
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 3/2013
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 03. 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, František Husovský, Mgr. Vladimír Lukáč, 
                  Ing. Milan Marchevský, p. Jakubko, Štefan Olejník (za verejnosť)

Ospravedlnili sa: Ing. Miroslav Kormaník (pracovné dôvody), Mária Havajová (dovolenka)
                   

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 11.03.2013
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Informácia o pokrytí obce optickou sieťou a podmienkach pripojenia 
      (p. Jakubko, Presnet s. r.o.)
4.   Schválenie prenájmu obecného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže
5.   Prejednanie postupu obce pri financovaní CVČ
6.   Prejednanie žiadostí
7.   Rôzne
8.   Záver

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

 (uznesenie č. 1/3/2013)

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

Uznesenie 4/2/2  013 -   OcZ   zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na utorok 12.03.2013     o 17.00 h s  
programom – informácia o činnosti obce v     roku 2012,     zámery na rok 2013 a diskusia.  
- prezentácia je pripravená;

Uznesenie 5/2/2013 - OcZ s  chvaľuje   Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného   b  remena  
na pozemkoch parc. č. KN-E 891/4, KN-C 20796 a KN-C 20798 k. ú. Ľubotice vo vlastníctve Obce
Ľubotice pre JKS spol. s r. o., Bardejovská 38/A,  Ľubotice za účelom výs  tavby chodníka v rámci  
novobudovanej križovatky pri Kronospane.



-  stavebné povolenie ešte nie je právoplatné, ale v priebehu týždňa by malo byť;

Uznesenie 6/2/2  013 -    OcZ zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce    Ľubotice, a to časti  
budovy (poschodie) súpisné číslo 2121 s podlahovou výmerou 288 m  2    nachádzajúcej sa na pozemku  
parc. č. KN-C č. 91 v   k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže.  
- OVS v samostatnom bode;

Uznesenie 8/2/2  013 -   OcZ poveruje  starostu obce vstúpiť do rokovania s     existujúcimi MAS   (miestna  
akčná skupina) alebo v spolupráci s okolitými obcami rokovať o založení novej MAS.
- v stredu by mali byť známe informácie ohľadom nového systému vzniku MAS-iek; starosta bude
informovať  OcZ,  keď  budú  známe  nové  skutočnosti;  Ing.  Harčár  odovzdal  starostovi  materiál
týkajúci sa informácií ohľadom MAS-iek.
(na zasadnutie OcZ prišiel p. Jakubko)

3.  K bodu: Správa Informácia o pokrytí obce optickou sieťou a podmienkach pripojenia 
Starosta  uviedol,  že na základe požiadavky,  ktoré vyplynula na poslednom zasadnutí  OcZ,

pozval p. Jakubka, aby prítomných informoval ako je obec pokrytá signálom a čo ešte chýba a tiež
dokedy bude platiť akcia resp. odkedy sa to počíta, tá akciová ponuka.

P.  Jakubko  informoval,  že  aj  napriek  tomu,  že  akcia  bola  sľúbená  len  do  konca  marca,
spoločnosť Presnet sa rozhodla ju ponechať minimálne do konca roka. Pri 24 mesačnej viazanosti
platí akcia prvých 6 mesiacov za 1 €.
(na zasadnutie OcZ prišiel p. Olejník (za verejnosť))

P. Jakubko pokračoval, že pri IPTV nastáva zmena cenotvorby. Aj základný balík služieb TV
bude  spoplatnený  od  1.4.2013.  Ak  bude  mať  zákazník  aj  internetovú  službu,  tak  od  1.4.2013
dostane 50% zľavu na poplatok za TV. Nová web stránka Presnet je už hotová, od 1.4.2013 bude
zverejnený cenník a z týchto cien potom bude 50% zľava na TV. Pracuje sa aj na tom, aby základný
TV balík bol aj nižší 10 – 15 kanálov. Starosta sa opýtal, či tento balík by bol gratis? P. Jakubko
odpovedal,  že  by to  bolo  za symbolickú cenu 1 – 1,50 €.  Ak to bude občan,  ktorý bude mať
internetovú službu tak znova by tu bola 50 % zľava z tejto sumy. 

Čo sa týka pokrytia uviedol, že pokryté sú všetky ulice, kde je rozhlas na samostatných stĺpoch.
Tieto sú nakáblované cez stĺpy a ak sa ozve zákazník, vedia ho pripojiť. V tomto roku prebehne
územné konanie na ulice, kde nie sú stĺpy rozhlasu. Keď bude právoplatné územné rozhodnutie,
Presnet začne s rozkopávkami a uložením kábla do zeme a následne bude možné pripojiť ďalších
zákazníkov. Starosta reagoval, že v zmluve je uvedené, že do 18 mesiacov od podpisu zmluvu sa
zhotoviteľ zaväzuje ukončiť dielo. P. Jakubko odpovedal, že tým bolo myslené pokrytie obce na
miestach, kde sa sieť ťahala po stĺpoch, ostatné sa bude realizovať až následne. Starosta podotkol,
že to ale v zmluve špecifikované takto nie je. P. Jakubko dodal, že čo sa týka avizovanej akcie 1 €
za 3 resp. 6 mesiacov podľa doby viazanosti, tá bez ohľadu na to, čo je v zmluve uvedené, potrvá
minimálne do konca roka 2013.

Ing. Harčár poznamenal, že obyvatelia ulíc, kde nie sú stĺpy, sú v nevýhode. Nedá sa spraviť to,
že sa prihlásia teraz, že majú záujem a potom, keď budú pripojení, aby sa im akcia rátala. Oni
predsa nemôžu za to, že na ich ulici nie sú stĺpy. P. Jakubko reagoval, že predpoklad je, že do konca
júna - júla bude schválená líniová stavba. Tam, kde bude výstavba prebiehať, akcia bude trvať.
Zdôraznil, že akcia je zaujímavá nielen pre zákazníkov z hľadiska ceny ale aj pre Presnet. 

P. Baňas sa informoval, či to navýšenie ceny o 50 % za balík platí pre tých, čo už sú pripojení
alebo len pre nových zákazníkov od 1.4.2013? P. Jakubko vysvetlil, že pre tých zákazníkov, ktorí si
objednajú  službu  od  1.4.2013,  bude  IPTV  balík  platený.  Funguje  to  tak,  že  Presnet  príjme
objednávku, zákazník podpíše zmluvu a do 3 týždňov bude pripojený. Čo sa týka servisu, Presnet
ho rieši do 48 hodín, čo je štandard. 

Ing.  Fečik sa opýtal,  či  televízia  grátis  pri  objednávke do konca marca  je  len  na  polroka?
P. Jakubko odpovedal, že nie. Toto platí počas celej doby viazanosti.
(na zasadnutie OcZ prišiel MUDr. Daňo, PhD.; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 7)

P. Baňas navrhol, aby starosta informoval občanov na verejnom zhromaždení občanov, že čas sa
kráti, aby využili túto akciu TV bez poplatku. P. Jakubko dodal, že do konca marca stačí zavolať a



prejaviť záujem a zákazník dostane akciu, ktorá platí do 31.03.2013.
Ing. Fečik sa opýtal, že ak zákazník nechce internet len TV, koľko platí? P. Jakubko odpovedal,

že v tom prípade platí zákazník za TV balík plnú sumu + zriaďovací poplatok a set-top box. Je
optimálne vziať internet a TV. Ak má zákazník záujem len o TV, tak sa to nevyplatí a vyjde to
draho. V tomto prípade je výhodnejší satelit.

Ing. Fečik sa opýtal prečo sa nezačalo riešiť územné konanie skôr, aby sa súčasne budovala sieť
aj na týchto uliciach? P. Jakubko odpovedal, že na týchto uliciach bolo záujemcov málo, kým na
tých, kde je rozhlas, ich bolo viac. Presnet uspokojil najprv ich požiadavky. 

P. Baňas sa informoval,  čo sa udeje po uplynutí  24 mesiacov (pri  dobe viazanosti  2 roky).
P. Jakubko odpovedal, že potom si zákazník môže obnoviť zmluvu, akcia už nebude ale bude môcť
znova čerpať aktuálnu výhodu. P. Baňas sa opýtal čo v prípade, ak zákazník neobnoví zmluvu?
P. Jakubko odpovedal, že pripojenie pôjde ďalej, keďže zmluva je platná. Zákazník zaplatí ale cenu,
ktorá platí v prípadoch „bez viazanosti“. Ak dá zákazník výpoveď zmluvy, výpovedná lehota je
jeden mesiac,  následne sa  zmluva a  poskytovanie  služby ukončí.  Ing.  Fečik  konštatoval,  že  to
znamená, že po 24 mesiacoch viazanosti bude rovnaká cena. Môže byť vyššia aj nižšia, potom aj tá
50 % zľava môže byť z iného základu. P. Jakubko reagoval, že je to reálne a podotkol, že v tejto
brandži sa ceny nepohybujú smerom nahor. Skôr je predpoklad, že ceny budú rovnaké ešte rok –
dva, resp. ak konkurencia zníži, bude sa prispôsobovať aj Presnet.

P. Baňas sa opýtal, či škola je už pripojená na optickú sieť? Starosta odpovedal, že ešte nie.
Napojený by mal byť zatiaľ len športový areál. 

P.  Čajka  sa  opýtal,  či  sídlo  firmy je  tam,  kde  bolo?  P.  Jakubko odpovedal,  že  sídlo  je  na
Strojníckej  1,  ale  pobočka  je  stále  tak  ako  bola  v  Dome  kultúry.  Pri  sťahovaní,  bude  aj  táto
informácia uvedená na web stránke firmy.

Starosta poďakoval p. Jakubkovi za účasť na zasadnutí OcZ a uzavrel tento bod.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.

(zo zasadnutia OcZ odišiel p. Jakubko a Ing. Harčár; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 6)

4. K bodu: Schválenie prenájmu obecného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže
Starosta otvoril tento bod konštatovaním, že uznesením č. 7/2/2013 bol schválený zámer obce

na  prenájom  poschodia  budovy  na  Korabinského  ul.  OcZ  zároveň  splnomocnilo  starostu  na
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Od 19.02.2013 do 06.03.2013 bolo vyhlásenie zverejnené na
úradnej tabuli a web stránke obce. Oznam bol zaslaný 26.02.2013 do regionálneho denníka. Termín
na predkladanie návrhov bol stanovený na 06.03.2013 do 12.00. Do tohto času bol predložený jeden
návrh. Navrhovateľom je Matej Harčár ml. Komisia návrh otvorila a konštatovala, že bol podaný
včas a  spĺňal  všetky stanovené podmienky.  Komisia  odporúča zastupiteľstvu schváliť  prenájom
záujemcovi. 

P. Čajka sa opýtal k akému dátumu? Starosta odpovedal, že k 1.4.2013 by mal nový nájomca
prevziať  budovu  do  nájmu.  P.  Sučko  nájom  ukončí  k  31.3.2013.  Do  ukončenia  nájmu  musí
vysporiadať všetky dlhy, ktoré voči obci má. Čo sa týka vzájomného vyrovnania starého a nového
nájomcu, to obec nerieši. 

P.  Baňas  konštatoval,  že  poslanci  nemali  dať  do  podmienok  súťaže  vysporiadanie  sa  s  p.
Sučkom, lebo mu tak dali moc vybrať výhercu. Starosta reagoval, že v tomto prípade je to o tom, že
obec disponuje len budovou a nie zariadením a tak bolo potrebné, aby sa vysporiadalo aj zariadenie
a aby to nemusela riešiť obec. P. Baňas namietal, že keďže nebolo v podmienkach určené, že tam
má  byť  znova  pohostinstvo,  nemala  tam  byť  ani  podmienka  o  vysporiadaní,  lebo  to  mohlo
ostatných záujemcov odradiť. Starosta poznamenal, že záujmom obce bolo predovšetkým to, aby sa
zrovanala výška nájomného pre Milk Agro aj pre nového nájomcu a to splnené bolo. Ing. Fečik
dodal, že fakt je taký, že p. Baňas má pravdu, že to poslanci nedomysleli s tou podmienkou. 

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



                                                                                                                   (uznesenie č. 2/3/2013)

5. K bodu:  Prejednanie postupu obce pri financovaní CVČ
Starosta informoval prítomných, že obec dostane finančné prostriedky podľa počtu detí vo veku

od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci vo výške cca 60€ /dieťa/rok.
MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  koľko  takýchto  detí  je  v  obci?  Starosta  odpovedal,  že  k

31.12.2011  to  bolo  360  detí  (tento  stav  sa  berie  do  úvahy  v  súčasnosti).  Obec  by  mala  v
podielových daniach dostať 360 x 60 € ročne. Zákon neurčuje obci, že tieto peniaze musí dať, ak je
CVČ mimo územia obce. Obec je teda v polohe, že má možnosť financovať buď plnou sumou alebo
časťou deti, ktoré chodia do CVČ mimo územia obce. Obec zatiaľ dostala žiadosti od CVČ na 161
detí. Ak by obec zaplatila do centier za tieto deti, tak zo zvyšku by mohla financovať aj aktivity pre
deti a mládež v obci. Zákon neukladá obci týmto centrám financie dávať. Starosta informoval, že
obec dostala žiadosť od matky jedného dieťaťa. Aby zaplatila CVČ za jej dieťa. Ak obec nezaplatí,
CVČ zvýši poplatok za dieťa rodičovi. Starosta konštatoval, že v rámci mikroregiónu Stráže sa
starostovia dohodli zaplatiť za dieťa príspevok CVČ od 50 do 60 €. Je potrebné rozhodnúť nielen o
celkovej výške príspevku ale vyriešiť aj situáciu ako prispievať, keď dieťa chodí do troch centier. Je
tu možnosť, že rodič vyhlási, že dieťa má materské centrum a v ostatných je len zapísané alebo ak
naozaj chodí do troch centier, tak dať každému centru alikvótnu čiastku. Starosta ďalej informoval,
že obec má zatiaľ len žiadosti od centier a bude ich vyzývať, aby doložili rozhodnutia o prijatí
dieťaťa a bude komunikovať s riaditeľmi centier. VZN nemusíme prijímať, celé financovanie je na
báze  zmluvy  obec  a  CVČ,  kde  budú  prijaté  podmienky.  Musí  to  byť  jasné  a  zaplatené  do
30.04.2013. Zatiaľ je potrebné premyslieť postup a na budúcom zasadnutí  OcZ schváliť postup
obce pri financovaní CVČ.
(na zasadnutie OcZ sa vrátil Ing. Harčár; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 7)

P. Husovský sa opýtal, či sa dotácia na tých 360 detí dostáva automaticky? Starosta odpovedal,
že obec ju dostáva v podielových daniach. P. Husovský sa informoval, či sa tieto prostriedky musia
dať deťom? Starosta odpovedal, že to nie je určené štátom, môžu ostať aj obci na aktivity pre deti.

P. Baňas poukázal na to, že OcZ s týmto nerátalo pri výdavkoch. Starosta reagoval, že rozpočet
s tým nerátal ani v príjmoch. Je to položka v balíku podielových daní.

Starosta ďalej poznamenal, že do 30.04.2013 je potrebné zaplatiť CVČ za tieto deti. Bolo by
však nelogické zaplatiť za celý rok. Navrhol dať príspevok na polroka (teda na činnosť do júna) a
potom v septembri, keď sa aktualizuje počet detí a následne sa vyplatiť príspevok na ďalší polrok. 

Ing. Harčár sa opýtal, či obec bude požadovať aj informácie o činnosti? Starosta odpovedal, že
obec má právo chodiť aj na kontrolu do CVČ. 

Ing.  Harčár  konštatoval,  že  mu  chýba  aktivita  školy  robiť  nejaké  akcie  pre  deti.  Starosta
odpovedal, že by muselo byť zriadené CVČ, aby obec prispievala škole. Ak by ale obec zriadila
centrum, musela by ho financovať celé. Ing. Harčár poznamenal, nenazývajme to CVČ ale nejaké
aktivity  pre  deti.  Starosta  reagoval,  že  napr.  pre  prípravkárov  futbalistov  by  sa  dalo  niečo
financovať, nejaké divadielko v škole a pod., tento priestor tu je. 

Hlavný  kontrolór  sa  vyjadril,  že  nevidí  dôvod platiť  polročne,  on  by sa  priklonil  k  platbe
mesačne. V diskusii sa poslanci priklonili k tomuto názoru.

Ing. Fečik poznamenal, že treba rátať s tým, že ZMOS sa ešte stretne s ministrom. Konštatoval,
že sa mu nepáči,  že podielové dane prídu také a také a v nich je aj  čiastka na CVČ. Bolo by
potrebné to presne špecifikovať. Opýtal sa, či obec pozná očakávanú 100% výšku daní? Starosta
odpovedal, že táto informácia je uvedená na stránke MF SR. Ing. Fečik poukázal na to, že až na
konci roka obec vlastne zistí koľko prostriedkov cez podielové dane dostala a až potom bude vedieť
o koľko mala krátiť aj príspevok pre CVČ. 

P. Husovský sa informoval aká bola výška príspevku na jedno dieťa, keď na CVČ prispieval len
štát? Starosta odpovedal, že nevie o akú sumu sa jednalo.

OcZ prerokovalo tento bod bez záberu a vráti sa k nemu na najbližšom zasadnutí OcZ.



6. K bodu:  Prejednanie žiadostí
1. 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. P. Olejník sa vyjadril, že toto by mohol byť osobitný zreteľ.
Starosta reagoval, že na to nevidí dôvod. 
Táto žiadosť bude odstúpená na prejednanie komisii finančnej a obecného rozvoja a na budúcom
zasadnutí OcZ predseda komisie bude informovať zastupiteľstvo o stanovisku komisie. Následne sa
tým bude OcZ znova zaoberať.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

                                                                                                                   (uznesenie č. 3/3/2013)

2. žiadosť Ladislava Sirotňáka, Bardejovská 41, Ľubotice a Rudolfa Sirotňáka, Bardejovská 41,
Ľubotice
- o odkúpenie pozemku v k. ú. Ľubotice
Starosta informoval, 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.
Táto žiadosť bude odstúpená na prejednanie komisii finančnej a obecného rozvoja a na budúcom
zasadnutí OcZ predseda komisie bude informovať zastupiteľstvo o stanovisku komisie. Následne sa
tým bude OcZ znova zaoberať.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/3/2013)

3. ohlásenie drobnej stavby     BRAHAMA  
- oplotenie pozemku
Starosta informoval, že p. Pavlík, majiteľ spoločnosti Brahama podal na OcÚ ohlásenie drobnej
stavby – oplotenie pozemku. Starosta poznamenal, že pozemok na ul. Strojníckej, na ktorom je
postavený  prístrešok  zastávky  MHD  nie  je  obecný  a  prístrešok  je  postavený  na  súkromnom
pozemku. Bude to potrebné majetkoprávne vysporiadať. Návrh je taký, aby si majiteľ časť pozemku
ohradil a zvyšok obec od neho odkúpila. 
Táto žiadosť bude odstúpená na prejednanie komisii finančnej a obecného rozvoja a na budúcom
zasadnutí OcZ predseda komisie bude informovať zastupiteľstvo o stanovisku komisie. Následne sa
tým bude OcZ znova zaoberať.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 5/3/2013)

7. K bodu: Rôzne
Bod 7.1. zmeny v redakčnej rade Spravodaja
Starosta oboznámil prítomných so žiadosťou Mgr.  Feča o uvoľnenie z redakčnej  rady.  Navrhol
schváliť jeho uvoľnenie a na jeho miesto menovať Martina Komloša.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
                                                                                                                          (uznesenie č. 6/3/2013)



Bod 7.2 VZN o parkovaní áut
Starosta zdôraznil potrebu pripraviť VZN, ktoré bude riešiť parkovanie nákladných áut. Podotkol,
že je to spôsob ako dostať autá z ulíc. Hlavný kontrolór informoval, že na ulici Pod Hájom 10 je
dlhodobo odstavené auto a je tiež potrebné to riešiť.

Bod 7.3 zmena riaditeľa OO PZ Prešov - Sever
Starosta informoval, že na polícii Sever sa zmenil riaditeľ. Je ním p. Mgr. Peter Kandrík. Navštívil
OcÚ a so starostom sa dohodli na spolupráci. V prípade záujmu poslancov, je ochotný prísť aj na
zasadnutí OcZ. 

Bod 7.4 zasadnutia komisií
Starosta navrhol zvolať komisiu finančnú a obecného rozvoja a tiež komisiu pre kultúru a šport.
Ing. Harčár zvolá komisiu pre kultúru a šport 25.03.2013. P. Kormaník podľa informácie od starostu
zvolá komisiu dňa 18.03.2013.
OcZ uložilo predsedom komisií zvolať zasadnutia komisií.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
                                                                                                                          (uznesenie č. 7/3/2013)
Bod 7.5 koncert Zuzany Smatanovej
Starosta informoval o možnosti zorganizovať koncert Zuzany Smatanovej, manažér poslal ponuku
na cenu vo výške 3600 €. Je potrebné zvážiť, či obec do toho pôjde alebo bude lepšie ak to bude
organizovať napr. p. Balík, či sa bude vyberať vstupné a podobne. Ing. Harčár konštatoval, nech to
organizuje p. Balík a obec ochotne poskytne priestor na konanie koncertu. Týmto podnetom sa bude
zaoberať komisia pre kultúru a šport na svojom zasadnutí.

Bod 7.6 výmera dovolenky starostu
Starosta  na  úvod  vysvetlil  situáciu,  že  ako  jediný  pracovník  obce  má  v  súčasnosti  výmeru
dovolenky 5 týždňov, kým všetci zamestnanci obce majú dovolenku 6 týždňov. Je to spôsobené
tým, že predĺženie dovolenky o týždeň je výsledkom kolektívnej zmluvy a keďže starosta nie je
zamestnancom obce kolektívna zmluva sa na neho nevzťahuje.  Na dĺžku dovolenky starostu sa
vzťahuje § 2 zákona NR SR č. 235/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí  a  primátorov obcí  v  znení  neskorších  predpisov,  podľa ktorého „Starostovi  počas  výkonu
funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis (Zákonník
práce)“. Slovo primerane dáva priestor obecnému zastupiteľstvu, aby ako kompetentný orgán obce
zvážil jeho obsah v konkrétnom prípade. Navrhol, aby OcZ prijalo uznesenie, v ktorom určí výmeru
dovolenky starostu primerane podľa ostatných zamestnancov v jeho vekovej skupine.
Ing. Fečik podotkol, že všetci vieme, čo všetko starosta musí vykonať a to aj vykoná bez ohľadu na
počet dní dovolenky. Nevidí teda problém v tom, či jej má 5 alebo 6 týždňov.
Poslanci hlasovali o návrhu navýšiť výmeru dovolenky starostu obce o 1 týždeň.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
                                                                                                                          (uznesenie č. 8/3/2013)

Bod 7.7 stavba pod nadjazdom
Ing. Fečik sa opýtal na drevenú stavbu pod nadjazdom, kto tam čo robí? Starosta odpovedal, že je to
stavba p. Lazoríka – Záhrada Real. Celý areál bude slúžiť pre hipoterapiu. Pod kopcom bude miesto
pre ustajnenie koní a mal by tam byť priestor pre oddych detí (čajovňa). Ing. Harčár podotkol, že je
to pekný zámer, len dosť nešťastný výber miesta.



Bod 7.8 zrkadlo pod nadjazdom
P. Husovský poukázal na to, že pod nadjazdom je rozbité zrkadlo. Starosta reagoval, že toto zrkadlo
patrí VÚC. P. Husovský dodal, že je potrebné ich upozorniť, nech ho vymenia.

Bod 7.9 kauza Mijosta
MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  ako  pokračuje  kauza  Mijosta.  Starosta  odpovedal,  že  19.03.  je
pojednávanie na okresnom súde. Obec dala vyjadrenie, že nesúhlasí s rozšírením žaloby Mijostou.
MUDr. Daňo, PhD. navrhol,  aby právnik obce prišiel  na aprílové zasadnutie OcZ a informoval
poslancov o pojednávaní.

Bod 7.10 zľava na MHD pre držiteľov plakiet
Mgr.  Lukáč  predniesol  podnet  od  občana  týkajúci  sa  zľavy  na  MHD  pre  držiteľa  striebornej
Jánskeho plakety. Starosta informoval, že obec Ľubotice má špeciálne postavenie, keďže sa spolu s
mestom Prešov nachádza  v  prvom pásme.  Teda  to,  čo  platí  pre  Prešov,  platí  aj  pre  Ľubotice.
Primátor zľavy pre držiteľov plakiet zrušil. Starosta rokoval s DPMP, aby pre ľubotičanov platili a
riešilo  sa  to  individuálne.  Medzitým však primátor  rozhodol,  že  zľavy budú platiť  ale  len  pre
držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického plakety. Pre nižšie plakety nie.
Táto dohoda s DPMP platí aj pre Ľubotice.

Bod 7.11 názvy ulíc
Mgr. Lukáč sa informoval, či s návrhom na pomenovanie ulíc prichádzajú občania alebo ako sa
určujú? Starosta odpovedal,  že  ich určuje OcZ ale návrh môže vzísť či  od poslancov alebo od
občanov. No musí byť schválený OcZ. Dodal, že už má aj podnet od stavebného úradu v súvislosti s
rozširujúcou sa výstavbou, pomenovať ďalšie vznikajúce ulice. 

Bod 7.12 verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Mgr. Lukáč sa vrátil k diskusii z posledného zasadnutia OcZ ohľadom verejného obstarávania na
verejné  osvetlenie.  Podotkol,  že  má  pocit,  že  nebol  správne  pochopený.  Menoval  obce,  ktoré
vysúťažili  nižšiu cenu ako Ľubotice.  Realizuje  to  buď O.S.V.O.  Comp alebo nejaká košická či
bardejovská  firma.  Starosta  odpovedal,  že  ohľadom tejto  témy povedal  už  všetko  na  minulom
zasadnutí OcZ.

Bod 7.13 
P. Husovský predniesol poznatok občanov, že na ul. Za potokom je na dome, v ktorom bývajú
čínski občania, tabuľka s  názvom ulice a číslom domu . Táto tabuľa má červený podklad a text je
žltou farbou. Či táto tabuľa nemá byť biela a text modrý? Starosta odpovedal, že neexistuje VZN,
ktoré by upravovalo farbu tabuliek a písma.

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

Ľubotice  11. 03. 2013 

                         MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                          starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Jozef Čajka, v. r. 
           Mgr. Vladimír Lukáč, v. r.


