
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 5/2013
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 05. 2013

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, Mária Havajová, František Husovský, 
                Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, Ing. Mária Lokšová

Ospravedlnili sa: Miroslav Kormaník
                 

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

konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 6 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné vo
všetkých bodoch rokovania.

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

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 13.05.2013
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2012
4.   Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012
5.   Schválenie Záverečného účtu obce Ľubotice za rok 2012 
6.   Schválenie VZN o názve ulíc
7.   Schválenie príspevku obce na nákup školských pomôcok pre žiakov 1. Ročníka ZŠ Ľubotice
8.   Určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
9.   Schválenie preloženia termínu zasadnutia OcZ v júni 203
10. Príprava osláv dňa sv. Cyrila a Metoda
11. Prejednanie žiadostí
12. Rôzne
13. Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a MUDr. Jaroslav Daňo, PhD.
HLASOVANIE
prítomných: 6  poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/5/2013)

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

Uznesenie 4/4/2  013 -   OcZ   schvaľuje dotáciu obce na jedno dieťa v CVČ na rok 2013 vo výške     60 €  
-  zmluvy sú  odoslané  na  podpis;  následne budú zverejnené  a obec  odošle  schválený príspevok
podľa dohodnutých podmienok



Uznesenie 6/4/2013 - OcZ   poveruje starostu obce písomne upozorniť majiteľov vozidiel      parkujúcich  
na zúženom mieste ul. Makarenkovej na porušovanie zákona a zjednanie nápravy
- ostáva v plnení; starosta zatiaľ upozornil majiteľov týchto vozidiel len ústne, situácia sa mierne
zlepšila

Uznesenie 7/4/2013 - OcZ    schvaľuje odk  úpenie pozemku parc. č.  KN-C 21038/19 – orná pôda o  
výmere 1856 m  2   od podielových vlastníkov p. Jozefa Ivaneckého,     Šalgovická 13, Ľubotice, p. Heleny  
Hudákovej, L. Novomeského 14,     Prešov, p. Ľudmily Krištofovej, Domašská 40, Ľubotice, Ing. Milana  
Fabišíka, Dubová 13, Prešov, Ing. Jozefa Macka, Domašská 38, Prešov,     p. Margity Hudačekovej,  
Korabinského 38, Ľubotice, p. Márie     Poráčovej, Domašská 42, Ľubotice, Ing. Mariána Hudáčeka, A.  
Prídavku     4,  Prešov,  p.  Marty  Jurkovej,  Makarenkova  51,  Ľubotice  a  p.  Heleny  Hrabčákovej,  
Kalinčiakova 7, Ľubotice za cenu 1 €.
-  pripravuje sa kúpna zmluva.

3.  K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ľubotice za rok
2012

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce.
Hlavný kontrolór  v  skratke  prezentoval  svoje  stanovisko.  Konštatoval,  že  stanovisko predkladá
v súlade  so  zákonom  o obecnom  zriadení.  Je  z neho  možné  získať  prehľad  o vývoji  príjmov
a výdavkov počas troch rokov. Ako je vidieť v tabuľke príjmy v roku 2012 oproti roku 2011 stúpli
a najmä z dôvodu vyššieho príjmu z podielových daní ale tiež vyššieho výberu vlastných miestnych
daní. 

Hlavný kontrolór ďalej poukázal na to, že jednotlivé položky príjmov aj výdavkov sa plnili
primerane. Jedna položka, ktorú by chcel dať do pozornosti, je pomer medzi príjmami a nákladmi
za vývoz odpadu. Na každého obyvateľa obce obec dopláca 19 € za vývoz odpadu. 

Dodal,  že  bežný  rozpočet  obce  v roku  2012  skončil  ako  prebytkový.  Kapitálový  rozpočet
skončil schodkom. Prebytok bežného rozpočtu bol použitý na krytie kapitálových výdajov. Keďže
tento prebytok nestačil na pokrytie schodku, tento schodok bol v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách  územnej  samosprávy  vykrytý  návratnými  zdrojmi  financovania  a použitím  zdrojov
z minulých rokov. Celkové hospodárenie obce po použití finančných operácií skončilo prebytkom
zdrojov. 

Hlavný kontrolór sa vo svojom stanovisku ďalej venoval zhodnoteniu aktív a pasív, hodnoteniu
vývoja dlhu, poskytovaniu finančných výpomocí a dotácií a tiež inventarizácii majetku a záväzkov.

Na záver zhrnul,  že záverečný účet obsahuje všetky predpísané náležitosti a bol zverejnený
zákonom predpísaným spôsobom. Odporučil poslancom záverečný účet schváliť bez výhrad.

OcZ vzalo stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012 na vedomie.

4. K bodu: Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012
Starosta  prezentoval  poslancom správu  nezávislého  audítora  pre  OcZ obce  Ľubotice  a  tiež

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej  správy s účtovnou závierkou. Zdôraznil,  že
podľa  stanoviska  audítora  účtovná  závierka  poskytuje  vo  všetkých  významných  súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Ľubotice k 31. decembru 2012 a na výsledky jej
hospodárenia  a peňažné  toky.  Stav  vykázaného  výsledku  rozpočtového  hospodárenia  obce  a
návratných zdrojov podľa overenia audítora je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.
Podľa dodatku správy audítora sú účtovné informácie uvedené vo výročnej  správe vo všetkých
významných súvislostiach v súlade so zákonom o účtovníctve a poskytujú vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke.

OcZ vzalo na vedomie Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2012.

5. K bodu:  Schválenie Záverečného účtu obce Ľubotice za rok 2012
Materiál  k  tomuto  bodu  dostali  poslanci  domov.  Starosta  otvoril  diskusiu  k  tomuto  bodu.

Poukázal na to, že v tabuľkách je v % uvedené skutočné plnenie oproti rozpočtu a dodal, že plnenie
príjmov aj výdavkov sa pohybuje okolo 100 %.



P. Čajka sa opýtal na výšku dlhodobého úveru. Ing. Lokšová vysvetlila, že obec v roku 2012
ešte nesplatila prvý úver na Regeneráciu centra plus je tam druhý úver, ktorý obec brala na kúpu
rodinného  domu –  komunitného  centra.  Starosta  doplnil,  že  obec  v roku  2012  brala  tri  úvery.
Preklenovací úver a úver na spolufinancovanie 5 % na akciu Regenerácia centra obce Ľubotice
a potom úver  na kúpu nehnuteľností.  Preklenovací  úver  je  už splatený,  ostatné dva sa splácajú
postupne.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či pohľadávky pri dani za psa, dani z nehnuteľností sú nedobytné
alebo sa platia? Ing. Lokšová odpovedala, že viacero ich už bolo hneď začiatkom roka splatených.
Starosta  dodal,  že  tiež  pri  dani  za  ubytovanie  je  platba  faktúrovaná až  začiatkom roka,  keďže
majitelia  ubytovacích  zariadení  musia  najskôr  vykázať  počet  prenocovaní  za  kvartál,  teda  za
posledný kvartál roka 2012, platia až v roku 2013. 

P. Čajka ďalej konštatoval, že prostriedky vymedzené v rozpočte na náboženské služby, ostali
nevyužité.

Starosta informoval poslancov, že obec dostala dotáciu na opravy ciest od Ministerstva dopravy,
výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR  vo  výške  4500  €.  Opravia  sa  cesty  na  ulici  Strojnícka,
Makarenkova, Kapušianska.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či aj tento rok bude OcZ schvaľovať príspevok pre prvákov? Ing.
Lokšová odpovedala, že áno. Je to samostatný bod rokovania.

Po ukončení diskusie poslanci hlasovali o schválení záverečného účtu obce.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/5/2013)

6.  K bodu: Schválenie VZN o názve nových ulíc
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Starosta informoval, že navrhovaný názov pre

ulicu  Jarkovú  je  odvodený  od  toho,  že  tam  tiekol  potok  –  jarok.  Potočná  ulica  je  v Nižnej
Šebastovej  a preto  teda  Jarková.  Vodárenská  ulica  ja  zase  navrhnutá  z dôvodu,  že  vedie
k vodojemom od športového areálu až po vrch kopca. Návrh názvov pre dve kratšie ulice je Bazová
a Medovková. 

Poslanci hlasovali o prijatí VZN.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (VZN č. 1/2013)

7. K bodu:  Schválenie príspevku obce na nákup školských pomôcok pre žiakov 1. ročníka
ZŠ Ľubotice

Starosta konštatoval, že minulý rok OcZ schválilo príspevok pre každého prváka ZŠ Ľubotice
vo výške do 30 €. V skutočnosti sa prvákom nakúpili školské potreby za 28 € na jedno dieťa. Do
prvého ročníka sa prihlásilo 68 prvákov. Tento motivačný príspevok sa podľa slov riaditeľa ZŠ
dostal do povedomia, pri zápise sa rodičia pýtali, či bude schválený aj pre nový školský rok. Každý
prvák dostane všetky základné pomôcky vďaka tomuto príspevku.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku do výšky 30 € na jedného žiaka. 
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                                   (uznesenie č. 3/5/2013)

8. K bodu:  Určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Starosta informoval poslancov, že ešte koncom minulého roka požiadal PhDr. Jaroslav Lazorik

– Záhrada Real o odkúpenie obecného pozemku. OcZ schválilo zámer predať časť pozemku KN - E



895/1 obchodnou verejnou súťažou, ale neboli stanovené jej podmienky. V diskusii padla cena 30
€/m2 vychádzajúc zo znaleckého posudku na pozemok oproti. 

P. Baňas sa opýtal, či nie je nejako obmedzený predaj pozemkov pod nadjazdom kvôli nejakým
opravám? Starosta odpovedal, že Slovenská správa ciest s tým nemá problém, je tam len povinnosť
pustiť SSC k pilierom. 

Z diskusie  vyplynul  názor,  že obec tento  pozemok nevyužije  ale  s hlasovaním sa počká na
príchod všetkých poslancov na zasadnutie OcZ.
(na zasadnutie OcZ prišiel p. Husovský.; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 7)

9. K bodu:  Schválenie preloženia termínu zasadnutia OcZ v júni 2013
Starosta navrhol preložiť termín zasadnutia o OcZ z 10. júna na 17. júna 2013.
Poslanci hlasovali o schválení preloženia termínu  zasadnutia. 
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/5/2013)

10. K bodu:  Prejednanie žiadostí
1. žiadosť Jána Kasenčáka, Štúrova 94/5, Lipany
- o odkúpenie časti pozemku č. 830/2 v k. ú. Ľubotice o výmere 60 m2

Táto časť pozemku sa nachádza v záhrade žiadateľa medzi jeho pozemkami.

2. žiadosť Ivana Gibu, Makarenkova 68, Prešov
- o odkúpenie časti pozemku v 830/2 k. ú. Ľubotice o výmere 83 m2

Táto časť pozemku sa nachádza v záhrade žiadateľa medzi jeho pozemkami.
Starosta informoval, že tieto dve žiadosti je potrebné prejednávať spolu, keďže sa jedná o pozemky
v koryte  starého  potoka.  OcZ  v minulosti  prijalo  uznesenie,  že  tieto  pozemky  sa  predajú  len
majiteľom pozemkov, ktoré predeľujú za cenu 400 Sk/m2.
P. Baňas sa opýtal, či nikdy nebolo reálne, že by tam bola cesta? Starosta odpovedal, že majitelia
pozemkov s tým nikdy nesúhlasili. P. Husovský dodal, že snaha obce bola, zhodnotili by sa tým aj
pozemky ale zo strany majiteľov pozemkov nebol žiaden záujem. 
Starosta dodal, že okrem týchto dvoch žiadateľov, ostanú ešte ďalšie tri pozemky nevysporiadané.

3. žiadosť Svetlany Filovej, Šalgovická 2A, Ľubotice
- o odkúpenie časti pozemku č. 767/1 v k. ú. Ľubotice
Tento  pozemok susedí  s pozemkom č.  767/3,  ktorý  je  vo  vlastníctve  žiadateľky.  Tiež  sa  jedná
o pozemok v koryte starého potoka.
Starosta informoval, že p. Filová už časť pozemku odkúpenú má, ale chce odkúpiť ešte ďalšiu. 
P.  Baňas  konštatoval,  že  žiadateľka  už  tento  pozemok  využíva.  Starosta  reagoval,  že  nie.  Má
prihradené, len to čo je jej, šachta je voľne prístupná.
Hlavný kontrolór a p. Baňas konštatovali,  že ak obec odpredá tieto pozemky, zablokuje si cestu
a ako bude udržiavať zvyšné pozemky? 
Z diskusie vyplynul návrh schváliť zámer o predaji pozemkov č. 830/2 a 767/1 vo vlastníctve obce
s tým, že sa ponúknu všetkým majiteľom susedných pozemkov. 
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť zámer na predaj týchto pozemkov a považovať tento predaj za
prípad osobitného zreteľa.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

   (uznesenie č. 5/5/2013)



4.   žiadosť Marcela Ištoka, Krížna 4, Ľubotice  
- o odkúpenie často obecného pozemku č. 3178/5 o výmere 192 m2 

Starosta informoval poslancov, že sa jedná o bývalú otočku autobusu č. 13; je preto potrebné zvážiť,
či si obec tento pozemok ponechá pre prípad, že by tam v budúcnosti autobus znova zachádzal
alebo či tento pozemok odpredať.
P.  Havajová reagovala,  že ona by pozemok nepredala z dôvodu keby tam v budúcnosti  autobus
zachádzal. S týmto názorom sa stotožnil aj Ing. Fečik a hlavný kontrolór. P. Baňas konštatoval, že je
to strategický pozemok a je potrebné si ho ponechať z dôvodu verejného záujmu, keďže Ľubotice sa
rozširujú. Z diskusie vyplynul všeobecný súhlas nepredať tento pozemok.
(na zasadnutie OcZ prišiel Ing. Harčár.; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)
Starosta vysvetlil prerokovávanú tému Ing. Harčárovi.
Poslanci hlasovali o návrhu predať pozemok.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 0 PROTI: 8  ZDRŽALI SA: 0

   (uznesenie č. 6/5/2013)

5. žiadosť Martina Lukačka, Višňová 8, Prešov
-  o vydanie  súhlasu  s užívaním  obecnej  parcely  č.  360/1  ako  prístupovej  cesty  k pozemkom
žiadateľa
Starosta  informoval,  že  p.  Lukačko  chce  na  vlastné  náklady vybudovať  na  obecnom pozemku
spevnenú cestu, ktorú by využíval pre prístup k svojim pozemkom.
Ing. Harčár sa opýtal, či ďalší majitelia pozemkov v tejto oblasti sa k svojím pozemkom dostanú?
Starosta odpovedal, že áno.
Poslanci hlasovali o súhlase s užívaním obecnej parcely ako prístupovej cesty.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

   (uznesenie č. 7/5/2013)

6. žiadosť POINTA FECKO s. r. o., Tekeľova 3, Ľubotice 
- o odkúpenie pozemkov pod garážami
Starosta informoval, že obec vyzve majiteľov všetkých ešte neodkúpených pozemkov pod garážami
a OcZ tento odpredaj schváli naraz.

7. žiadosť Základnej školy, Strážnická 26, Ľubotice
- o poskytnutie kapitálových výdavkov na rok 2013
ZŠ požaduje od obce ako zriaďovateľa poskytnutie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € na
zakúpenie konvektomatu pre ŠJ. Starosta informoval poslancov, že v rozpočte obce sú schválené
len prevádzkové náklady na ZŠ, neuvažovalo sa s kapitálovými výdavkami. 
Ing. Fečik konštatoval, že za tie roky, čo funguje toto zastupiteľstvo, sa ešte nedozvedeli poslanci
o hospodárení  ZŠ.  Hlavný  kontrolór  a starosta  reagovali,  že  na  kapitálové  výdavky škole  obec
nedala prostriedky, to čo škole ide sú prostriedky na prevádzkové náklady a tie sú viazané. Ing.
Fečik  sa  opýtal,  že  ak  teda  OcZ neschváli,  aby obec  poskytla  prostriedky škole  na  kapitálové
výdavky, nebude mať za čo škola kúpiť konvektomat? Starosta odpovedal, že je to tak, pretože
financovanie ŠJ je originálna kompetencia obce. 
P. Baňas sa opýtal, či konvektomat nahradí elektrické rúry? Starosta odpovedal, že áno.
Hlavný kontrolór navrhol, že by stálo za to uvažovať, aby na kúpu konvektomatu prispeli aj iné
obce,  z ktorých  deti  do  školy  v Ľuboticiach  chodia.  P.  Baňas  súhlasil  ale  konštatoval,  že  deti
z Nižnej Šebastovej patria pod Mesto Prešov a to iste neprispeje, ale ostatné obce by mohli. Ing,
Harčár namietal, že treba zabojovať o tieto prostriedky a pýtať aj od Mesta Prešov, nevzdávať sa
konštatovaním,  že  mesto  neprispeje.  Starosta  reagoval,  že  pýtať  od  mesta  prostriedky  na



konvektomat  môžeme,  ale  primátor  nepodpísal  ani  dohodu  o školskom  obvode  s Ľuboticami
s odôvodnením, že mesto má kapacitu v školách aj pre deti zo Šebastovej.
P.  Čajka  konštatoval,  že  nevyšlo  riešenie  havarijného  stavu  v ZŠ  ale  OcZ  už  rieši  nákup
konvektomatu. 
P. Baňas sa opýtal kedy obec investovala do kuchyne v ZŠ? Starosta odpovedal, že dva roky dozadu
tam prebehla výmena vzduchotechniky, ale inak sa nič nenakupovalo.
Ing.  Harčár  poznamenal,  že  by sa  škola  mala  naučiť  predložiť  „matematicky“  koľko  sa  ušetrí
a podobne pri žiadostiach. 
Ing. Fečik konštatoval, že nikto v podstate ani nevie ako prišla škola k sume 10000 €, Dá sa len
predpokladať,  že  mali  nejakú  cenovú  ponuku.  Kto  garantuje  45% úsporu,  ktorou  odôvodňujú
žiadosť? Výrobca? 
P. Baňas dodal, že škola ani neuviedla aké staré sú tie rúry. P. Čajka dopnil, že nie je jasné ani koľko
je tých rúr a či jeden konvektomat nahradí všetky.
Ing. Harčár navrhol, aby riaditeľ ZŠ dal OcZ požiadavku na rok, čo bude škola potrebovať. 

11. K bodu:  Určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Keďže na zasadnutie OcZ už prišli všetci poslanci, okrem ospravedlnených, starosta sa vrátil

k bodu 8 – Určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. V stručnosti informoval o tomto bode
rokovania. P. Husovský sa vyjadril, že ak v obchodnej verejnej súťaži uspeje Záhrada Real, iste
tento priestor zveľadí. Avšak je potrebné zabezpečiť prístup k pilierom. Ing. Harčár reagoval, že
obec túto podmienku nemôže dať,  keďže nie je majiteľom pilierov,  ale tiež súhlasí  s ostatnými
podmienkami obchodnej verejnej súťaže i s jej vyhlásením.
Poslanci  hlasovali  o poverení  starostu  vyhlásiť  obchodnú  verejnú  súťaž  s navrhovanými
podmienkami.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

   (uznesenie č. 8/5/2013)

12. K bodu: Príprava osláv dňa sv. Cyrila a Metoda
Starosta konštatoval, že termín osláv sa blíži a je preto potrebné rozhodnúť, kde sa budú oslavy

konať, aký bude program a kto to bude organizovať.
Hlavný kontrolór konštatoval, že on robil oslavy dlhé roky a pri negatívnych reakciách sa ho

nikto  nezastal.  Teraz  ak  chce  obec  experimentovať  a priniesť  niečo  nové,  robiť  oslavy  aj  na
športovom areáli aj pri Obecnom dome, už to robiť nechce. Nevyjde to a zase všetko padne len na
neho.

Ing. Harčár podotkol, že aj na zasadnutí komisie pre kultúru a šport odznelo, že sú tu podnety,
aby sa oslavy konali na týchto dvoch miestach.

Starosta konštatoval, že doteraz tu možnosť organizovať oslavy inde nebola. Ale teraz je tu
záhrada pri Obecnom dome, v ktorej je pódium, vhodné pre kultúrnu časť. Tiež je tu priestor na
umiestnenie atrakcií pre deti. Ale na druhej strane, nie je tu priestor na športovú časť. Je potrebné
rozhodnúť, či sa bude organizovať športová časť na ihrisku a kultúrna v záhrade pri Obecnom dome
alebo všetko na ihrisku ako doteraz. 

Ing. Fečik sa opýtal, či v prípade, že by bola kultúrna časť v záhrade, by to p. Balík zvládol
alebo  ako  by  to  bolo  s bufetom?  Hlavný  kontrolór  a Ing.  Harčár  konštatovali,  že  2  bufety  to
nezvládnu.

P. Baňas konštatoval, že sa nemôže rátať s tým, že do Obecného domu príde toľko ľudí ako ich
prišlo na športový areál. 

Starosta  podotkol,  že sa uvažovalo nad tým, aby športová časť začínala  na ihrisku a po jej
skončení by bola kultúrna časť pri Obecnom dome. Ing. Harčár namietal, že tieto dve časti osobitne
nevyznejú. Fungovať to možno bude, ale nebude tu tá účasť ako keď to bolo spolu. Tradícia sa
rozdelí. Na druhej strane je pravda, že pódium sa robilo, aby sa tam niečo dialo. Zámer bol dať



šancu predstaviť sa začínajúcim umelcom a podobne. Dodal, že na to nemá jednoznačný názor, ale
ak to má mať ten masový ráz, tak to v záhrade mať nebude. 

Starosta poznamenal, že oslavy Cyrila a Metoda mali kedysi športovú a kultúrnu časť. Kedysi
tu bol turnaj, ktorý mal úroveň. Teraz ten jeden zápas A proti B už takú úroveň nemá. Zo športovej
časti ostali atraktívne už len jedenástky a je pravda, že tie sa v záhrade pri Obecnom dome kopať
nedajú. Ale čo sa týka kultúrnej časti, možnosti skrytia sa pred dažďom, to je pri Obecnom dome
lepšie vyriešené. Už minulý rok boli reakcie od ľudí, že je to stále len to isté. Hlavný kontrolór
reagoval, že ak je to kultúrna slávnosť, tak tam sa to meniť veľmi nedá.

P. Baňas konštatoval, že by z toho Obecný dom nevynechal. Nech sa športová časť spraví na
ihrisku  a kultúrna  v záhrade.  P.  Havajová  súhlasila  s týmto  názorom.  Ing,  Fečik  dodal,  že  je
zváženie, či na ihrisku vôbec organizovať športovú časť? P. Havajová sa opýtala, či to myslí tak, že
by šport vôbec nebol? Ing, Fečik odpovedal, že áno. Podľa neho by sa nemal vynechať Obecný
dom.

Starosta sa obrátil na Ing. Harčára s otázkou, či by bolo reálne pozvať viacero klubov tak, aby
to bol seriózny turnaj, ktorý by ukončilo kopanie jedenástok. Ing. Harčár odpovedal, že tu začínali
lepšie kluby, ale tá úroveň tu už nie je. Dodal, že sa nestotožnil s tým rozdelením osláv, lebo ak sa
to už raz zmení, nevráti sa to späť.

MUDr. Daňo, PhD. žiadal od starostu vyčísliť náklady, čo by sa ušetrilo, ak by sa konali oslavy
pri Obecnom dome? Starosta odpovedal, že prenájom pódia + ozvučenie vyšilo minulý rok na 1000
€ + bolo potrebné zháňať strechu na pódium za 300 – 500 €.

Mgr. Lukáč poznamenal, že on by oslavy robil len na jednom mieste. Buď pri Obecnom dome
bez športu alebo potom všetko ale na ihrisku. 

Starosta navrhol, aby sa čím skôr zišla komisia pre kultúru a šport a rozhodla. Ing. Harčár ako
predseda komisie navrhol, aby sa komisia zišla hneď budúci pondelok. P. Baňas navrhol, že zvolá aj
on komisiu pre mládež a školstvo, aby sa vyjadrila.

P. Čajka konštatoval, že ak sa bavíme o Obecnom dome, tak pri tých masách v areáli, to nebude
kapacitne stačiť. 

Hlavný kontrolór  dodal,  že  v Obecnom dome to  nie  je  kapacitne  odskúšané.  Ak tam budú
rozmiestnené aj stánky, nebude to asi priestorovo stačiť. 

MUDr. Daňo, PhD. konštatoval,  že to všetko záleží aj  toho, koľko finančných prostriedkov
obec má. Starosta reagoval, že prostriedky na oslavy sú vyčlenené v rozpočte obce.

Ing. Harčár poznamenal, že ak to chce obec robiť u podnikateľa, tak nech niečo rieši aj on.
Hlavný  kontrolór  dodal,  že  na  športovom areáli  sú  k dispozícii  šatne  pre  folklórne  súbory,

v Obecnom dome nie sú.
Poslanci hlasovali o návrhu zvolať komisiu pre kultúru a šport a komisiu pre mládež a školstvo

a za účasti Obecnej rady rozhodnúť o mieste a programe osláv.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

   (uznesenie č. 9/5/2013)

13. K bodu: Rôzne
Bod 13.1. merače rýchlosti
Starosta  konštatoval,  že  minulého zasadnutia  OcZ ostalo na  rozhodnutí  poslancov,  či  sa  osadia
v obci merače rýchlosti. Ing. Fečik dodal, že jeden za cca 2300 €. Starosta reagoval, že oba by vyšli
na tých 5000 €. 
P. Havajová podotkla, že si nemyslí, že by sa osadením meračov, niečo udialo. MUDr. Daňo, PhD.
reagoval, že by išlo len o psychologický moment. Ing. Harčár dodal, že on ako vodič, vždy zbrzdí.
P. Husovský dodal, že merače nepomôžu proti motorkárom. 
Poslanci hlasovali o osadení meračov rýchlosti v obci.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov



ZA: 3 PROTI: 5  ZDRŽALI SA: 0
   (uznesenie č. 10/5/2013)

Ing. Harčár poznamenal, že všetky cesty v Ľuboticiach vedú na Nižňanskú, je tam problém prejsť
cez ulicu, treba to riešiť. P. Husovský sa opýtal, či tam naozaj autá jazdia až tak rýchlo? Starosta
ukončil tento bod konštatovaním, že osloví policajtov, aby kontrolovali rýchlosť na Nižňanskej.

Bod 13.2 detské ihrisko Pod Hájom – slávnostné otvorenie
Starosta pozval poslancov na slávnostné otvorenie detského ihriska na sídlisku Pod Hájom, ktoré sa
bude konať 31. mája 2013 o 10.00 priamo na ihrisku. 

Bod 13.3 most na ul. Šalgovickej
P. Čajka informoval, že mostík na Šalgovickej ul. je poškodený, zábradlie je vykrivené.

Bod 13.4 plot cintorína
P. Baňas informoval, že plot cintorína z Cintorínskej ul. sa rozpadáva. Starosta dodal, že je tiež
potrebné rozhodnúť, čo s tujami na cintoríne a riešiť to naraz. Odborníci konštatovali, že to nie sú
tuje ale cyprušteky. Je možné ich vypíliť a nasadiť tam niečo nové ale na to je tiež potrebný projekt.

Bod 13.5 chodník okolo MK2
P. Havajová sa opýtala čo s chodníkom okolo MK2, či ho bude možné nejako vyčistiť? Starosta
odpovedal, že ručne to nepôjde. P. Baňas reagoval, že potom treba skúsiť nejaký stroj. Starosta
odpovedal, že ak to bude čistiť UNC, tak zničí aj asfalt. 
Hlavný  kontrolór  navrhol,  či  by  ako  náhrada  za  tento  chodník  nemohla  slúžiť  cestička  okolo
športového areálu. P. Baňas namietal, že je potrebné sprístupniť chodník popri MK2, cestičky mimo
hlavnej cesty, nie sú bezpečné.
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či sa nebudú riešiť cyklotrasy? Starosta odpovedal, že projekt má
obec aj na cyklistický aj na peší chodník, ale nie sú na to prostriedky v rozpočte.

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

Ľubotice  13. 05. 2013 

                    MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                          starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Ing. Miroslav Fečik, v. r.
           

  MUDr. Jaroslav Daňo, PhD., v. r. 


