
   Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 4/2013
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 04. 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, 
                  Ing. Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, JUDr. Straka
                 

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 11.03.2013
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Správa o výsledkoch následnej kontroly v MŠ Ľubotice
4.   Prerokovanie a schválenie výšky dotácie na dieťa v CVČ a určenie podmienok jej poskytnutia
5.   Prerokovanie platu starostu obce v zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
6.   Prerokovanie podnetov občanov vznesených na zhromaždení obyvateľov obce
7.   Prerokovanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a František Husovský
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/4/2013)

2. K bodu: Rôzne
Starosta navrhol presunúť časť bodu Rôzne na úvod zasadnutia z dôvodu prítomnosti JUDr.

Straku, právnika obce na zasadnutí OcZ. JUDr. Straka bol pozvaný na zasadnutie, keďže v spore
Mijosta bol vynesený rozsudok. Poslanci túto časť rokovania OcZ vyhlásili za neverejnú.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/4/2013)
Poslanci hlasovali o návrhu podať odvolanie voči rozsudku Okresného súdu Prešov v súdnom

spore Mijosta – Obec Ľubotice.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov



ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
 (uznesenie č. 3/4/2013)

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

Uznesenie  2/3/2  013  -    OcZ  schvaľuje  na  základe  výsledku  verejnej  obchodnej  súťaže  prenájom  
nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce   Ľubotice, a to časti budovy (poschodie - pohostinstvo) súpisné číslo  
2121 s  podlahovou výmerou 288 m  2     nachádzajúcej  sa na pozemku parc.  č.  KN-C č.  91 v    k.  ú.  
Ľubotice na ul. Korabinského 2 nájomcovi Matejovi Harčárovi,   Gagarinova 19, Ľubotice za nájomné  
16,60 €/m  2  /rok  
- predpoklad, že v priebehu 2 – 3 týždňov bude pohostinstvo otvorené

Uznesenie  3/3/2013  -  OcZ    ukladá  predsedovi  komisie  finančnej  a  obecného  rozvoja  prejednať  
žiadosť p. Klimoviča a predložiť stanovisko na   budúcom zasadnutí OcZ  
-  plneniu tohto uznesenia sa bude OcZ venovať v bode Žiadosti

Uznesenie  4/3/2013  -  OcZ    ukladá  predsedovi  komisie  finančnej  a  obecného  rozvoja  prejednať  
žiadosť p. L. Sirotňáka a p. R. Sirotňáka a predložiť stanovisko na   budúcom zasadnutí OcZ  
-  plneniu tohto uznesenia sa bude OcZ venovať v bode Žiadosti

Uznesenie  5/3/2  013  -    OcZ  ukladá  predsedovi  komisie  finančnej  a  obecného  rozvoja  prejednať  
ohlásenie drobnej stavby   p. Pavlíka a predložiť stanovisko na budúcom   zasadnutí OcZ  
- starosta informoval, že p. Pavlík, majiteľ spoločnosti Brahama vlastní areál bývalej betonárky. Ak
by ho chcel  ohradiť  po  hranici  pozemku,  križovatka  by bola  veľmi  zúžená.  Je  preto  potrebné
rokovať s p. Pavlíkom.
- p. Kormaník prezentoval stanovisko komisie; komisia finančná a obecného rozvoja súhlasí, aby sa
roh pozemku odkúpil  a  zastávka by sa posunula na ul.  Strojnícku. Starosta  dodal,  že  p.  Pavlík
nebude striktne trvať na oplotení po hranici, s tým, že zastávka sa preloží. Je tam zelený pás, ktorý
patrí obci. Časťou by zastávka asi zasahovala aj do pozemku p. Pavlíka. K odkúpeniu pozemku p.
Pavlíka obcou dôjde len vtedy, keď bude vypracovaný GP.

Uznesenie  7/3/2  013  -    OcZ  ukladá  predsedovi  komisie  pre  kultúru  a  šport  a  predsedovi  komisie  
finančnej a obecného rozvoja zvolať zasadnutie komisií do 25.03.2013
- splnené, obe komisie zasadli

4.  K bodu: Správa o výsledkoch následnej kontroly v MŠ Ľubotice
Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce. Hlavný kontrolór informoval že kontrola

v MŠ bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti. Kontrola bola zameraná na
preverenie  vybavenia  organizácie  základnými  internými  predpismi  organizačného  charakteru,
hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými z rozpočtu obce a zo štátneho rozpočtu, s
materiálnymi  hodnotami  a  majetkom,  vedením účtovníctva,  dodržiavanie  všeobecne  záväzných
právnych  predpisov  na  úseku  riadenia  MŠ.  V  čase  kontroly  nebol  v  MŠ  menovaný  zástupca
riaditeľky. Je potrebné ho menovať najmä pre prípad dlhodobej PN, aby bol zabezpečený chod MŠ.
Správa  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  bola  prejednaná  s  riaditeľkou  MŠ  a  boli  jej
doporučené opatrenia na základe kontrolných zistení.

Ing.  Harčár uviedol,  že  bolo konštatované,  že sú nedostatky v oblasti  týkajúcej  sa hmotnej
zodpovednosti,  ale  v  opatreniach  nevidí  uvedený  návrh  na  ich  odstránenie.  Hlavný  kontrolór
odpovedal, že náprava toho nedostatku bola zjednaná už počas výkonu kontroly.

MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  či  je  v  MŠ medzi  smernicami  aj  mzdový poriadok? Hlavný
kontrolór odpovedal, že nie. Mzdy zamestnancov v MŠ sú upravené priamo zákonom.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal koľko je v MŠ v súčasnosti učiteliek? Starosta odpovedal, že
učiteliek je 8 a celkovo zamestnancov 13.

OcZ vzalo správu o výsledku vykonanej kontroly na vedomie.



5. K bodu: Prerokovanie a schválenie výšky dotácie na dieťa v CVČ a určenie podmienok jej
poskytnutia

Starosta informoval, že obecný úrad vyzval CVČ, aby predložili čestné vyhlásenia rodičov, tých
detí,  ktoré  navštevujú  viac  centier,  ktorému centru  má  obec  poslať  dotáciu.  Existuje  prognóza
príjmov z dane z príjmov fyzických osôb a na jej základe vychádza prepočítaná suma na 1 dieťa vo
výške 59 €. Ak sa to prepočíta koeficientom 1,1 tak to vychádza 65 € na jedno dieťa vo veku od 5
do 15 rokov. Konzervatívna prognóza je taká, že na jedno dieťa vychádza cca 57 €. Minulý rok sa
však nesplnila ani konzervatívna prognóza.

Návrh obce je dať dotáciu na jedno dieťa na rok vo výške 60 €. V zmluve o poskytnutí dotácie
budú vyšpecifikované podmienky. Obec musí do konca apríla uzatvoriť zmluvy s CVČ a poslať im
príspevky za 1. štvrťrok a prípadne aj 2. štvrťrok. 

Starosta  ďalej  dodal,  že na OcÚ už boli  traja  rodičia,  ktorí  sa boli  informovať ako je to s
peniazmi za ich dieťa. Do 20.04.2013 CVČ pošlú rozhodnutia o prijatí dieťaťa a pri dieťati, ktoré
navštevuje viacero CVČ aj čestné prehlásenie rodiča. V zmluve bude tiež uvedené, že obec môže
kedykoľvek kontrolovať využitie finančných prostriedkov.

Mgr. Lukáč sa pýtal kto v Prešove bude rozdeľovať finančné prostriedky. Starosta odpovedal,
že obec pošle dotáciu zriaďovateľovi centier a ten ju potom prerozdelí jednotlivým centrám.  

Po ukončení diskusie poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť príspevok na dieťa vo výške 60 € 
na rok 2013. 
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/4/2013)

6. K bodu:  Prerokovanie platu starostu obce v zmysle § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 253/1994
Z. z. 

Starosta informoval prítomných, že podľa § 4 ods. 4 zákona o obecnom zriadení je povinnosťou
OcZ 1 x ročne prerokovať plat starostu obce. Štatistický úrad zverejnil výšku priemernej mzdy, od
ktorej sa odvíja plat starostu. Starosta odovzdal slovo Ing. Fečikovi a odišiel z rokovania OcZ.

Ing. Fečik informoval, že výška priemernej mzdy je 805 €. To je teda suma, od ktorej sa odvíja
plat starostu. Táto suma sa násobí koeficientom, ktorý je závislý od počtu obyvateľov v obci, u nás
je to 2,17. Základný plat sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy a predmetného koeficientu, teda
805 x 2,17 € = 1746,85 €. Oproti minulému roku sa priemerná mzda zvýšila o 19 €. Uznesením č.
6/6/2011 OcZ chválilo navýšenie platu starostu o 44,4 %. Teraz je potrebné znova prerokovať výšku
platu v zmysle zákona o obecnom zriadení. Ak by OcZ ponechalo percento navýšenia, tak by výška
platu starostu bola 2523 €. Obecná rada navrhuje, aby sa to percentuálne navýšenie platu ponechalo
tak, ako bolo schválené v roku 2011. 

P. Baňas sa opýtal aký je plat starostu v hrubom teraz? Ing. Fečik odpovedal, že je to 2463 €, ak
by sa ponechalo percentuálne navýšenie, rozdiel by bol 60 €. 

P. Čajka konštatoval, že OcZ vtedy k tým 44,4% došlo, keď sa menil zákon.
Mgr. Lukáč poznamenal, že pri prehodnotení platu ide o to posúdiť, či boli splnené plánované

investičné aktivity a či ak na zhromaždení občanov bolo povedané, že nie sú peniaze ako sa budú
občania pozerať na to, že OcZ zvýši starostovi plat. Dávam na zváženie a dávam argumenty. Tri
roky nám vážne veci nevychádzajú. Na zhromaždení občanov bolo povedané, že obec nemá peniaze
na  výtlky,  ale  OcZ  zvýši  plat  starostovi.  Taký  plat  má  primátor  Trenčína  a  má  na  starosti
neporovnateľne viac ľudí.

P. Baňas dodal, že ho trápi, že pred mesiacom OcZ schválilo starostovi navýšenie dovolenky o
týždeň  a  teraz  mu  navýši  aj  plat.  Dodal,  že  on  by  v  čase  krízy  nemenil  plat,  ale  upravil  by
percentuálne navýšenie tak, aby plat ostal taký, aký je teraz.

Ing. Fečik po ukončení diskusie konštatoval, že OcZ má v podstate 3 alternatívy vyplývajúce z
diskusie. Buď zachovať navýšenie, ale zachovať absolútnu výšku platu alebo ešte znížiť plat.

Poslanci hlasovali o zachovaní navýšenia platu o 44,4%. Plat starostu bude 2523 €.



HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 7 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 1 

                                                                                                                   (uznesenie č. 5/4/2013)
(na zasadnutie OcZ sa vrátil starosta obce)

7. K bodu:  Prerokovanie podnetov občanov vznesených na zhromaždení obyvateľov obce
Starosta konštatoval, že kto bol na zhromaždení občanov, ten vie aké podnety sa riešili, ale rád

by sa k tomu ešte vrátil.
1. na reštaurácii Obecný dom chýba tabuľa“Obecný dom“; síce tam je ale je menšia ako „Cafe
Eden“;  OcZ  uložilo  nájomcovi  uznesením,  že  na  budove  má  byť  tabuľa  Obecný  dom,  ale
nešpecifikovalo akej veľkosti má tabuľa byť
P. Baňas reagoval, že toto uznesenie je teda potrebné považovať za nesplnené a že OcZ uviedlo, že
tabuľa má byť taká ako je nápis Obecný úrad.
P. Čajka doplnil, že nápis Obecný dom predsa na stene reštaurácie bol.
Ing. Harčár dodal, že nápis by mal byť takej veľkosti, aby bolo jasné, že je to Obecný dom.
Ing. Fečik poukázal na to, že pri pozvánkach na akcie a samotných akciách je uvedené len Cafe
Eden. Navrhol zaviazať nájomcu, aby aj pri akciách používal názov Obecný dom.
P. Baňas doplnil, že uznesenie bolo prijaté a riešilo sa to na zasadnutí OcZ už niekoľkokrát. Je preto
potrebné ho aj splniť. 
Z diskusie vyplynulo zaviazať nájomcu, aby pri akciách konaných v reštaurácii uvádzal ako miesto
konania Cafe Eden v Obecnom dome v Ľuboticiach. 
Starosta upozorní nájomcu Obecného domu na to, aby dal nápis do súladu s uznesením a na to, aby
v pozvánkach na akcie konané v Obecnom dome uvádzal okrem názvu reštaurácie aj Obecný dom.
MUDr.  Daňo,  PhD.  navrhol,  aby  OcZ  zaviazalo  nájomcu  vykonať  nápravu  do  nejakého
konkrétneho termínu. Z diskusie vyplynul termín 30.06.2013.
2. názov pre priestor (námestie) pred Obecný úradom – Ing. Fečik reagoval, že toto priestranstvo
nepovažuje za také námestie, ktorému by bolo potrebné dať názov. Z diskusie vyplynulo, že podľa
OcZ pomenovanie tohto priestoru nie je potrebné, keďže nie je námestím ako takým.
3. výtlky na ul. Strojnícka, Ľubochnianska, Makarenkova, Kapušianska – opravia sa
4. na ul. J. Kostru nie sú opravy výtlkov efektívne – v tejto fáze nie je reálne asfaltovať celú cestu
5. parkovanie nákladných vozidiel – jeden podnet je vyriešený, ďalší sa bude riešiť, ďalšie podnety
nie sú; čo sa týka osobných vozidiel je potrebné to riešiť
Ing. Harčár poukázal na to, že cesta na ul. Makarenkovj vyzerá ako parkovisko, nie ako cesta. 
Z diskusie vyplynul návrh poveriť uznesením starostu, aby písomne upozornil majiteľov osobných
áut  parkujúcich  na  ceste  na  porušenie  zákona  a  riziko  kolíznych  situácií  a  tiež  na  to,  aby si
zabezpečili  parkovanie vo dvore,  lebo inak  budú na problematických miestach  osadené značky
zákaz státia. 
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                                   (uznesenie č. 6/4/2013)
Hlavný kontrolór navrhol upraviť parkovanie značkami. Starosta odpovedal, že aj táto možnosť je
na  zváženie  ale  značky by museli  byť  osadené  po  oboch  stranách.  Ing.  Fečik  podotkol  prečo
nemôžeme pristúpiť priamo k zákazu státia na určitom úseku? Starosta odpovedal, že aj toto je
možné so súhlasom dopravného inšpektorátu. 
6. záchytné parkovisko pre nákladné vozidlá – nie je ich toľko, aby ho bolo potrebné zriadiť
7. v Spravodaji chýba uznesenie č. 1 a ostatné sú stručné – starosta sa opýtal poslancov, či aký majú
názor na zverejňovanie uznesení – z diskusie vyplynulo, že na web stránke si každý, komu sa zdajú
uznesenia stručné môže nájsť zápisnicu
8. pes p. Schlossera – na zhromaždení zaznel aj podnet na riešenie problému so psom p. Schlossera;
pes šteká na okoloidúcich, ktorí uskočia do cesty a môže dôjsť k ich ohrozeniu; starosta na tento
problém upozorní p. Schlossera



8. K bodu:  Prejednanie žiadostí
1. žiadosť Jozefa Ivaneckého, Šalgovická 13, Ľubotice a spol.
- o odkúpenie parcely č. 21038/19 v k. ú. Ľubotice
Žiadatelia ako podieloví vlastníci predmetnej parcely žiadajú obec o odkúpenie parcely.
Žiadosťou sa zaoberala komisia finančná a obecného rozvoja. Jej predseda p. Kormaník informoval,
že na zasadnutí komisie bola prítomná aj p. Ivanecká, ktorá objasnila prečo žiadatelia chcú, aby
obec tento pozemok vzala do svojho vlastníctva. Odporúčanie komisie je, aby obec tento pozemok
prevzala do svojho vlastníctva za 1 € bez akéhokoľvek viazania ďalšej investície. Starosta doplnil,
že tento pozemok má šírku 7 m a dĺžku cca 230 m.
Ing.  Harčár  sa  opýtal,  či  tento  pozemok má obec  odkúpiť  za  1  €?  Starosta  odpovedal,že  áno.
Vlastníci  pozemku  majú  zlú  skúsenosť  s  tým,  že  dedič  po  spoluvlastníkovi  zahradil  cestu  a
ostatných nechcel pustiť k ich pozemkom. Od obce nepožadujú nič, len nechcú, aby tam niekto v
budúcnosti robil zátarasy ale aby mali prístup k pozemkom.
Ing. Harčár dodal, že je za kúpu tohto pozemku, keďže tam nie je žiaden záväzok.
(zo zasadnutia OcZ odišiel MUDr. Daňo, PhD.; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)
Poslanci hlasovali o návrhu odkúpiť predmetnú parcelu do vlastníctva obce za 1 €.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                                   (uznesenie č. 7/4/2013)

2. žiadosť Ladislava Sirotňáka, Bardejovská 41, Ľubotice a Rudolfa Sirotňáka, Bardejovská 41,
Ľubotice
- o odkúpenie pozemku v k. ú. Ľubotice
Starosta pripomenul,  že obaja bratia podali  žiadosť o odkúpenie toho istého pozemku od obce.
Jedná sa o pozemok parc. č. KN-C 2454 o výmere 191 m2. 
Žiadosťou sa zaoberala komisia finančná a obecného rozvoja. Jej predseda p. Kormaník informoval,
že komisia navrhuje, aby obec odpredala pozemok obom a to v podiele v akom majú spoločný
pozemok alebo zamietla žiadosť a neodpredala pozemok ani jednému.
Ing. Harčár sa opýtal, či obec potrebuje tento pozemok predať? Z diskusie vyplynulo, že nie je
dôvod zo strany obce tento pozemok predávať.
OcZ hlasovali o návrhu zamietnuť predaj pozemku.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                                   (uznesenie č. 8/4/2013)

3. žiadosť Jaroslava Klimoviča, Korabinského 18, Ľubotice
- o odkúpenie časti pozemku v k. ú. Ľubotice
Žiadateľ plánuje odkúpiť časť pozemku parc. č. KN-C 3228/1 k. ú. Ľubotice o výmere 4 áre za
účelom prevádzkovania železiarstva. Žiadosťou sa zaoberala komisia finančná a obecného rozvoja.
Jej predseda p. Kormaník informoval, že komisia navrhuje ak už obec chce predať časť pozemku
tak z tej strany od Cintorínskej nie od Nižňanskej. Starosta dodal, že obec má taký pozemok ešte aj
pri Cofine. P. Husovský reagoval, že tam ale nie je prístup z MK2. 
P. Baňas konštatoval, že obec tiež ešte môže uvažovať o využití tohto pozemku, nie je potrebné ho
tak rýchlo predávať. 
Z diskusie vyplynul názor nepredávať tento pozemok ale počkať, kým sa nevysporiada pozemok s
autoškolou a riešiť tú celú časť koncepčne. 
Poslanci hlasovali o návrhu nepredať žiaden pozemok v tejto časti obce.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

   (uznesenie č. 9/4/2013)



4.   žiadosť Štefana Molčana, Československých letcov 7, Ľubotice a spol.  
- o majetkoprávne usporiadanie pozemkov
Starosta informoval poslancov, že žiadatelia ponúkajú obci na odkúpenie pozemky parc. č. KN-E
883/688 a KN-E 883/288, keďže ich obec využíva.  Žiadosťou sa zaoberala komisia finančná a
obecného rozvoja. Jej predseda p. Kormaník informoval, že komisia navrhuje aby sa to odkúpilo za
13,27 €/m2. Starosta dodal, že majitelia týchto pozemkov ich samostatne nevyužijú. Ale pre obec
teraz tiež nie je vhodný čas na ich odkúpenie z hľadiska financií ale v budúcnosti sa o tom môže
rokovať.

5. žiadosť Eduarda Okruhľanského, Makarenkova 17, Ľubotice
- o odkúpenie pozemku
Starosta informoval, že p. Okruhľanský žiada o majetkoprávne vysporiadanie časti pozemku, ktorá
sa nachádza pod telesom cesty na ul. Gagarinovej.
Starosta navrhol dať zamerať tú časť, ktorú obec využíva a po vypracovaní geometrického plánu ju
odkúpiť. 

6. žiadosť PhDr. Jaroslava Lazorika – ZÁHRADA REAL, Bardejovská 48, Prešov
- o odkúpenie pozemku
Starosta informoval, že žiadateľ má záujem odkúpiť ľavú stranu pod nadjazdom; OcZ už prijalo
uznesenie,  že  predaj  tohto  pozemku  sa  uskutoční  obchodnou  verejnou  súťažou.  Cena  bola
stanovená na minimálne 30 €/m2.

7. návrh Ing. Terézie Marchevskej, Korabinskéh  o   34  , Ľubo  tice a spol.  
- o bezodplatný prevod pozemkov
OcZ túto žiadosť odstupuje na prejednanie komisii finančnej a obecného rozvoja. Predseda komisie
bude OcZ o odporúčaní komisie informovať na najbližšom zasadnutí OcZ.

9. K bodu: Rôzne
Bod 9.1. zasadnutie komisie pre kultúru a šport
Ing. Harčár informoval, že komisia sa na svojom zasadnutí mala zaoberať dvoma bodmi programu.
Prvý bod bolo schválenie vystúpenia Zuzany Smatanovej. Komisia sa ním nakoniec nezaoberala,
keďže v čase zasadnutia už bolo vystúpenie odrieknuté. Druhý bod bol výročie príchodu sv. Cyrila a
Metoda.  Tento deň sa v obci berie ako pamätný deň. Na zasadnutí komisie predložila Bc. Júlia
Potocká  návrh  plánu  aktivít.  Tento  plán  bol  prejednaný.  Niektoré  sa  budú riešiť  s  p.  farárom,
niektoré zastreší obec. Je potrebné to doriešiť a následne bude predseda komisie informovať OcZ.
Ing. Harčár konštatoval, že boli podnety aj na osamostatnenie kultúrnej a športovej časti. 
Starosta  sa  opýtal,  či  by  malo  byť  miesto  osláv  zmenené?  Nekonali  by  sa  na  ihrisku  ale  pri
Obecnom dome. Hlavný kontrolór reagoval, že záleží od toho, aké aktivity budú realizované. Ing.
Fečik dodal, že pri Obecnom dome, by odpadol problém s pódiom. Hlavný kontrolór reagoval, že
do záhrady pri Obecnom dome by sa naopak nevošli atrakcie pre deti.

Bod 9.2 komunitné centrum
P. Havajová sa opýtala, či komunitné centrum je už funkčné a či sa tam už môžu seniori stretávať?
Starosta odpovedal, že cez víkend tam bola prvá akcia – Noc s Andersenom. Kúpili sa už stoly a
stoličky a ešte sa riešia nejaké úpravy. P. Havajová sa opýtala, kto bude mať kľúče od centra resp. u
koho sa treba hlásiť? Starosta odpovedal, že to sa ešte rieši a opýtal sa p. Havajovej čo by tam
chceli seniori riešiť? P. Havajová odpovedala, že by išlo o stretnutie členov Klubu kresťanských
seniorov.

Bod 9.3 Presnet
Ing. Fečik sa opýtal, či má niekto z poslancov osobnú skúsenosť alebo podnet od občanov ohľadom
spoločnosti Presnet. Konštatoval, že telefonicky p. Jakubkovi oznámil, že má záujem o prípojku a



zároveň sa ho opýtal, čo je nutné priniesť žiadosť osobne. P. Jakubko mu odpovedal, že ju stačí
poslať mailom, že sa na to pozrie. Prešlo však 10 dní a nič sa nedeje. P. Baňas dodal, že on písal do
Presnetu,  minulý týždeň prišli  pozrieť možnosť pripojenie a oznámili,  že realizácia  bude až po
podpise zmluvy.

Bod 9.4 cintorín
P. Baňas konštatoval, že je potrebné dať očistiť zatrávňovaciu dlažbu na cintoríne, keďže je tam
veľa blata. Z vonkajšej strany cintorína je tiež potrebné spraviť chodníky. Už sme sa o tom na
zastupiteľstve bavili, no len sa to zaasfaltovalo a ďalej nič sa nedeje. 

Bod 9.5 prístrešky na zastávky
P. Kormaník sa opýtal, či sa budú osadzovať dosky na lavičky pod prístreškami na zastávkach?
Starosta odpovedal, že to bude realizované ako sa plánovalo.

Bod 9.6 merač rýchlosti
Starosta sa opýtal poslancov, či má obec záujem osadiť merače rýchlosti. Je to len zariadenie na
upozornenie ale nič nerieši. Cena sa pohybuje okolo 2250 – 2500 €. Z diskusie vyplynul názor, že
osadenie meračov nevyrieši problémy s prekračovaním rýchlosti v obci. Ing. Harčár oponoval, že
vodičov vždy aspoň trhne pri takomto upozornení. A je to zmysluplnejšie ako retardér. OcZ sa k
tejto téme vráti na najbližšom zasadnutí OcZ.
Bod 9.7 rubrika Predstavujeme našich poslancov
Starosta tlmočil podnet redakčnej rady, aby poslanci, ktorí majú záujem a sú ochotní reagovať na
otázky v rámci novej rubriky Predstavujeme našich poslancov, poskytli svoj kontakt. Následne budú
redaktorom  Spravodaja  oslovení  a  odpovede  na  otázky  budú  publikované  v  nasledujúcich
vydaniach Spravodaja. Ochotu odpovedať na otázky prejavil Mgr. Lukáč, odpovede Ing. Fečika už
publikované boli.

Bod 9.8 žiadosť p. Jakubekovej o zjednanie nápravy
P.  Čajka  ako  predseda  komisie  životného  prostredia  a  ochrany  verejného  poriadku  informoval
poslancov o šetrení  podnetu p.  Jakubekovej  na zjednanie nápravy vzniknutej  situácie  zo strany
suseda p. Markuša. Predseda komisie navštívil p. Markuša a spoločne prezreli pozemok, najmä tú
časť, ktorá susedí s pozemkom žiadateľky. P. Markuš ho uistil že nemá záujem na poškodzovaní
cudzieho majetku a ak si bude toho vedomý, zjedná nápravu k obojstrannej spokojnosti. Komisia
navrhuje po týchto zisteniach vyzvať oboch zainteresovaných k ústretovosti a vzájomnej ochote
riešiť takéto problémy.

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

Ľubotice  08. 04. 2013 

                    MVDr. Štefan Krajči, v. r. 
                          starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Martin Baňas, v. r.
      
  František Husovský, v. r.


