty a  iné  stavebné objekty).  V takomto prípade  by po nadobudnutí  právoplatnosti  územného
rozhodnutia obec požiadala SPF o bezodplatný prevod pozemku do vlastníctva obce za účelom
umiestnenia  miestnej  komunikácie  na  tomto  pozemku.  Poukázal  na  to,  že  v  ÚPN  je  táto
komunikácia  definovaná ako verejnoprospešná stavba.  Starosta  následne prezentoval prítomným
návrh  dohody medzi  obcou  a  Ing.  Kokoškom,  že  územné  rozhodnutie  bude  vydané  na  dvoch
navrhovateľov, teda aj Obec Ľubotice. Dodal, že túto dohodu konzultoval s právnym zástupcom
obce a bude ju tiež konzultovať so stavebným úradom. V zmluve je zakotvený aj bod o prevode
práv na Ing. Kokošku, aby sa obec nezaviazala k výstavbe miestnej komunikácie. Obec neprevedie



majetok,  len  práva  vyplývajúce  z  územného  rozhodnutia.  Obec  môže  následne  tento  pozemok
prenajať, aby bolo možné vydať stavebné povolenie. Z diskusie vyplynul názor uzatvoriť dohodu s
Ing. Kokoškom. P. Baňas upozornil, že je podstatné nezaviazať sa dohodou k výstavbe cesty.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 6/2/2014)

Bod 8.8 investičné priority obce 
Starosta prezentoval plnenie zámerov obce Ľubotice na obdobie rokov 2008 – 2013. 
- výstavba polyfunkčnej budovy – klubovňa, knižnica, cukráreň, verejný prístup na internet, fitnes
a pod. na prízemí, spoločenská sála s javiskom na poschodí – nesplnené, verejný prístup na internet
je v obecnej knižnici;
- vnútorné zariadenie do vyššie uvedenej polyfunkčnej budovy – nesplnené;
-  park  v záhrade  pri  obecnom  úrade  riešiť  s možnosťou  vystupovania  rôznych  súborov
a vybudovaním detského ihriska -splnené;
-  vybudovanie  chodníka  a rekonštrukcia  asfaltového  povrchu 4  ulíc  v starej  časti  obce,  vrátane
vybudovania uličných vpustí dažďovej vody do kanalizácie a rekonštrukcia verejného osvetlenia na
týchto uliciach – splnené
- rekonštrukcia asfaltového povrchu ulíc, ktoré sú po rôznych prekopávkach – Kalinčiakova;
-  rekonštrukcia  chodníkov  –  nový  asfalt  na  už  vybudovaných  chodníkoch  –  Kalinčiakova,
Domašská;
- výstavba verejného osvetlenia na ulici, ktorá spája obec so sídliskom Sekčov (štvorprúdová cesta)
– realizácia v roku 2014;
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti obce – realizácia v roku 2014;
-  rekonštrukcia  obecného  rozhlasu  –  splnené  –  Kalinčiakova,  Ku  Bánovcu,  Šebastovská,  Čsl.
Letcov, Šalgovická;
-  rekonštrukcia  objektov základnej  školy – sociálne  zariadenia,  kúrenie,  zateplenie  obvodových
stien  a strechy,  vybudovanie  spojovacích  chodieb  medzi  jednotlivými  pavilónmi  –  v  plnení  –
sociálne  zariadenia  rekonštruované,  opravená  telocvičňa  v  interiéri  –  palubovka,  kúrenie,  el.
rozvody, omietky, obklad stien, prebieha výmena okien;
- výstavba cyklistického chodníka, vrátane možnosti získania fin. prostriedkov na výkup pozemkov
– pripravený projekt a vydané stavebné povolenie;
-  výstavba novej  cesty v časti,  kde  začína  výstavba nových rodinných domov –  Makarenkova,
Krížna – spevnený terén, asfalt nie je;
- rozšírenie inžinierskych sietí na nových uliciach – Krížna, Makarenkova;
- možnosť získať fin. prostriedky na spracovanie územného plánu obce – nebola možnosť;
- možnosť získať fin. prostriedky na vypracovanie územného plánu zóny, napr. kopca za potokom,
časti od Šalgovíka a pod. - nebola možnosť;
- možnosť získať fin. prostriedky na výkup pozemkov pod nové cesty – nebola možnosť;
- rekonštrukcia vodovodného potrubia na ulici Šalgovíckej – splnené;
-  výstavba denného stacionáru pre dôchodcov (niečo ako materská škola ale  pre dôchodcov) –
nesplnené, kúpou nehnuteľnosti sa rozšírili možnosti;
- rozšírenie objektu MŠ o miestnosť na spanie detí – splnené, prístavba MŠ o 2 triedy;
- výstavba domu smútku – nesplnené;
- oplotenie cintorína, prípadne jeho rozšírenie – čiastočná úprava oplotenia;
- obecná televízia – nie je;
- výstavba krytého bazénu – nesplnené;
- zastrešenie ihriska s umelou trávou – nerealizované;
-  nad  šatňami  v budove  športového  areálu  riešiť  možnosť  výstavby  ubytovacieho  zariadenia
v podkroví tejto budovy – nebola možnosť;
- zlepšenie separovaného zberu komunálneho odpadu – splnené;



- vybudovanie a prevádzkovanie zberného dvora na komunálny odpad – zlepšenie podmienok zberu
veľkoobjemového odpadu oplotením, zber konárov;
- likvidácia nepovolených skládok odpadu – nové nepovolené skládky nevznikajú;
- vybudovanie klimatizácie kancelárií na obecnom úrade – splnené.
Konštatoval, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, čo nebolo splnené a navrhnúť nové priority. Tiež
je potrebné aktualizovať PHSR, ktorý vychádza z vízií.  Keďže programovacie obdobie EÚ sa z
roku 2013 predĺžilo do roka 2014, nové výzvy v tomto roku nebudú. Počas roka sa vyšpecifikujú
podmienky čerpania prostriedkov z eurofondov. V období 2015 – 2020 by mohlo byť reálne získať
niečo pre obec z EÚ. Cez MAS Šafrán sa bude dať získať viac i na menšie projekty. Cez MAS sa dá
zapojiť aj do iných výziev ako cez ROP. 
P. Čajka tlmočil otázky občanov ohľadom chodníka na Sekčov. Starosta reagoval, že sa uvidí koľko
prostriedkov bude mať obec k dispozícii a či by aspoň tú časť od Hypernovy po Nicholtrackt bolo
možné vybudovať.

Bod 8.9 dopravné značky
P. Čajka pripomenul osadenie dopravných značiek zákaz státia.  Starosta reagoval, že sa to rieši
avšak bez súhlasu polície to nejde. Čaká sa na súhlas polície.

9 . bodu: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil druhé riadne zasadnutie
OcZ v tomto roku.

Ľubotice  10. 02. 2014 

                              MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                              starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Martin Baňas, v. r.

           František Husovský, v. r.


