
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 1/2013
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 01. 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, 

                  Miroslav Kormaník, Ing. Milan Marchevský  

Ospravedlnili sa: Mgr. Vladimír Lukáč
                   

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 14.01.2013
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2012
4.   Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2012
5.   Hodnotenie činnosti komisií OcZ - predsedovia
6.   Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2012
7.   Zameranie činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013
8.   Prejednanie investičných aktivít obce na rok 2013
9.   Prejednanie spoločenských podujatí na rok 2013
10. Prejednanie žiadostí
11. Rôzne
12. Záver

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

 (uznesenie č. 1/1/2013)

2. K bodu: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ a tiež plnenie ostatných uznesení, 

ktoré ostali v platnosti z roku 2012.

uznesenie č.  2/11/2012 – OcZ schvaľuje a) predloženie žiadosti  o poskytnutie investičného úveru  
Slovenskej  záručnej  a  rozvojovej   banke,  a.  s.  (ďalej  len  SZRB,  a.  s.)  vo  výške  385000  €  na  
financovanie  kúpy  nehnuteľnosti  do  vlastníctva  obce  v  zmysle  uznesenia  OcZ  č.  2/10/2012,  na  



základe predloženého indikatívneho prísľubu SZRB, a. s. zo dňa 6.12.2012; b) prijatie požadovaného  
úveru po jeho schválení SZRB, a. s.; c) zabezpečenie prijatého investičného úveru blankozmenkou  
vystavenou Obcou Ľubotice

- úver bol obci poskytnutý; kúpna cena za nehnuteľnosť bola uhradená; návrh na vklad bol prijatý 
Správou katastra v Prešove; čaká sa na rozhodnutie Správy katastra o zavkladovaní

uznesenie č. 3/11/2012   – OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2012 rozpočtovým opatrením č.   
2/2012
- Ing. Lokšová túto zmenu rozpočtu zapracovala; do konca januára je potrebné odovzdať uzávierku

uznesenie č. 4/11/2012 – OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove v  
obci Ľubotice
- starosta bude tento mesiac rokovať s náčelníkom mestskej polície o podmienkach zmluvy, aby sa 
to uzavrelo tak, že o zmluve bude môcť rokovať mestské zastupiteľstvo 

uznesenie č.  4/1/2012   –  OcZ ukladá predsedovi  komisie  finančnej  a obecného rozvoja prejednať   
žiadosť p. Ivaneckého a spol. a predložiť stanovisko k predaju parcely na budúcom zasadnutí OcZ
- táto žiadosť ostala neuzavretá; komisia finančná a obecného rozvoja sa k nej vráti v dohľadnej 
dobe za účasti zástupcov  žiadateľov

uznesenie č. 5/5/2012 – OcZ poveruje starostu obce, aby v súlade so zámerom predať časť pozemku  
parc. č. KN-C 3252/1 v k. ú. Ľubotice obchodnou verejnou súťažou, dal vypracovať geometrický plán  
a následne vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami: minimálna  
cena – 50 €/m  2  ,zachovanie účelu využitia pozemku tak ako je definované v územnom pláne obce –   
výrobné služby a veľkoobchodné prevádzky
- nie je vypracovaný GP a nebola ani vyhlásená verejná obchodná súťaž, keďže obec čakala, že sa 
zruší daň z predaja obecného majetku; je tu ešte jeden problém a to, že v rámci oplotenia Sklenníka 
je obecný pozemok a je potrebné riešiť to; zámer však zverejnený bol a záujem obce na predaji 
pozemku stále trvá

uznesenie č. 2/8/2012 – OcZ poveruje starostu obce písomne vyzvať p. Čepigu orezať ovocné stromy  
tak, aby nepresahovali hranicu pozemku k p. Mathiovej …
- neriešilo sa to, keďže p. Čepiga ochorel a neskôr na následky choroby zomrel; v budúcnosti sa 
uvidí ako sa situácia so stromami vyrieši

uznesenie č. 5/9/2012 – OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce  
Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 3291/1 o výmere 437 m  2   v k. ú. Ľubotice. OcZ schvaľuje   
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ľubotice, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3291/1 o  
výmere 437 m  2   v k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona SNR č. 138/1991   
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- aj pri tomto uznesení obec čakala na zrušenie dane z predaja obecného majetku; neskôr sa k tomu 
OcZ vráti.

3.  K bodu: Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2012 
Starosta uviedol, ktoré investičné zámery stanovené uznesením č. 4/3/2012, 2/6/2012, 3/6/2012 

a 10/10/2012 boli splnené počas roka a pri investičných akciách, ktoré zatiaľ neboli realizované, 
uviedol dôvod.
1. rekonštrukcia verejného osvetlenia – žiadosť o NFP z fondov EÚ na tento projekt bola koncom 
roka 2012 schválená;  čaká  sa na podpis  zmluvy;  spolufinancovanie obce je  5%; úhrada faktúr 
prebehne  predfinancovaním,  len  posledných  5  %  refundáciou  faktúry;  projekt  by  mal  byť 
zrealizovaný tento rok 
2. výmena okien v ZŠ –  žiadosť na pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného 
stavu nebola schválená; ponuka predstavená spoločnosťou KOOR by tiež nepokryla všetko, čo je 
potrebné vymeniť a zrekonštruovať; obec zaslala na Envirofond žiadosť o zateplenie ZŠ, teraz sa 
aktualizuje projekt, celkový rozpočet by bol 800000 €; zároveň obec podala na Evirofond žiadosť o 
zriadenie fotovoltickej elektrárne na streche jedného pavilóna školy, projekt sa tiež pripravuje



3. výstavba pódia a úprava terénu v záhrade pri Obecnom dome – úprava terénu nie je celkom 
ukončená,  neboli  vybudované  vonkajšie  WC;  pódium  je  ukončené,  je  ale  potrebné  dotiahnuť 
elektriku, aby ho bolo možné ozvučiť; tieto akcie boli zrealizované za 22250 € (dotácia na pódium 
vo výške  10000 €  z  MF SR);  starosta  bude  rokovať  s  odborne  spôsobilou  osobou  na  verejné 
obstarávanie a obstaraní zákazky – vonkajšie WC 
4. oprava budovy Obecný dom – bola zrealizovaná výmena okien v hodnote 4613 €, kúrenie sa do 
zimy zrealizovať nestihlo, ale projekt je pripravený
5. rekonštrukcia trafostanice pri športovom areáli – ešte prebieha; začala sa v roku 2012 a v 
januári 2013 by sa mala spustiť prevádzka novej kioskovej trafostanice 
6. trafostanica pod Ľubotickým potokom + rozšírenie elektrickej siete – trafostanica tam podľa 
vyjadrenia  VSD nebude,  ale  elektrina  sa  na  toto  územie  privedie  z  ďalších  dvoch  trafostaníc; 
projekt  je  vypracovaný,  územné  rozhodnutie  je  právoplatné;  musí  sa  vyrokovať  ako  sa  bude 
postupovať ďalej
7. prístrešky na zastávky MHD – nesplnené; finančné dôvody
8.  štúdia  cesty  od  MK2  popri  Ľubotickom  potoku  ku  športovému  areálu  –  je  zameraný 
Ľubotický potok ako vytyčovací náčrt; vieme, kde v rámci pozemku SVP je potok a kde je obslužná 
komunikácia; táto časť pozemku by sa dala prenajať od SVP; bude potrebné rokovať aj s majiteľmi 
súkromných pozemkov
9. dokončenie výstavby optickej siete  – bolo to prezentované zástupcom spoločnosti Presnet p. 
Jakubkom;  na  ul.  Gagarinovej  a  Krížnej  ešte  nie  je  signál;  p.  Husovský  dodal,  že  ani  na  ul. 
Nižňanskej; výstavba je v globále ukončená na 97 %, 90 zákazníkov je pripojených, 10 zákazníkov 
aj na TV
10.  peší  chodník  od Hypernovy do Ľubotíc  popri  MK2 –  neriešené;  je  upravený existujúci 
chodník od športového areálu po Hypernovu; na chodník popri MK2 nebol finančný priestor; p. 
Havajová  sa  opýtala,  či  pri  pozemku  M.  Stopka  smerom dolu  sú  všetky  pozemky súkromné? 
Konštatovala,  že  je  tam džungľa a  zdržiavajú sa tam bezdomovci,  nech to  vlastníci  pozemkov 
upravia. Starosta odpovedal, že obec rozposlala výzvy majiteľom pozemkov, aby pokosili pozemky. 
Táto výzva sa zároveň zasiela v kópii aj obvodnému pozemkovému úradu, ktorý je kompetentný na 
sankcionovanie vlastníkov pozemkov. Ing. Harčár konštatoval,  že Mesto Prešov išlo do riešenia 
toho problému takým spôsobom, že vykosilo takéto pozemky a následne zaslalo faktúru majiteľom 
pozemkov. Starosta reagoval, že to nie je právne čisté.  V jednej obci postupovali  práve takto a  
majiteľ pozemku ich zažaloval za neoprávnený vstup na súkromný pozemok a spor na súde vyhral.  
P. Baňas namietal, že za socializmu sa tieto pozemky zaviezli odpadom a vrátili sa majiteľom v 
takomto stave,  prečo by ich majitelia mali  teraz čistiť,  keď ich späť od štátu dostali  v takomto 
stave? Hlavný kontrolór poukázal na to, že na niektorých pozemkoch je stále dvojité vlastníctvo a 
dodal, že pozemky sú tak zavezené odpadom, že ani nie je možné ich vykosiť traktorom. Starosta 
konštatoval, že nie je povinnosťou obce upravovať súkromné pozemky; jednalo by sa o neefektívne 
a neoprávnené míňanie obecných financií.
11. športovisko Pod Hájom  – splnené; vybudované za 7023 € (od VÚC – 2500 €, od OZ Život 
Pod Hájom – 2500 €) 
12. výstavba detského ihriska pri MŠ – úprava dvora MŠ je ukončená; detské ihrisko a chodníčky 
vybudované za 14066 € (dotácia 11000 €) z MF SR
13. rekonštrukcia elektrického rozvodu v kuchyni MŠ – splnené; rozvody v MŠ zrekonštruované 
za 9461 €
14. predĺženie ul. Makarenkovej – zrealizované ako spevnená plocha za 19728 €

Celkovo bolo v roku 2012 preinvestovaných na realizáciu investičných aktivít obce 220000 €.
OcZ vzalo vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2012 na vedomie.

4. K bodu: Vyhodnotenie plnenia spoločenských podujatí v roku 2012 
Starosta uviedol, ktoré spoločenské podujatia stanovené uznesením č. 2/2/2012 boli realizované 

počas roka a pri tých podujatiach, ktoré neboli realizované, uviedol dôvod.
1. lyžiarsky zájazd (5.1.2012) – zrealizované; Litmanová



2. Ľubotický ples (28.1.2012) – zrealizované
3. lyžiarsky zájazd – nekonalo sa kvôli nezáujmu občanov
4. Noc s Andersenom (30. a 31.3.2012) – zrealizované; viac v správe o činnosti obecnej knižnice
5. Deň Matiek (2.5.2012) – zrealizované
6. Čitateľská pasovačka – nekonalo sa; spisovateľka, ktorá deti pasuje za čitateľov, ochorela a 
nemohla prísť; náhradný termín sa neurčil 
7. Oslavy Cyrila a Metoda (júl) – zrealizované
8. zájazd na kúpalisko (5.7.2012 a 29.8.2012) – zrealizované dvakrát; Nýiregyháza
9. Šarkaniáda (30.9.2012) – zrealizované; viac v správe o činnosti obecnej knižnice
10. Oslavy jubilantov (29.9.2012) – zrealizované
11. Vianočný komorný koncert v kostole – nekonal sa z dôvodu vysokých finančných nárokov
Ďalšie  akcie  realizované počas  roka  2012 – Kelemeske fašiangové zabíjačkové hody,  ocenenie 
Tibora Porubäna, výstava záhradkárov, Katarínska oldies zábava, Vianočné inšpirácie

5. K bodu: Hodnotenie činnosti komisií OcZ
Starosta dal slovo predsedom jednotlivých komisií OcZ.

komisia sociálna – p. Havajová informovala, že komisia sa v roku 2012 stretla podľa potreby. Na 
stretnutiach sa zaoberala podnetmi a žiadosťami, ktoré jej boli postúpené obecným úradom. Tieto 
boli v komisii prejednané a vybavené a stanovisko predložené na zasadnutí OcZ. Komisia úzko 
spolupracovala s klubom kresťanských seniorov a tiež s obecným úradom najmä pri zabezpečení 
osláv životných jubileí občanov obce. Plánovaná činnosť komisie na rok 2013 – zriadiť pre občanov 
denný stacionár, zriadiť zdravotnícke zariadenie, usporiadať burzu kníh a hračiek pre sociálne slabé 
rodiny  (na  športovom areáli;  výmena  vecí  medzi  deťmi  samotnými),  pomôcť  sociálne  slabým 
rodinám pri  vybavovaní  úradných záležitostí  (poradiť  im,  kam sa majú  obrátiť  pri  vybavovaní 
žiadostí, obecný úrad prekopíruje doklady zdarma).
Starosta reagoval, že na obecnom úrade sa lekárske správy kopírujú všetkým občanom zadarmo a 
tie tvoria väčšinu kopírovaných dokumentov. Ďalej informoval,  že obec sa zapojila do projektu 
sociálnej terénnej práce v r. 2013 a 2014. V rámci tohto projektu príde do obce sociálny terénny 
pracovník jednak za účelom poradenskej činnosti  ale tiež bude mať za úlohu pomáhať sociálne 
odkázaným občanom, ďalej bude riešiť sociálne veci v škole a vykonávať činnosť podľa potrieb aj 
v spolupráci s PSI, keďže PSI sa zaoberá len konkrétnymi prípadmi, nie prevenciou.
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal či bolo zakúpené auto pre rodinu Dudášových, na ktoré obec schválila 
sociálnu výpomoc? Starosta odpovedal, že finančné prostriedky obec odovzdala rodine Dudášovej a 
auto bolo zakúpené. Dodal, že tiež deti p. Šárossyovej boli na liečebnom pobyte, na úhradu ktorého 
obec tiež schválila sociálnu výpomoc. Okrem príspevku od obce p. Šárossyová a tiež p. Bandurová 
dostali príspevok tiež od OZ Integrácia.  
komisia finančná a obecného rozvoja – p. Kormaník informoval, že komisia sa v roku 2012 stretla 
štyrikrát. Na prvom stretnutí sa zaoberala rozpočtom obce a plánovaním investičných aktivít. Na 
ďalších stretnutiach sa komisia zaoberala žiadosťami týkajúcimi sa nakladania s majetkom obce 
(kúpa, predaj, zámena) a poskytovala stanovisko obecnému zastupiteľstvu. V roku 2013 sa bude 
komisia stretávať podľa potreby a bude nápomocná pri riešení žiadostí.
Starosta navrhol, aby žiadatelia, ktorí majú záujem prísť riešiť svoje žiadosti na zasadnutie OcZ, 
boli  pozvaní  najskôr na stretnutie  komisie.  Tá následné dá OcZ stanovisko ako pri  predmetnej 
žiadosti postupovať.
komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku – p. Čajka informoval, že komisia sa v 
roku 2012 stretla podľa potreby. Jej  úlohou je kontrola divokých skládok, dodržiavanie VZN o 
verejnom poriadku  a  ochrana  životného  prostredia.  Komisia  nezistila  existenciu  žiadnej  novej 
divokej  skládky na území obce.  Zaznamenala priaznivý ohlas  občanov na  separáciu  domového 
odpadu  a  zvýšenie  kapacity  veľkoobjemových  kontajnerov  pri  ihrisku.  Riešila  susedské  spory. 
Nevyriešeným problémom stále ostáva parkovanie na uliciach.
Starosta konštatoval, že je potrebné pripraviť VZN, ktoré by priamo riešilo parkovanie. Je potrebné 
špecifikovať, čo zakázať,  aby to bolo vymožiteľné. Možno by bolo dobré riešiť toto VZN aj v 



spolupráci  s  mestskou  políciou,  ktorá  vie  vyšpecifikovať  zákazy  tak,  aby  boli  vymožiteľné  a 
kontrolovateľné.
Hlavný  kontrolór  upozornil  na  skutočnosť,  že  pred  bytovkou  na  ul.  Pod  Hájom stojí  už  roky 
nepojazdné auto. Treba to oznámiť polícii.
P. Baňas navrhol, aby obec riešila sankciami aspoň služobné autá zaparkované na cestách v obci. 
komisia pre mládež a školstvo – p. Baňas informoval, že komisia sa v roku 2012 stretala pravidelne. 
Poukázal na to, že v materskej škole riešili skutočnosť, že kapacita MŠ je už plná. Riaditeľka MŠ 
bude  musieť  zvážiť  koho  príjme  na  základe  stanovených  kritérií.  Prednosť  budú  mať  deti 
pracujúcich rodičov. Čo sa týka spolupráce so ZŠ, komisia riešila problém zatekania do tried. Okná 
sú  v  dezolátnom stave.  Je  potrebné riešiť  aspoň tie  triedy,  kde  zateká,  aby sa predišlo  väčším 
škodám. 
Starosta  informoval,  že  v  MŠ  práve  prebieha  kontrola  Štátnej  školskej  inšpekcie.  Podľa 
predbežných informácií  neboli  počas  kontroly zistené  žiadne závažné nedostatky.  Pozitívne  bol 
hodnotený školský dvor, jedálnička, stravovacie návyky detí. Čo sa týka okien v ZŠ ako už bolo 
spomínané, čaká sa na vyjadrenie k žiadosti podanej na Envirofond. Vyhodnotenie by malo byť v 
apríli. Ak by žiadosť bola zamietnutá, tak sa vymenia z obecného rozpočtu tie najnutnejšie okná. V 
projekte na Envirofond je zahrnutá nielen výmena okien ale aj zateplenie objektov.
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal koľko okien sa vymenilo na Obecnom dome? Starosta odpovedal, že 
všetky, ktoré boli drevené, vrátane dverí do kuchynskej časti.
komisia  stavebná – p.  Husovský informoval,  že komisia sa v roku 2012 stretla dvakrát,  keďže 
predseda  komisie  pracoval  počas  roka  v  Bratislave.  Na  stretnutiach  komisia  riešila  konkrétne 
problémy.  V roku 2013 sa bude komisia stretávať tiež podľa potreby. Na prvom stretnutí sa komisia 
bude zaoberať návrhom investičných aktivít na rok 2013 a tiež pôjde na obhliadku rodinného domu, 
ktorý bude slúžiť ako komunitné centrum.
Starosta dodal, že na investičné aktivity v roku 2013 je vyčlenených v rozpočte obce cca 200000 €.
komisia pre kultúru a šport – Ing. Harčár predloží zhodnotenie činnosti komisie a plán práce na 
budúcom zasadnutí OcZ.

OcZ vzalo hodnotenie činnosti komisií v roku 2012 na vedomie.

6.  K bodu: Správa o činnosti obecnej  knižnice za rok 2012
Starosta prezentoval poslancom správu o činnosti knižnice za rok 2012, ktorú predložila Bc. 

Júlia  Potocká.  Knihy v obecnej  knižnici  sú  už  všetky  katalogizované  v knižnično-informačnom 
systéme KIS MaSK. Vďaka tomuto systému je možné vyhľadávanie kníh,  ktoré má knižnica k 
dispozícii  aj  cez  internet.  V  súčasnosti  je  v  knižnici  evidovaných  6023  kníh.  Za  schválené 
prostriedky  bolo  v  roku  2012  kúpených  102  knižných  titulov.  V  roku  2012  bolo  v  knižnici 
zapísaných 111 členov, z toho 48 dospelých čitateľov a 63 žiakov. Absenčné bolo vypožičaných 
2462 kníh a 520 periodík. Internetové služby v priebehu roka využilo 390 členov.

Starosta ďalej poukázal na to, že knižnica zorganizovala pre deti počas roka dve akcie – prvou 
bola Noc s Andersenom (medzinárodné podujatie) a druhou Šarkaniáda. O Noc s Andersenom má 
záujem čoraz viac ľubotických žiakov. Toto podujatie bolo organizované už po štvrtý raz. Konalo sa 
dva  dni  a  zúčastnilo  sa  na  ňom  30  žiakov  5.  –  8.  ročníka  pod  vedením  troch  pedagógov  a 
animátorov. Žiaci mali pripravené aktivity, ktoré v prvom rade zdôraznili význam knihy a podporili 
čítanie.  Ostatné  súťaže  boli  zamerané  na  logickú,  športovú,  hudobnú,  divadelnú  inteligenciu  a 
rozvíjanie komunikačných zručností u detí. Najväčšiu radosť robí deťom vždy nočná hra, kde si 
musia vyskúšať svoju odvahu. Každá aktivita je vyhodnotená a deti sú  odmeňované. Šarkaniáda 
bola zorganizovaná s spolupráci s neziskovou organizáciou Človek pre človeka. Okrem púšťania 
šarkanov, boli pre deti pripravené rôzne súťaže, za ktoré boli odmenené. Najväčšiu radosť urobili 
deťom klauni, ktorí ich zabávali počas celého popoludnia. Netradičné bolo i maľovanie na tvár, 
ktoré malo u detí veľký úspech.

OcZ vzalo správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2012 na vedomie.



7.  K bodu: Zameranie činnosti hlavného kontrolóra na rok 2013
Hlavný kontrolór predložil  poslancom materiál  – návrh plánu kontrolnej činnosti na I.  a II. 

polrok 2013,  ktorý následne v krátkosti  aj  prezentoval.  Poukázal  na to,  že v I.  polroku okrem 
bežných  zo  zákona  vyplývajúcich  kontrol,  ukončí  rozpracovanú  kontrolu  v  MŠ  a  uskutoční 
následnú kontrolu plnenia doporučených opatrení z predchádzajúcej kontroly v ZŠ.

Starosta dodal, že v prípade potreby môže OcZ kedykoľvek poveriť hlavného kontrolóra obce 
na výkon kontroly mimo tento predložený plán.  

Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 2/1/2013)

8.  K bodu: Prejednanie investičných aktivít obce na rok 2013
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Požiadal poslancov, aby predložili svoje návrhy na 

investičné aktivity obce v roku 2013. Na budúcom zasadnutí  OcZ sa schváli  plán investičných 
aktivít.

Starosta navrhol zaradiť medzi investičné aktivity obce na rok 2013 tieto akcie:
1. rekonštrukcia verejného osvetlenia – predpokladaná realizácia od apríla do septembra
2. zateplenie ZŠ + výstavba fotovoltickej elektrárne
3. terénne úpravy + vonkajšie WC + kúrenie – Obecný dom
4. rekonštrukcia trafostanice Onderčo – prepojenie s TS Krížna
5. prístrešky na zastávky MHD

Starosta ďalej prezentoval požiadavku obyvateľov ul. Bánovecká na rozvod (verejnú sieť) vody 
a plynu medzi ul. Šalgovickou a Pod Hájom, keďže správcovia sietí nie sú ochotní pripájať ďalšie  
domy. 

Ďalej poukázal na to, že na ul. Cintorínska nie je kanál. Je len na ul. Ku ihrisku. Požiadavka 
obyvateľov je potiahnuť verejnú kanalizačnú sieť na ul. Cintorínsku cca 40 m. Ing. Harčár a p. 
Husovský konštatovali, že domy na Cintorínskej sa vedia pripojiť na jednu alebo na druhú stranu na 
existujúcu kanalizáciu. Táto akcia by bola len pre dva domy? Starosta odpovedal,  že pre tri.  P.  
Husovský sa opýtal, či to má zmysel pre tri domy robiť takúto akciu? P. Havajová reagovala, že 
určite nie. 

P. Havajová sa ešte vrátila k požiadavke obyvateľov ul. Bánoveckej a opýtala sa, či pozemky, v 
ktorých  by  bol  rozvod  plynu  a  vody  sú  obecné.  Starosta  odpovedal,  že  nie  sú  obecné  ale 
súkromných majiteľov.  P.  Baňas  reagoval,  že  ak  sa  tam potiahnu siete,  nech  sa  potom vzdajú 
majitelia týchto pozemkov ich časti na cestu. 

P. Baňas ďalej konštatoval, že obec bude robiť rekonštrukciu verejného osvetlenia popri MK2 
ale  chodník sa akosi z  aktivít  stále  vypúšťa.  P.  Čajka dodal,  že  na chodník sa pýta dosť ľudí.  
Starosta reagoval, že poslanec mestského zastupiteľstva p. Krajňák sa informoval, či by obec išla do 
spolupráce s  mestom na vybudovanie chodníka.  Starosta  mu odpovedal,  že  obec by do takejto 
spolupráce išla. Otázne však je, či mestské zastupiteľstvo schváli takúto investičnú aktivitu. Starosta 
zdôraznil, že rozpočet projektanta na chodník peší a cyklistický (+ zelený pás a obrubníky) popri 
MK2 je 250000 €.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či by sa dala spraviť štúdia koľko bude stáť osvetlenie MK2? P. 
Husovský konštatoval, že to čo sa ušetrí na ul. Vranovskej, by malo stačiť na pokrytie nákladov za 
MK2. Starosta potvrdil, že podľa prepočtov, by to tak malo byť.

P. Čajka sa opýtal, či sa s cintorínom nebude už nič robiť? Starosta odpovedal, že na poslednom 
jednaní ohľadom výrubu stromov padlo stanovisko, že stromy sa orezať nedajú. Dá sa uvažovať nad 
celkovou výmenou stromov, tieto spíliť a vysadiť nové. Väčšina ľudí je však za to, aby tam stromy 
ostali. K výrubu stromov by sa musela vyjadriť aj ochrana prírody. 

P. Baňas navrhol, aby obec upozornila občanov, keď prejde traktor s radlicou a upraví cesty v 
zime,  aby nezhadzovali  sneh z  chodníkov znova na cestu.  Odhŕňanie snehu na ceste  tak nemá 



zmysel, ak ho tam po vyčistení cesty nahádžu znova.
Starosta  vyzval  poslancov,  aby do budúceho zasadnutia  OcZ pouvažovali  nad investičnými 

aktivitami  obce  a  prejednali  ich  v  svojich  komisiách.  Na  budúcom  zasadnutí  OcZ  sa  schváli 
predložený návrh.     

9.  K bodu: Prejednanie spoločenských podujatí na rok 2013
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Požiadal poslancov, aby predložili svoje návrhy na 

kultúrno spoločenské akcie. Na budúcom zasadnutí OcZ sa schváli plán kultúrno spoločenských 
akcií obce.

Starosta navrhol, aby podujatia boli schválené asi v takom rozsahu ako v roku 2012. Keď už 
bude v majetku obce rodinný dom resp. komunitné centrum, bude potrebné uvažovať aj nad jeho 
využitím.  Ako by malo centrum fungovať príp.  inštalovať  aj  nejaké prvky detského ihriska  do 
záhrady.  P.  Husovský  konštatoval,  že  dom  bude  zrejme  nutné  zariadiť.  Starosta  súhlasil,  že 
minimálne nákup stolov a stoličiek bude iste nevyhnutný. 

Starosta poukázal na to, že ak obec bude chcieť zorganizovať zabíjačku tak ako minulý rok, je 
potrebné rozhodnúť o tom teraz. Otvoril diskusii k tejto téme. Pýtal sa aké sú ohlasy na túto akciu a  
čo je potrebné riešiť. P. Čajka reagoval, že ohlasy sú také, že tam vždy chodia tí istí ľudia, rozoberú  
si mäso a pod. Spokojnosť ľudia nedajú najavo, ale tí, čo sú nespokojní sa vždy ozvú. Starosta ďalej 
vyzval poslancov, aby navrhli termín a miesto pre túto akciu. Z diskusie vzišiel termín 9. február. 
MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či sa zabíjačka bude robiť v Obecnom dome a navrhol, aby sa tam 
zavolala  aj  nejaká  hudba.  Starosta  reagoval,  že  minulý  rok  p.  Balík  nesúhlasil  s  tým,  aby sa 
zabíjačka konala u neho a tak bola na športovom areáli.  Výhodou je,  že  je tam betón. Hlavný 
kontrolór informoval, že tento rok p. Balík súhlasí s tým, že by akcia prebiehala v Obecnom dome. 
Ing. Harčár poukázal na to, že ex-minister hospodárstva organizuje zabíjačky každú sobotu ako 
podnikateľ. Možno by stálo za zváženie, aby zabíjačku nerobil obecný úrad či Kelemeske furmani 
ale nejaká fyzická osoba (chovateľ), ktorý by mal o to záujem. Nech obec ponúkne túto možnosť a 
prispeje nejakou čiastkou takému záujemcovi. Starosta poukázal na skutočnosť, že keď robí takúto 
akciu obec, ceny sú ľudové. Ak to bude komerčná záležitosť, ceny budú určite vyššie. 

Starosta ďalej poukázal na to, že je potrebné riešiť aj oslavy dňa sv. Cyrila a Metoda. Či ich 
organizovať v Obecnom dome alebo na športovom areáli a tiež akým smerom by sa mal uberať 
program. Vyzval predsedu komisie pre kultúru a šport, aby komisia predložila návrh spoločenských 
podujatí v obci na rok 2013. 

Starosta sa opýtal poslancov, či by mala obec zorganizovať lyžiarsky zájazd aj počas jarných 
prázdnin? Poslanci sa zhodli, že áno. Starosta teda otvoril diskusiu o mieste zájazdu. P. Husovský 
reagoval,  že  na  januárovom zájazde bola všeobecná spokojnosť s  lyžovačkou,  jediné,  čo je  na 
Plejsoch problém, je stará sedačka.  MUDr. Daňo, PhD. odporúčal poľskú Krynicu.  Je to veľmi 
dobré stredisko ako alpské.  Zjazdovka má 3 km. Cena lístka pre dospelého na 2 hodiny je 40 
zlotych, pre dieťa 35. Starosta navrhol, aby sa ešte raz išlo na Plejsy, ak boli lyžiari spokojní. Je to  
dosť blízko. P. Husovský konštatoval, že Plejsy sú tiež dosť drahé. V januári bola sprístupnená len 
časť zjazdovky a tak namiesto 20 €, stál lístok len 15 €, ale sú aj lacnejšie strediská. P. Husovský 
navrhol Bachledovu dolinu, ktorá je vhodná pre všetkých lyžiarov. P. Čajka a MUDr. Daňo, PhD. sa 
zhodli na Litmanovej. Tam bol tiež spokojný každý. 

Starosta vyzval poslancov, aby do budúceho zasadnutia OcZ pripravili návrh spoločenských 
podujatí pre rok 2013. 

Poslanci hlasovali o schválení spoločenských podujatí na mesiac január a február 2013.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 3/1/2013)



10.  K bodu: Prejednanie žiadostí
žiadosť Pavlíny Jakubekovej, Jána Kostru 67, Ľubotice
- o zjednanie nápravy – susedský spor
Starosta v krátkosti prezentoval situáciu, ktorá je predmetom susedského sporu. Tento podnet bude 
preskúmaný  komisiou pre  životné  prostredie  a  ochrany  verejného  poriadku  a  následne  znova 
predložený na zasadnutí OcZ. 
Žiadosť p. Jakubekovej bude odstúpená  komisii na prejednanie. Komisia predloží stanovisko do 
budúceho zasadnutia OcZ.

11. K bodu: Rôzne
Bod 11.1. informácia o výbere daní a poplatkov
Starosta informoval poslancov o výbere daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad v roku 2012. 
Ročný predpis daní na rok 2012 bol 349503,32 €. K 31.12.2012 bolo uhradených 343053,99 €, t. j. 
98,15%. Neuhradených ku koncu roka 2012 ostalo 6449,33 €. Z tejto čiastky boli už v tomto roku 
zaznamenané ďalšie úhrady. Ročný predpis poplatkov za odpad bol 54701,11 €. K 31.12.2012 bolo 
uhradených 53041,71 €,  t.  j.  96,97 %. Neuhradených ku koncu roka ostalo  1659,40 €.  Z tejto 
čiastky  tiež  boli  zaznamenané  v  tomto  roku  ďalšie  úhrady.  Starosta  ďalej  uviedol,  že  obec 
pohľadávky od dlžníkov vymáha v súlade so zákonom rôznymi spôsobmi ako sú výzvy, exekučné 
výzvy, exekučné záložné právo, zrážka zo mzdy príp. sú s dlžníkmi dohodnuté splátkové kalendáre. 
Starosta ďalej poukázal na to, že v roku 2013 sa mení systém výberu dane. Dane sa budú vyrubovať 
jedným rozhodnutím. To znamená, že v tomto roku už nemá daňovník povinnosť zaplatiť daň za 
psa do konca januára, ale až po doručení platobného výmeru. 

Bod 11.2 lavičky na zastávky MHD
P.  Kormaník  predniesol  podnet  najmä  starších  občanov,  aby  sa  na  plechové  lavičky  pod 
prístreškami  osadili  aspoň tenké  dosky,  aby sa  na  ne  dalo  sadnúť,  keďže  plechové  lavičky sú 
studené. P. Baňas dodal, že ak nie drevené, tak aspoň plastové lavičky by sa mohli dať vyrobiť.  
Starosta a p. Husovský reagovali, že plast je krehký a rýchlo by sa poškodil. Starosta dodal, že  
niečo v tejto veci skúsi obec vymyslieť.

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

Ľubotice  14. 01. 2013 

                  MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                         starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Ing. Matej Harčár, v. r.

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


