
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 11/2013
z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 12. 2013

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí
OcZ, ale na základe rozhodnutia obecnej rady o deň neskôr. Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch
Základnej školy Ľubotice.

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., 
     Ing. Miroslav Fečik, Ing. Matej Harčár, Mária Havajová, František Husovský, 

                Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, Ing. Mária Lokšová, 
                Gabriela Hudáková, Júlia Škopová, Mgr. Miriama Smolková

1. K bodu: Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie otvoril  a  ďalej  viedol  starosta  obce MVDr. Štefan Krajči.  Privítal  prítomných a

konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 8 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné vo
všetkých bodoch rokovania.

Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania OcZ. Program bol schválený
podľa predloženého návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom. 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 10.12.2013
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014
4.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2016
5.   Schválenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2014
6.   Schválenie odpredaja pozemku pod trafostanicou pri ŠA pre VDS a. s. Košice
7.   Prejednanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Miroslav Kormaník a MUDr. Jaroslav Daňo, PhD.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/11/2013)

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

uznesenie č. 3/10/2013 –     OcZ    prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve  
obce Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 1274/4 o výmere 4 m  2   v k. ú. Ľubotice odčlenený z     pozemku  
parc. č. KN-C 1274/1 zapísanom na LV č. 1132 geometrickým plánom č. 23/13, ktorý vyhotovil dňa



10.1.2013 Ing. Jozef Kľučiar, Progres CAD Engineering, s. r. o., Masarykova 16, Prešov a     úradne  
overila Správa katastra Prešov dňa 15.1.2013 pod č. G1-53/13. OcZ schvaľuje podľa §9a ods. 8 písm.
e)  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov  zámer  predaja
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – pozemok parc. č. KN-C 1274/4 o výmere 4 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.
- poslanci sa vrátia k tomuto uzneseniu v samostatnom bode programu;

uznesenie č. 10/10/2013 – OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške     10 %  
základného  ročného  platu  v     zmysle  zákona  SNR  č.  369/1990   Zb.  o     obecnom  zriadení  v     znení  
neskorších predpisov
- zrealizované;

uznesenie č. 13/10/2013 – OcZ ukladá predsedovi komisie životného prostredia a ochrany verejného
poriadku prešetriť žiadosť p. Kataríny Ribovičovej na mieste a predložiť stanovisko na budúcom
zasadnutí OcZ
-  starosta  dal  slovo  p.  Čajkovi,  predsedovi  komisii  životného  prostredia  a  ochrany  verejného
poriadku; P. Čajka informoval prítomných, že spolu so starostom navštívili p. Riboviča, ktorého
vytopil jeho sused. P. Ribovič dal na vlastné náklady odstrániť škody vzniknuté vytopením. Škodu
bude u suseda vymáhať. Dohoda s komisiou bola taká, že p. Ribovič počká či po oprave vzniknú
ďalšie škody a ak, tak sa ozve. Zatiaľ sa neozval. Komisia považuje tento problém za vyriešený.

uznesenie č. 16/10/2013 – OcZ chvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to pozemku parc.
č. KN-C 1544/2 – zastavané plochy a nádvoria – o výmere 7 m  2   v k. ú. Ľubotice a pozemku parc. č.  
KN-C 1544/3 – zastavané plochy a nádvoria - o  výmere 32 m  2   v k. ú. Ľubotice zapísaných na LV  
1132, spoločnosti 2rent s. r. o., Šalgovická 13/B, Ľubotice. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad
hodný  osobitného  zreteľa  v  zmysle  §  9a  zákona  SNR  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení
neskorších predpisov z dôvodu malej výmery pozemkov. OcZ zároveň určuje kúpnu cenu pozemku 60
€/m2.
- je to v štádiu konzultovania o zmluve.

3. K bodu: Rôzne
Bod 9.1. Vianočná kvapka krvi
Starosta odovzdal slovo p. Gabriele Hudákovej. P. Hudáková informovala prítomných, že Miestna
skupina Slovenského červeného kríža  v Ľuboticiach v spolupráci s Obcou Ľubotice zahájila pred
mesiacom prípravu akcie Vianočná kvapka krvi. Príprava na nultý ročník bola dosť rozsiahla. P.
Hudáková pozvala poslancov na odber krvi, ktorý sa bude konať v piatok 13. decembra od 8.00
hod. v komunitnom centre. Informovala,  že v obci je 70 darcov krvi,  ktorí  sú držiteľmi plakiet.
Počas oslovovania darcov v rámci prípravy p. Hudáková zistila, že ďalších 180 darcov z Ľubotíc
má za sebou do 10 odberov. Oznam o akcii bol vyhlasovaný aj v obecnom rozhlase. P. Hudáková
vyjadrila nádej, že sa tento nultý ročník vydarí a budúci rok bude Vianočná kvapka krvi pokračovať
prvým ročníkom. 
P. Baňas poznamenal, že čas určený na odber krvi je nevyhovujúci, keďže zamestnávatelia nechcú
púšťať zamestnancov počas pracovnej doby. K tomuto názoru sa priklonil aj p. Husovský. 
Starosta konštatoval, že pôvodne bol odber plánovaný na sobotu, ale po vzájomnej dohode  s p.
Hudákovou sa rozhodli na piatok, pretože darcovia majú v tento deň nárok na pracovné voľno.
Zároveň poďakoval p. Hudákovej za prezentáciu akcie Vianočná kvapka krvi.

Bod 9.2. súkromná základná umelecká škola
Starosta poslancom pripomenul, že na minulom zasadnutí OcZ vyplynul z diskusie záver pozvať
zakladateľku CVČ Ebony p. Škopovú na zasadnutie OcZ kvôli možnosti zriadenia súkromnej ZUŠ
v obci Ľubotice. Starosta odovzdal slovo p. Júlii Škopovej.
P.  Škopová oboznámila  prítomných s činnosťou CVČ.  CVČ Ebony funguje  od  školského roku
2004/2005 a ročne ho navštevuje cca 800 detí  vo veku od 2 do 25 rokov. Momentálne sídli na
Bernolákovej ulici v Prešove. CVČ má hudobný odbor (spev, hra na klavír, keybord, bicie, gitaru,



školský  zbor,  hra  v školskej  kapele,  hudobná  teória),  tanečný  odbor  (dico  mini,  showdance),
hudobno-dramatický odbor, výtvarný odbor (tvorivá dielnička), predškolské programy (Eboníček,
Eboník),  programy  pre  dospelých  (kurzy  spoločenských  tancov,  kurzy  ekodielňa),  doplnkové
aktivity  (denné  letné  tábory,  usporiadanie  detskej  oslavy  spojené  s animačným  programom
a moderovanie programov). Špecifikom CVČ je, že gro tvorí populárna hudba. Ďalším špecifikom
je, že CVČ navštevujú deti už od 1,5 roka. CVČ vytvorilo programy pre deti v predškolskom veku,
ktoré sa špecializujú na to, aby sa dieťa usmernilo, ktorým smerom sa má vydať. CVČ sa snaží
nájsť  správne  smerovanie  dieťaťa  už  v predškolskom  veku.  Toto  všetko  by  rada  p.  Škopová
preniesla aj do obce. P. Škopová ďalej prezentovala dosiahnuté úspechy CVČ. Tiež poukázala na
spoluprácu CVČ s OZ Deťom pre život a OZ Na bicykli  deťom, s ktorými organizuje ozdravné
pobyty pre detských onkologických pacientov. Každoročne tiež spolupracuje s OZ Resuscitácia pri
podujatiach Dni záchrany života. Spolu s OZ Divé maky prebieha podpora talentovaných rómskych
detí  a pod.  P.  Škopová  prezentovala  tiež  známych  žiakov  a učiteľov  CVČ.  P.  Škopová  ďalej
objasnila dôvod prečo plánuje zmeniť CVČ na súkromnú základnú umeleckú školu. Do 1.1.2013 sa
všetko dalo zvládať ale potom prišla zmena zákona o financovaní CVČ a krátenie príspevkov na
deti, ktoré má likvidačný charakter. Zmenou zákona totiž CVČ prišlo o 92% príspevkov na deti. Po
porade so sekciou súkromného školstva MŠ SR je tu riešenie preklasifikovať CVČ na súkromnú
ZUŠ  a nájsť  jej  nejaké  miesto.  Činnosť  by  sa  mala  začať  od  septembra  2014.  Prevádzka  na
Bernolákovej  ulici  na  Sekčove  by bežala  ešte  rok  a potom by ju  ukončili.  Ľubotice  sú  blízko
Prešova, väčšina rodičov deti do centra vozí, takže to nevidia ako problém a do CVČ chodia aj deti
z Ľubotíc a to je dôvod prečo sa p. Škopová rozhodla osloviť Obec Ľubotice. Začalo by sa s hoci
menším počtom detí.  Do konca  marca  však musia byť všetky dokumenty potrebné k založeniu
súkromnej ZŠ odoslané na ministerstvo. Termín zápisu do ZUŠ by bol od 1.4.2014 do 30.6.2014,
Predpokladaný počet detí vo veku od 5 do 26 rokov je 120 – 150. Plánované odbory – hudobný,
tanečný, výtvarný, literárno-dramatický. Aktivity pre dospelých a seniorov – kurzy spoločenských
tancov, tvorivé ekodielne, zbor, poradenské služby, cvičenie pre dospelých, cvičenie pre seniorov,
cvičenie pre matky s deťmi. Doplnkové aktivity – denné letné tábory, usporiadanie detskej oslavy
spojené  s animačným  programom, moderovanie  kultúrnych  a spoločenských  udalostí  so
zabezpečeným programom.  P.  Škopová poukázala  na  to,  že  by to  bola  ZUŠ a nie  CVČ a teda
absolventi  by  mali  úradný  doklad  o ukončení  ZUŠ.  CVČ  má  výsledky  ale  doklad  o jeho
absolvovaní nemá takú váhu ako pri ZUŠ aj to jeden z dôvodov prečo ísť do založenia súkromnej
ZUŠ.
Ing, Fečik sa opýtal, či predstava o priestoroch na území obce je komunitné centrum? P. Škopová
odpovedala, že áno. Ing. Fečik sa opýtal koľko učiteľov bude na ZUŠ? P. Škopová odpovedala, že
to záleží od počtu detí, ktoré sa prihlásia. Zatiaľ sa dá hovoriť len na základe odhadovaných počtov
detí, predstava je taká, že by sa sem presunuli učitelia z CVČ, keďže majú prax. P. Škopová ďalej
uviedla, že zo začiatku by prevádzka ZUŠ nebola nonstop celý týždeň, možno nejaké 2 – 3 dni do
týždňa.
Ing.  Marchevský poukázal  na to,  že už v Ľuboticiach existuje  súkromná ZUŠ a či  teda nebude
založenie ďalšej s touto kolidovať? P. Škopová odpovedala, že vie o súkromnej ZUŠ p. Kobeláka.
Ide však o ZUŠ, ktorá nemá sídlo v obci Ľubotice, je to len pobočka a teda príspevky od štátu na
dieťa obci nejdú. Ak sa však jedná o ZUŠ, ktorá má sídlo v obci, tá obec na ňu dostáva v rámci
podielových  daní  príspevok  na  dieťa,  ktoré  ZUŠ navštevuje  bez  ohľadu  na  jeho  trvalý  pobyt.
Dodala, že rodič a dieťa si majú právo vybrať, ktorú ZUŠ budú navštevovať. Poukázala na to, že
CVČ Ebony spolupracuje aj s MŠ a ZŠ v Ľuboticiach. Konkurenciu neberie ako problém ale ako
výzvu niečo nové stále vymýšľať.
P. Havajová konštatovala, že predpokladá, že si p. Škopová bola pozrieť priestory komunitného
centra a teda či by ich ZUŠ využívala všetky alebo aká je predstava využitia komunitného centra? P.
Škopová odpovedala, že vrchný priestor by využila ZUŠ určite, mohla by tam byť aj tvorivá dielňa.
Ak by sa dal využiť raz, dva razy do týždňa aj dolný priestor, tak by tam bolo potrebné dať len
zrkadlo kvôli tanečnému odboru. Dolný priestor by iste nechcela založiť nábytkom. Starosta dodal,
že v prvej  fáze by išlo o nájom horných priestorov raz alebo dva razy do týždňa.  Opýtal sa p.



Škopovej, či by v komunitnom centre potrebovala aj kancelárske priestory pre ZUŠ? P. Škopová
odpovedala,  že  možno  v druhom roku po rozbehnutí  ale  teraz  s tým neráta,  ani  v CVČ nie  sú
kancelárske priestory. 
Ing. Fečik sa vrátil financovaniu a opýtal sa koľko by to podľa prepočtov mohlo vyjsť na dieťa ak
sa ráta financovanie obce + príspevok rodiča? P. Škopová odpovedala, že by to bolo zo strany obce
o koeficiente.  Starosta  dodal,  že  by  to  bolo  podobné  ako  pri  financovaní  ŠKD.  Starosta  tiež
poukázal na to, že ak by ZUŠ vznikla, obec by v prvom roku od  septembra do decembra nedostala
na deti žiaden príspevok a teda by ani ZUŠ žiadne peniaze neposkytla. Tiež čo sa týka doby nájmu,
bol by na dobu určitú možno rok a potom by záležalo od toho ako by sa to rozbehlo. 
Ing. Fečik sa opýtal koľko detí z Ľubotíc navštevuje CVČ teraz? P. Škopová odpovedala, že cca 27
detí. Ing. Fečik dodal, že by ho zaujímalo koľko je to z celkového počtu. P. Škopová uviedla, že
CVČ navštevuje cca 800 – 900 detí. 
P.  Škopová  poznamenala,  že  vízie  CVČ  sú  veľké  ale  brzdia  ich  financie.  Ak  by  sa  CVČ
pretransformovala na ZUŠ, vedeli  by ísť s príspevkom od rodičov nižšie a tak by sa ZUŠ stala
prístupnejšou aj pre deti z rodín, ktoré si to teraz dovoliť nemôžu. 
Ing. Marchevský sa opýtal či súhlas na zriadenie ZUŠ dáva ministerstvo a či si p. Škopová myslí, že
ho dostane,  keď už v obci  jedna ZUŠ funguje? P.  Škopová odpovedala,  že to  nebude problém,
keďže existujúca ZUŠ nemá sídlo v obci Ľubotice a obec z nej nič nemá. Len ak má ZUŠ sídlo
v obci, daná obec na ňu dostáva peniaze. 88 % z pridelených finančných prostriedkov musí dať
obec ZUŠ a so zvyšnými 12% môže disponovať. 
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal,  či  p. Škopová neplánuje žiadne stavebné úpravy v komunintnom
centre? P. Skopová odpovedala, že priestory vyhovujú tak ako sú, stačí prísť a priviesť hudobné
nástroje. 
P. Baňas sa opýtal, či existujúce sociálne zariadenia vyhovujú? P. Škopová odpovedala, že na to
odpovie hygiena.
Na záver ešte prezentovala predstavu prepojiť generácie – seniorov a malé deti. Doobeda urobiť
v priestoroch  komunitného  centra  aktivity  pre  seniorov  a poobede  ZUŠ.  Doobeda  vie  ZUŠ
zabezpečiť pre seniorov kurzy tanca a ekodielne.
Starosta poďakoval p. Škopovej a p. Smolkovej za účasť na zasadnutí OcZ. P. Škopová pozvala
poslancov, aby sa prišli pozrieť do CVČ Ebony ako funguje a ako sú využité priestory.

4. K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2014
Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce. 
Hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2014, ktoré je potrebné v

zmysle zákona o obecnom zriadení k schváleniu rozpočtu. Poukázal na to, že stanovisko vychádza z
posúdenia rozpočtu, či je v súlade so zákonom. Poukázal tiež na to, že výška podielových daní je
určená len na základe predpokladu. Ak by došlo k výraznejšej zmene, bude potrebné sa k tomu
v januári znova vrátiť. Bežný rozpočet obce je postavený ako prebytkový. 

Povinnosťou  obce  je  vypracovať  tiež  viacročný  rozpočet.  Aj  túto  povinnosť  obec  splnila.
Hlavný  kontrolór  vo  svojom  stanovisku  konštatuje,  že  rozpočet  je  spracovaný  v  súlade  so
všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  a  tiež  všeobecne  záväznými  nariadeniami  obce.
Dodržaná  bola  aj  informačná  povinnosť  zo  strany obce.  Z  metodického  hľadiska  bol  rozpočet
spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy. Na záver uvádza v
stanovisku, že odporúča OcZ preložený návrh rozpočtu na rok 2014 a viacročný rozpočet schváliť.

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na vedomie.
Hlavný kontrolór ďalej prezentoval návrh na uznesenie, ktorým by poslanci umožnili starostovi

upraviť bežný rozpočet na základe vývoja situácie s tým, že výsledok rozpočtu by bol pre starostu
záväzný. Na základe poverenia OcZ by mohol starosta robiť úpravy v bežnom rozpočte.

5. K bodu:  Schválenie rozpočtu obce na rok 2014 a viacročného rozpočtu na roky 2015-
2016

Poslanci dostali  materiál  k tomuto bodu domov. Starosta uviedol,  že OcZ schvaľuje príjmy



a výdavky v základných kapitolách, podobne je to aj pri viacročnom rozpočte. Poukázal na to, že
pri príjmoch došlo k zníženiu len v časti rulety a výherné hracie automaty, keďže prevádzkovatelia
po  zmene  zákona  platia  za  kus  a teda  obmedzili  počet  automatov.  Pri  výdavkoch  je  mierne
navýšenie čo sa týka služieb. 

P. Čajka sa opýtal na navýšenie výdavkov pri položke príspevok na MHD. Starosta odpovedal,
že v roku 2013 obec dostala na MHD dotáciu od VÚC, teraz je v rozpočte uvedená celá čiastka akú
obec platí za dopravu, teda 95000 €. Dodal,  že starostovia obcí kde robí dopravu DPMP, budú
rokovať s VUC-kou o poskytnutí dotácie aj na rok 2014.

Starosta  poukázal  tiež  na  navýšenie  výdavkov  v časti  odpady,  kvôli  zvýšenému  vývozu
veľkokapacitných  kontajnerov  a tiež  v časti  verejné  osvetlenie,  keďže  tam  bol  v roku  2013
nedoplatok. 

P. Havajová poukázala na položku ostatné kultúrne služby - preprava, kde v roku 2013 neboli
žiadne výdavky a teraz je tam plán na 2000 €. Ing. Lokšová vysvetlila, že minulý rok sa to účtovalo
inak preto tam tá položka nebola, ale v skutočnosti náklady na prepravu za výlety boli.

Starosta na záver konštatoval, že rozpočet je postavený ako vyrovnaný. K návrhu uznesenia
o kompetencii  upraviť  jednotlivé  položky  bežného  rozpočtu  dodal,  že  v roku  2013  využil  túto
kompetenciu dvakrát, aby spravil rozpočtové opatrenia na zníženie výdavkov. 
(na zasadnutie OcZ prišiel Ing. Harčár; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 9)

Poslanci hlasovali o návrhoch rozpočtov.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 2/11/2013)

6. K bodu: Schválenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2014
Starosta  predložil  poslancom  návrh  plánu  zasadnutí  OcZ  v  roku  2014.  Informoval,  že

zasadnutia sú plánované len do októbra, v novembri zvolá starosta zasadnutie podľa termínu volieb,
keďže na tomto zasadnutí je potrebné schváliť rozpočet obce na rok 2015. V decembri potom bude
už len ustanovujúce zasadnutie OcZ. 

Poslanci hlasovali o tomto návrhu 
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                       (uznesenie č. 3/11/2013)

7. K bodu: Schválenie odpredaja pozemku pod trafostanicou pri ŠA pre VSD a. s. Košice
Starosta  konštatoval,  že  na  minulom  zasadnutí  OcZ  bol  schválený  zámer  odpredať  tento

pozemok uznesením č. 3/10/2013.
Poslanci hlasovali o návrhu odpredať pozemok pod trafostanicou VSD a. s.

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

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/11/2013)

8. K bodu: Prejednanie žiadostí
Starosta informoval, že nie sú žiadne nové žiadosti, ktorými by sa malo OcZ zaoberať. Tie,

ktoré boli doručené skôr, sú v štádiu riešenia.
Ing.  Fečik  predniesol  podnet  od  obyvateľov  z ul.  J.  Kostru  týkajúci  sa  novej  linky MHD.

Občania sa obrátili na neho s otázkou, prečo táto linka nepôjde cez ul. J. Kostru? Požadujú, aby
aspoň jedným smerom prechádzala táto linka cez obec. Starosta reagoval, že podľa návrhu DPMP
bude stáť linka č. 13 na ul. Kalinčiakova a odtiaľ pôjde do Vyšnej Šebastovej. Uviedol, že aj na



obecný úrad prišli podnety od občanov a zajtra na rokovaní v DPMP ich predostrie na riešenie.
Linka č. 13 by mala premávať v špičke každú hodinu a mimo nej každé dve hodiny.

9. K bodu: Rôzne
Bod 9.3. dodatok správy audítora
Starosta prezentoval poslancom dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej
správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Poukázal na to, že podľa stanoviska audítora uvedené
účtovné  informácie  v konsolidovanej  výročnej  správe,  ktorú  za  konsolidovaný  celok  zostavila
materská  účtovná  jednotka  Obec  Ľubotice,  poskytujú  vo  všetkých  významných  súvislostiach
pravdivý  a verný  obraz  o konsolidovanej  účtovnej  závierke  k 31.  decembru  2012  a sú  v súlade
s pripojenou  konsolidovanou  účtovnou  závierkou  a zákonom  o účtovníctve  č.  431/2002  Z.  z.
v znení neskorších predpisov.

Bod 9.4. služobná cesta - Krompachy
Starosta informoval prítomných, že spolu s riaditeľom ZŠ boli na služobnej ceste v Krompachoch,
keďže rekonštrukciu kotolne v tamojšej ZŠ robila firma KOOR. Relevantné výsledky ale zatiaľ nie
sú  známe,  keďže novú kotolňu spustili  len  v tejto  vykurovacej  sezóne.  Taktiež  v Chminianskej
Novej  Vsi  sa  rekonštrukcia  kotolne realizovala  len v tomto roku a teda nie  je  možné porovnať
spotrebu plynu. Avšak tieto školy vyjadrili spokojnosť čo sa týka spolupráce s firmou KOOR.
Starosta  ďalej  oznámil,  že  žiadosť,  ktorú  obec  podávala  na  výmenu okien  v rámci  havarijného
stavu, je podpísaná ministrom. Navrhuje teda spomaliť aktivity týkajúce sa rekonštrukcie kotolne.
Uvidí  sa  akú  úsporu  prinesie  výmena  okien,  keďže  tu  je  najväčší  únik  tepla.  Akonáhle  prídu
finančné prostriedky na účet obce, začne sa s výmenou okien. P. Baňas reagoval, že sa prikláňa
k tomuto riešeniu. Vymeniť najskôr okná, potom počkať akú úsporu to prinesie a tak riešiť prípadne
rekonštrukciu kotolne.

Bod 9.5. osadenie dopravných značiek – ul. Makarenkova
Starosta informoval poslancov, že obec čaká na vyjadrenie krajského dopravného inšpektorátu.

Bod 9.6. pozemok rod. Molčanovej
Starosta informoval,  že pozemok patriaci rodine Molčanovej,  o ktorom sa hovorilo na minulom
zasadnutí OcZ už odkúpila spoločnosť SUNEN ako prístupovú cestu pre 24 RD.

Bod 9.7. porucha na vodovode
Starosta  informoval  prítomných,  že  porucha  na  vodovode  bola  presne  pod  ihriskom s umelou
trávou. Opravilo sa to však tak, že sa nepoškodilo ihrisko, len asfaltová časť. Úprava terénu bude na
náklady VVS, ale dokončí sa až na jar.

Bod 9.8. etický kódex diskutéra
Starosta presunul rokovanie o tomto bode na januárové zasadnutie OcZ a požiadal poslancov, aby si
premysleli svoje pripomienky.

Bod 9.9. súkromná ZUŠ
K tomuto  bodu  sa  vráti  OcZ v januári.  Informácie  od  p.  Škopovej  zazneli  v úvode  zasadnutia.
Starosta dodal, že v meste sa nájom pre takéto školy pohybuje okolo 10 €/m2/rok + energie.

Bod 9.11. investičné aktivity na rok 2014
Starosta  tiež  vyzval  poslancov,  aby  do  januárového  zasadnutia  OcZ  pouvažovali  na  plánom
investičných aktivít na rok 2014. Starosta navrhol zaradiť medzi ne cyklistický a peší chodník zo
Sekčova.

Bod 9.12. nastavenie verejného osvetlenia



P. Husovský predniesol sťažnosť občanov, že svetlá ráno zhasínajú príliš skoro, keď je ešte tma. Je
potrebné ich  nastaviť  inak.  P.  Kormaník  dodal,  že  takéto  podnety má  aj  z Kalinčiakovej  ulice.
Starosta prisľúbil, že neodkladne požiada správcu osvetlenia o nápravu.

Bod 9.13. vianočná výzdoba na ul. Nižňanskej
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či by nemohla byť vianočná výzdoba inštalovaná aj na ul. Nižňanskú,
keďže ide o vstup do obce a nie je tam nič. Starosta odpovedal, že to nie je možné, keďže na ul.
Nižňanskej nie sú oproti sebe betónové stĺpy elektrického vedenia a na stĺpy telefónne to nie možné
inštalovať. Dodal, že sa touto myšlienkou bude zaoberať a v budúcnosti bude hľadať spôsob, ako by
sa to dalo urobiť.
 
10 . bodu: Záver
Starosta  obce  sa  poďakoval  všetkým  prítomným  za  aktívnu  účasť  a  ukončil  posledné  riadne
zasadnutie OcZ v tomto roku.

Ľubotice  10.12.2013
   

                        
               

          MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                             starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Miroslav Kormaník, v. r.

           MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., v. r.


