
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 8/2013
zo 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 09. 2013

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

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, Ing. Matej
                  Harčár,  Mária Havajová, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský
 
Ospravedlnili sa: MUDr. Jaroslav Daňo, PhD. - sc. Bratislava
                               Miroslav Kormaník – sc. B. Bystrica
                               František Husovský – sc. Bratislava
                 

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. Riadne zasadnutie OcZ sa
ďalej riadilo týmto schváleným programom. 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 09.09.2013
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Informácia o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2013
4.   Správa hl. Kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30. 6. 2013
5.   Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
6.   Prerokovanie novelizácie Zásad verejného obstarávania pre obec Ľubotice
7.   Prerokovanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a Martin Baňas
HLASOVANIE
prítomných: 6  poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/8/2013)

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

Uznesenie 2/7/2  013 –   OcZ     schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce,   a   to novovytvoreného  
pozemku parc. č  . KN-C 3179/2 o výmere 17 m  ²   v k  . ú. Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č  .  . KN-  
C 3179 v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132, podľa GP č. 23/2013, ktorý vyhotovil dňa 10. 5.
201  3   Ing. Karol Petrovský, Široké 680 a úradne overila Správa katastra Prešov dňa 17. 5. 2013 pod č.  
G1-630/2013 Pavlovi Andrejčákovi, Záborské 106. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi -
sov z dôvodu priľahlosti pozemku k pozemku vo vlastníctve P. Andrejčáka a skutočnosti, že pozemok
je pre obec samostatne nevyužiteľný. OcZ zároveň určuje kúpnu cenu pozemku 40 €/m  ²  .  



- starosta informoval, že uznesenie je splnené, kúpna cena bola zaplatená v hotovosti do pokladne
OcÚ a kúpna zmluva bola daná kupujúcim na zápis do katastra.

Uznesenie 3/7/2013 -   OcZ     schvaľuje predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce,   a   to novovytvoreného  
pozemku parc. č  . KN-C 3179/3  o výmere 20 m  ²   v k  . ú. Ľubotice, odčleneného z pozemku parc. č  .  . KN-  
C 3179 v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132, podľa GP č. 24/2013, ktorý vyhotovil dňa 10. 5.
201  3   Ing. Karol Petrovský, Široké 680 a úradne overila Správa katastra Prešov dňa 17. 5. 2013 pod č.  
G1-631/2013  Ing.  Pavlovi  Jendroľovi  a  Mariane  Jendroľovej,  Šalgovická  4,  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  priľahlosti  pozemku  k  pozemku  vo
vlastníctve Ing. P.  Jendroľa a M. Jendroľovej a skutočnosti,  že pozemok je pre obec samostatne
nevyužiteľný. OcZ zároveň určuje kúpnu cenu pozemku 40 €/m  ²  .  
     Starosta informoval poslancov, že kupujúci Ing P. Jendroľ a manželka M. Jendroľová doručili
dňa  30.  8.  2013  na  OcÚ  žiadosť  o  prehodnotenie  kúpnej  ceny  z  dôvodu,  že  to  vlastne  obec
vybudovaním  chodníka  rozdelila  obecný  pozemok,  ktorého  časť  pričlenila  k  ich  súkromnému
pozemku a oni sú v podstate nútení ho odkúpiť. Namietajú tiež, že obec predala podľa uznesenia
2/6/2013 pozemok na komerčné účely za cenu 30 €/m². V závere konštatujú, že majú záujem o
odkúpenie pozemku, ale za primeranú cenu, teda nižšiu ako pri predaji na komerčné účely.
Poslanci v krátkej diskusii skonštatovali, že za takúto cenu bol predaný pozemok aj  Ing. Petríkovi z
Krížnej  ulice  a  tiež  ich  susedovi  P.  Andrejčákovi.  Cena  je  znížená  oproti  trhovej  o  cca  1/3  a
odkúpená časť zväčší plnohodnotný pozemok žiadateľa. Podľa súčasného stavu, hranica obecného
pozemku je cca 1 m od horného rohu jeho rodinného domu. Obec pri výstavbe chodníka dodržala
jeho dostatočnú šírku a vlastne vychádzala zo situácie, že oplotenie pozemku ešte predchádzajúcimi
majiteľmi bolo urobené tak, ako je dnes hranica chodníka a kde sú umiestnené aj merače spotreby
plynu a elektriny. Skonštatovali tiež, že pozemok predaný za 30 €/m² sa nachádza pod nadjazdom,
nie je možné na ňom nič postaviť, preto cena je taká a ten predaj bol realizovaný formou obchodnej
verejnej súťaže. Po uzavretí diskusie poslanci hlasovali o zachovaní kúpnej ceny v pôvodnej výške.
HLASOVANIE
prítomných: 6  poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/8/2013)

Uznesenie 4/7/2013 - OcZ   prerokov  alo    návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve   obce  
Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 1544 o výmere cca 4O m   ²   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 nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – časť pozemku parc. č. KN-C 1544 o výmere cca 40 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;  p  Ivanecký dodal  vypracovaný geometrický plán,  OcZ bude o tomto predaji
rokovať v bode žiadosti.

3.  K bodu: Informácia o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2013
Materiály k tomuto bodu dostali poslanci domov mailovou poštou. Starosta uviedol, že celkové

príjmy za obdobie 1. polroka 2013 boli vrátane ZŠ a MŠ vo výške 1 011 989,90 €, čo predstavuje
plnenie na 52,68 % a výdavky za 1. polrok 2013 vrátane ZŠ a MŠ boli vo výške 747 228,76 € čo
predstavuje  40,59  %.  Následne  starosta  prešiel  jednotlivé  položky  rozpočtu  a  vyhodnotil  ich
plnenie. 

Poslanci sa pozastavili nad položkou – príjmy z výťažkov lotérií a stávkových hier. Do rozpočtu
obce bola v 1. polroku v zmysle platných právnych predpisov prevádzkovateľmi odvedená suma
3260,56 €, čo predstavuje 39,76 % rozpočtovanej sumy. Ing. Fečik sa opýtal, odkiaľ prichádzajú
tieto peniaze. Starosta vysvetlil, že podľa zákona nám ich posielajú prevádzkovatelia. Ing. Fečik
skonštatoval, že v prípade zákazu na území obce by sme o túto čiastku znížili príjmy do rozpočtu. P.
Baňas  sa  opýtal,  na  čo  je  možné  použiť  tieto  peniaze  a  či  sú  nejako  viazané.  Hl.  kontrolór
odpovedal, že už v minulosti OcZ prijalo uznesenie, že budú použité na kultúru a šport. Ing. Fečik



sa opýtal koľko sme zaplatili za opravy ciest, keďže  dotácia na opravu ciest, ktorú sme dostali je vo
výške  4547,46  €.  Starosta  odpovedal,  že  za  všetky  opravené  ulice  vrátane  Strojníckej  a
Ľubochnianskej  sme zaplatili  približne 23 000 €,  no v rozpočte za 1.  polrok je zaúčtovaná len
polovica, keďže sa opravy robili aj v 2. polroku. P. Baňas sa kriticky vyjadril, že niektoré vysprávky
na Korabinského ul. sú urobené zle, napr. pri potravinách Milk-Agro.

Informáciu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2013 zobrali poslanci na vedomie.
          

4. K bodu: Správa hl. Kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30. 6. 2013
     Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov mailovou poštou. Starosta odovzdal slovo hl.
kontrolórovi, ktorý oboznámil poslancov s výsledkami kontroly. Kontrola bola zameraná na celkové
plnenie príjmov a výdavkov a to aj v porovnaní s rokom 2012. Hlavný kontrolór informoval, že
bežné príjmy v roku 2013 sú vyššie oproti roku 2012 o 86 147 € a bežné výdavky nižšie o 56 831
€. Podrobne rozobral jednotlivé ukazovatele a skonštatoval, že plnenie rozpočtu sa vyvíja  priaznivo
tak v roku 2013 ako aj v porovnaní s rokom 2012. 
     Správu hlavného kontrolóra  z kontroly plnenia rozpočtu poslanci zobrali na vedomie.

5. K bodu: Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
     Starosta informoval poslancov, že na základe informácií zo ZMOS-u, MF SR  urobilo zoznam
obcí, ktoré nedostatočne konsolidovali svoje rozpočty v roku 2013 a tým neplnia zásady uvedené v
Memorande medzi ZMOS-om a Vládou SR. Naša obec sa ocitla na tomto zozname a preto starosta
v  súlade  s  §  14  ods.  2  zákona  NR SR č.  583/2004 Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe uznesenia OcZ č. 5/11/2012 zo
dňa 10. 12. 2012 urobil k 30. 6. 2013 Rozpočtové opatrenie č. 1/2013, ktorým sa znížili bežné
výdavky o 20 000 € z dôvodu očakávanej dotácie na MHD zo samosprávneho kraja a navýšili
príjmy o 60 000 € z dôvodu, že podľa prognózy vývoja výšky podielových daní uvedenej pre našu
obec na internetovej stránke MF SR  boli do rozpočtu obce premietnuté podielové dane v menšej
čiastke, teda vo výške 600 000 € a na stránke MF SR je uvedené 719 000 €. Podľa skúseností z
minulých rokov sa obyčajne nenaplní pôvodná prognóza, preto sme zvýšili príjmy opatrne. Hlavný
kontrolór navrhol upraviť rozpočet na celú výšku prognózy, teda 719 000 €. Ing. Fečik namietal, že
nie je isté či toľko podielových daní nám bude poslaných, preto by ostal pri tom, čo je teraz.
     Starosta ďalej informoval, že na základe ďalších informácií zo ZMOS-u, musí byť rozpočet obce
prebytkový bez finančných operácií, preto k 31. 8. 2013  urobil Rozpočtové opatrenie č. 2/2013,
kde sa znížili výdavky o čiastku 14 865 € na splátku úveru, pretože v rozpočte bolo počítané so
splátkami úveru na celý rok, ale podľa zmluvy sme začali úver splácať až od júna 2013. Týmto
rozpočtovým opatrením je rozpočet obce prebytkový o 94 865 €, čo zodpovedá požiadavke MF SR.
Ing. Harčár sa opýtal, či môžeme splatiť aj mimoriadnu splátku úveru. Ing. Fečik odpovedal, že
podľa zmluvy je mimoriadna splátka možná bez poplatku. Starosta doplnil, že podmienka je len tá,
že to treba dopredu oznámiť banke. 
     Poslanci informácie o prijatých rozpočtových opatreniach zobrali na vedomie.

6. K bodu: Prerokovanie novelizácie Zásad verejného obstarávania pre obec Ľubotice
     Predložené zásady boli poslancom doručené mailovou poštou na preštudovanie domov. Starosta
uviedol, že následkom veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1. 7. 2013 už
nie  sú  aktuálne  zásady  schválené  v  roku  2011.  Hoci  zákon  o  verejnom obstarávaní  výslovne
neprikazuje obciam mať schválené takéto zásady, zo skúseností z kontrol v samospráve vyplýva, že
NKÚ vyžaduje, aby obce mali prijaté vlastné zásady. Keďže v súčasnosti je prechodné obdobie,
ktoré potrvá do zriadenia elektronického trhoviska, všetky zákazky nad 1000 € a pri tovaroch a
službách do 20 000 €, pri prácach do 30 000 € je povinnosť obstarávať podľa § 9 ods. 9 zákona t. j.
zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho cene a
kvalite. Verejný obstarávateľ je povinný na svojej internetovej stránke zverejniť zadávanie takejto
zákazky najmenej  tri  pracovné dni  pred jej  zadaním, v prípade mimoriadnej  udalosti  v deň jej
zadania.  Účelom týchto  navrhovaných  zásad  je  stanoviť,  podrobnosti  o  zadávaní  zákaziek  bez



prieskumu trhu,  s  prieskumom trhu  a  pod.  a  stanoviť  ich  výšku.  V navrhovanom materiáli  je
uvedené, že zákazky nad 5000 € je potrebné obstarávať prieskumom trhu. Starosta navrhol, aby sa
poslanci vyjadrili k výške sumy, pretože je to podstatná časť prerokovávaných zásad. Mgr. Lukáč
narhol,  aby všetko nad 3000 € išlo  prieskumom trhu,  pretože je  za verejnú súťaž.  P Havajová
navrhla znížiť hranicu za tovary a služby na 3000 €, pri prácach ponechať 5000 €. P. Baňas sa
opýtal, či aj opravy ciest idú výberom. Starosta odpovedal, že áno. Hlavný kontrolór navrhol na
hranici katastra obce na Strojníckej ulici osadiť dopravnú značku koniec obce, aby ľudia vedeli, že
v  našej  časti  tejto  ulice  sú  cesty  opravené  a  zbytočne  neprejavovali  nespokojnosť.  Ing.  Fečik
navrhol aby sme sa vrátili k prerokovávanému bodu a podporil návrh p. Havajovej.
Keďže z diskusie vyplynuli dva návrhy starosta dal najskôr hlasovať za návrh Mgr. Lukáča aby sa
všetko nad 3000 € obstarávalo prieskumom trhu.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 2  PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 2
                                                                                                              
Starosta konštatoval, že návrh nebol prijatý a dal hlasovať za návrh p. Havajovej obstarávať pries-
kumom trhu zákazky na tovary a služby nad 3000 € a zákazky na práce nad 5000 €.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 2  PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 2
                                                                                                                        
Starosta skonštatoval, že ani druhý návrh nebol prijatý, čím sa vlastne neschválili zásady. Ing.
Harčár navrhol sa išlo v medziach zákona. Ing. Fečik navrhol aby poslanci zvážili sumy a aby
znova boli zásady prerokované na budúcom zasadnutí OcZ.

7. K bodu: Prerokovanie žiadostí
7. 1. Žiadosť  spoločnosti FOS BUILDING, s. r. o., Obrody 21, Košice
- o zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C 3176, k. ú. Ľubotice, vedeného na LV č.
1994 vo vlastníctve obce Ľubotice
Starosta vysvetlil  poslancom, že uvedená spoločnosť vybavuje povolenia na výstavbu bytového
domu  „Akropola“  v  k.  ú.  Ľubotice,  na  konci  Sibírskej  ulice  a  podľa  technických  podmienok
napojenia  na  elektrickú  energiu  od  VSD,  a.  s.  Košice  má  byť  tento  bytový  dom napojený  z
trafostanice „Tradet“, ktorá je umiestnená v radovej zástavbe garáží na Hapákovej ulici.  Z toho
dôvodu je potrebné uložiť kábel NN prípojky aj do pozemku parc. č. KN-C 3176 – Hapákova ulica.
Kábel NN prípojky bude uložený v zemi kolmo pod cestou v mieste lokalizácie trafostanice. Presná
poloha NN prípojky bude zameraná geometrickým plánom po realizácii. Žiadateľ navrhuje zriadiť
vecné bremeno bezplatne.
K žiadosti sa vyjadril Ing. Fečik a súhlasil s bezplatným vecným bremenom, keďže sa nejedná o
znehodnotenie stavebného pozemku a bude to slúžiť na rozvoj obce.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0
                                                                                                                         (uznesenie č. 3/8/2013)

7. 2. Žiadosť spoločnosti 2rent, s. r. o., Šalgovická 13/B, Ľubotice
- o odkúpenie časti parcely č. KN-C 1544, k. ú. Ľubotice
Starosta konštatoval, že zámer odpredaja časti tejto parcely o výmere cca 40 m² bol schválený po
rozsiahlej diskusii na minulom zasadnutí OcZ uznesením č. 4/7/2013. Konateľ spoločnosti p. Iva-
necký dal vypracovať geometrický plán podľa odporúčania OcZ a podľa toho sa jedná o odkúpenie
dvoch častí parcely č. 1544 označených ako parc. č. 1544/2 o výmere 7 m² na ktorej je postavená
časť budovy a parc. č. 1544/3 o výmere 32 m² pozemok priľahlý k postavenej budove, teda spolu 39
m². P. Baňas podotkol, že si chybu mal uznať a ospravedlniť sa na zastupiteľstve. Ing. Harčár na-



mietal, že týmto vznikne precedens a keď si niekto postaví budovu na obecnom pozemku, tak mu
ho predáme. Ing. Fečik konštatoval, že ak by to bol chcel urobiť naschvál, tak by bol posunul budo-
vu ešte viac do obecného pozemku. Ing. Harčár ešte podotkol, že by mali byť zverejňované nové
obytné súbory, ktoré vznikajú v obci, aby sa o nich vedelo. Starosta odpovedal, že sa snaží informo-
vať o všetkom na OcZ a tiež poslanci sa môžu čokoľvek pýtať, veď zasadnutia sa konajú každý
mesiac okrem augusta. Taktiež zopakoval, že podľa postaveného oplotenia pozemku, ktorý kúpil p.
Ivanecký bola budova postavená 2 metre od hranice oplotenia a každý vrátane starostu mal za to, že
je to správna hranica pozemku, keďže oplotenie bolo už zhrdzavené. Dodal, že diskutovať ďalej v
podobnom duchu ako na minulom OcZ nemá význam a všetko už bolo povedané. Je len na OcZ ako
rozhodne.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 3  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 3
                                                                                                                
Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. Opýtal sa poslancov aký majú návrh. Ing. Fečik
navrhol, aby sa na budúcom OcZ hlasovalo opäť, snáď bude prítomné celé zastupiteľstvo.

7. 3. Žiadosť Svetlany Filovej, Šalgovická 2A, Ľubotice
- o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 767/1
Zámer  predať  časť  tohto  pozemku  bol  zverejnený  uznesením  č.  5/5/2013.  P.  Filová  žiada  o
odkúpenie časti pozemku bývalého potoka za účelom zväčšenia dvora pri rodinnom dome. P. Baňas
sa vyjadril, že by obec nemala predať pozemok na začiatku a bolo by to treba riešiť tak, aby vo
vnútri záhrad neostali obecné pozemky bez priameho prístupu s ulice. P. Havajová navrhla, aby sa
všetci vlastníci pozemkov kde predchádzal potok dohodli na odkúpení. P. Baňas sa opýtal, či sa
nedá  urobiť  predkupné  právo.  Ing.  Harčár  navrhol,  že  by  bolo  dobre  poradiť  sa   s  právnym
zástupcom obce a následne rokovať o spôsobe predaja. Starosta dal hlasovať o odpredaji pozemku.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 0  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 6
                                                                                                                        
Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 

Následne na základe diskusie poslancov dal hlasovať o poverení starostu rokovať s právnym zástup-
com obce o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, ale v prírode sú
súčasťou súkromných pozemkov občanov.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0
                                                                                                                         (uznesenie č. 4/8/2013)

7. 4. Žiadosť Jozefy Mathiovej, Gagarinova 25, Ľubotice
- o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 385/2
Starosta  informoval  poslancov,  že  majetkoprávna komisia   odporúča schváliť  tento predaj.  Ing.
Harčár  navrhol,  či  by  nebolo  možné  zameniť  ho  za  časť  pozemku  parc.  č.  KN-C  387  v  jej
vlastníctve, t. j. ostrý roh pozemku v rámci spodnej časti ul. Gagarinovej pri rodinnom dome p.
Jurašeka kde je veľmi úzka cesta. Aj keby sa to teraz nerozširovalo, ale v budúcnosti v prípade
potreby by taká možnosť bola.  Ostatní poslanci  podporili  tento návrh.  Starosta dal  hlasovať za
predaj pozemku pre p. Mathiovú.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 0  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 6
                                                                                                                
Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 



Následne na základe diskusie poslancov dal hlasovať o poverení starostu rokovať s p. Mathiovou o
zámene pozemku parc. č. KN-C 385/2 za časti pozemkov parc. č. KN-C 387 a 385/1 pozdĺž spodnej
zúženej časti Gagarinovej ulice za účelom jej možného budúceho rozšírenia.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0
                                                                                                                        (uznesenie č. 5/8/2013)

7. 5. Žiadosť Ing. Terézie Marchevskej a spol., Korabinského 34, Ľubotice
- o bezplatný prevod pozemkov skupiny vlastníkov pod Ľubotickým potokom na obec Ľubotice za
účelom vzniku dvoch nových ulíc, ktoré budú napojené na novú ulicu Jarkovú. Jedná sa o pozemky
p. Matildy Kovaličovej parc. č. 361/48 a 360/13, p. Mgr. Františka Macka parc. č. 361/46 a 360/12,
pp. Cyrila Barana, Antona Mihoka a Terézie Husovskej parc. č. 361/65 a 360/15, pp. Ing. Terézie
Marchevskej a Pavla Staška parc. č. 361/58 a p. Cecílie Galovej parc. č. 361/51 a 360/14.
Starosta informoval, že majetkoprávna komisia neodporučila tento prevod do vlastníctva obce z dô-
vodu, že šírkový koridor na ulicu podľa vyhotoveného geometrického plánu je iba 6 m. P. Havajová
podotkla, že keby to obec prijala, či požadujú od obce vybudovanie IS a cesty. Poslanci zdôraznili,
že do zmluvy by sa muselo uviesť, že obec sa k ničomu nezaväzuje. Ing. Marchevský vysvetľoval,
že tento koridor je len na cestu a pol metrový zelený pás a že chodník bude umiestnený na ich po-
zemkoch. Ing. Harčár uviedol, že šírkové parametre je potrebné vysporiadať dopredu. Starosta dal
hlasovať o schválení prevodu na obec.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 0  PROTI: 2  ZDRŽALI SA: 4
                                                                                                                   
Starosta konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. 
Vyzval  poslancov,  aby pouvažovali  o  parametroch  šírkového usporiadania  vznikajúcich  nových
ulíc, ktoré by v budúcnosti mali byť miestnymi komunikáciami. Ich šírka by mala byť dostatočná na
zimnú údržbu i na obchádzanie stojacich vozidiel. Ak by sa prijalo uznesenie akú šírku ulice je obec
ochotná akceptovať, predišlo by sa takýmto nedorozumeniam.
Z rokovania odišiel Ing. Harčár, poslanci rokovali v počte 5.

7. 6. Žiadosť Milana Dudáša, Gagrinova 9, Ľubotice
- o jednorázovú sociálnu výpomoc v súvislosti so zvýšením poplatkov za poskytovanie služieb ich
dvom ťažko postihnutým dcéram v DSS a špeciálnej škole pre autistov.
Starosta vysvetlil, že túto žiadosť konzultoval s terénnymi sociálnymi pracovníčkami, ktoré podob-
ne ako p. Havajová navštívili rodinu p. Dudáša za účelom sociálneho šetrenia. Podľa podkladov,
ktoré poskytla rodina, nejedná  sa o rodinu v hmotnej núdzi a príspevok na tento účel nemôže byť
považovaný za jednorazovú sociálnu výpomoc. Podľa platných sociálnych zákonov ani rodina ktorá
je v hmotnej núdzi nemá zákonný nárok na príspevok od obce. Obec môže podmienky poskytova-
nia takého príspevku určiť vo VZN. Naša obec nemá prijaté také VZN. Poslanci zhodne skonštato-
vali, že rodine p. Dudáša už v nedávnej minulosti boli dva krát poskytnuté jednorazové sociálne
príspevky a to na vybudovanie výťahu v rodinnom dome a nákup špeciálneho vozidla na prepravu
ich detí. Zároveň odporučili sociálnej komisii, aby v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníč-
kami pripravili VZN o poskytovaní sociálnych príspevkov. Starosta dal hlasovať o schválení žiados-
ti. 
HLASOVANIE
prítomných: 5 poslancov
ZA: 0  PROTI: 3  ZDRŽALI SA: 2
                                                                                                                       (uznesenie č. 6/8/2013)
Starosta skonštatoval, že žiadosť nebola schválená.



8. K bodu: Rôzne
8. 1. Chodník na Makarenkovej ulici pri zastávke MHD „Šalgovická“

Starosta informoval poslancov o vzniknutej situácii v súvislosti so zistením, že chodník v priestore
zastávky MHD „Šalgovická“ je súčasťou súkromného pozemku vo vlastníctve p. Chromého parc. č.
KN-C  397/2.  Predložil  poslancom  geodetické  zameranie  pozemku.  Podľa  uznesenia  OcZ  č.
A8/2004 z 13. 12. 2004 bola v roku 2005 predaná zvyšná časť pozemku 397 po vybudovaní zastáv-
ky a oplotenia oddelená GP č. 22/04, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 a
označená ako parc. č. 397/2 p. Vyslockému, ktorý to potom predal p. Chromému. Ako sa mohlo
stať, že sa predal aj chodník starosta nevedel vysvetliť ale pravdepodobne sa neurobilo porealizačné
zameranie. Pri rokovaní starostu s p. Chromým a jeho manželkou bolo nimi oznámené, že chcú uží-
vať celý pozemok a predstavujú si, že sa plot posunie na súčasnú hranicu pozemku a nika na zastáv-
ku sa zlikviduje. Starosta ešte pripomenul, že zastávka a chodník tam už boli vybudované, keď p.
Chromý pozemok kúpil. Ing. Fečik navrhol, aby sme navrhli p. Chromému odkúpenie tejto časti po-
zemku za cenu, za ktorú on kúpil ten pozemok. P. Baňas podotkol, že by sme sa mali držať pravidla
s cenami pri vysporiadaní pozemkov  na ktorých už sú postavené cesty a chodníky podľa v minu-
losti prijatého uznesenia. P. Havajová pripomenula, že je to 13,27 € a za túto cenu sme už vy-
sporiadali viaceré pozemky. Z geometrického zamerania pozemku je tiež zrejmé aj to, že oplotenie
postavené p. Juščákom je posunuté do obecného pozemku. P. Baňas preto navrhol, aby starosta bol
poverený rokovať s obomi vlastníkmi o urovnaní problému a v prípade p. Juščáka aby bol plot pre-
sunutý na hranicu pozemku. Poslanci tiež skonštatovali, že tu ide o verejný záujem, ktorý sa musí
rešpektovať.
HLASOVANIE
prítomných: 5 poslancov
ZA: 5  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0
                                                                                                                          (uznesenie č. 7/8/2013)

8. 2. Sťažnosť Mgr. Jaroslavy Gmitrovej, Šalgovická 32, Ľubotice

P. Mgr. Gmitrová doručila ešte vo februári 2013  starostovi obce podanie, označené ako sťažnosť na
p. Mareka Janigu za rušenie nočného kľudu a parkovanie v križovatke. Keďže rušenie nočného kľu-
du, jeho definícia ja objektívne posúdenie nie je jednoduchý proces, starosta konzultoval tento stav
aj s právnym zástupcom obce a inou advokátskou kanceláriou a snažil sa zhromaždiť rozhodnutia
súdov v tejto oblasti aby mohol zaujať relevantné stanovisko. Taktiež rozprával aj s. p. Janigom, no
ten si nie je vedomý nejakého búchania dverami a dlhým ponechaním naštartovaného auta v chode.
Uviedol tiež, že p. Mgr. Gmitrová je voči nemu zaujatá. Následne v júli p. Mgr. Gmitrová doručila
na OcÚ opakované podanie, ktoré je už adresované aj obecnému zastupiteľstvu, preto to starosta
predkladá poslancom. Starosta dňa 20. 8. 2013 s pracovníkmi Krajského dopravného inšpektorátu
pp. Kazimírom a Pellom bol prešetriť situáciu ohľadom parkovania vozidla v križovatke priamo na
mieste, aby získal ich odborné stanovisko. Na základe ich jednoznačného stanoviska, parkovanie
vozidla na uvedenom mieste v križovatke ulíc Šalgovická – Krížna, napriek je priestrannosti,  je
porušením § 25 zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Starosta písomne upozorní p.
Janigu na tento stav a vyzve ho na ukončenie parkovania na tomto mieste. Poslanci súhlasili s týmto
riešením.

8. 3.  Odstránenie stromu na cintoríne

Obecnému  zastupiteľstvu bola adresovaná žiadosť Anny Žecovej, Pod Hájom 15, Ľubotice, Gab-
riely Hudákovej, Šalgovická 52, Ľubotice, Vladimíra Mageru, Abranovce a Boženy Čižmárovej,
Volgogradská  32,  Prešov o  odstránenie  stromu na  cintoríne  napravo  od kríža  pri  hrobe  rodiny
Magerovej z dôvodu, že korene stromu poškodzujú náhrobný kameň ktorý už aj praskol. Poslanci sa



zhodli na tom, že komisia pre verejný poriadok a životné prostredie pôjde na miesto a následne na
budúcom OcZ sa to opäť prerokuje.
8. 4. Ochrana prístreškov na zastávkach MHD

Starosta oboznámil poslancov s podnetom p. M. Fecka, aby sa na nových prístreškoch na zastáv-
kach MHD na Kalinčiakovej ulici a pri kostole umiestnila nejaká tabuľa na oznamy a aby sa plagáty
nevylepovali na stenu prístreškov, pretože tam ostáva lepidlo a je väčší predpoklad  že sa to rýchlo
zničí.  Poslanci  pozitívne  hodnotili  tento  jeho postreh  a  návrh  a  doporučili  komisii  pre  verejný
poriadok navrhnúť riešenie.

8. 5. Spomienková slávnosť a výstava obrazov pátra T. J. Tekeľa

Starosta informoval poslancov, že pri príležitosti 111. výročia narodenia pátra Teodora Jozefa Teke-
ľa, obecný úrad pripravuje na 29. 9. 2013 spomienkovú slávnosť spojenú s vernisážou výstavy ob-
razov nášho rodáka, františkánskeho kňaza pátra T. J. Tekeľa. Slávnosť začne sv. omšou o 9,30 hod.
a bude pokračovať otvorením výstavy, ktorá bude inštalovaná v komunitnom centre. Výstava bude
sprístupnená až do 11. 10. 2013 každý deň od 14,00 do 18,00 hod. 

8. 6. Parkovisko pred kostolom

P. Baňas sa opýtal, kto vlastne má upratovať parkovisko pred kostolom, pretože je tam množstvo
ohorkov z cigariet a špina. Starosta odpovedal, že to chodia čistiť pracovníci na malých obecných
službách. Ak je tam neporiadok, tak to nemôže byť dlhú dobu.

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

Ľubotice  09.09.2013 

                   MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                          starosta obce

Zapísala: Eva Lešková, v. r.

Overovatelia: Mgr. Vladimír Lukáč, v. r.
           

                       
  Martin Baňas, v. r.


