
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 11/2012
z 1  1  . riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 12. 2012  

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, Mária Havajová, František Husovský, Miroslav Kormaník, 

                  Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, Ing. Mária Lokšová, p. Štefan Olejník
                  (za verejnosť)

 
Ospravedlnili sa: Ing. Matej Harčár (pracovné dôvody)

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 10.12.2012
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 
      účtovnou závierkou
4.   Stanovisko hlavného kontrolóra k zámeru čerpania úveru
5.   Schválenie úveru na financovanie nákupu nehnuteľnosti do majetku obce
6.   Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2012
7.   Schválenie zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove v obci Ľubotice
8.   Schválenie aktualizácie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné odpady
9.   Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013
10. Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 – 2015
11. Schválenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2013
12. Prejednanie žiadostí
13. Rôzne
14. Záver

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

 (uznesenie č. 1/11/2012)



2. K bodu: Kontrola prijatých uznesení
Starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OcZ sa plnia.

3.  K bodu:  Dodatok  správy  audítora  o  overení  súladu konsolidovanej  výročnej  správy  s  
konsolidovanou účtovnou závierkou

Starosta v krátkosti prezentoval stanovisko audítora. Poukázal na to, že v zmysle stanoviska 
konsolidovaná výročná správa, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka 
obce  Ľubotice,  poskytuje  vo  všetkých  významných  súvislostiach  pravdivý  a  verný  obraz  o 
konsolidovanej účtovnej závierke k 31.decembru 2011 a je v súlade s pripojenou konsolidovanou 
účtovnou závierkou a zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Poslanci vzali dodatok správy audítora na vedomie.

4. K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra k zámeru čerpania úveru
Starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce. Hlavný kontrolór uviedol, že v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách je potrebné pri zvažovaní čerpania úveru predložiť stanovisko 
hlavného  kontrolóra.  Následne  prítomným  objasnil,  že  ako  hlavný  kontrolór  preveril  dve 
podmienky, ktoré je potrebné dodržať, aby obec mohla prijať návratný zdroj financovania. Prvou 
podmienkou  je,  že  celková  suma  dlhu  neprekročí  60  %  bežných  príjmov  prechádzajúceho 
rozpočtového roka.  V prípade  ak  obec  požiada  o predpokladaný úver,  bude dlh  tvoriť  38,8 % 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Druhou podmienkou je, aby ročné splátky 
úveru neprekročili  25 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  Predpokladané 
ročné splátky budú vo výške 4,9 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa 
uvedeného je teda zrejmé, že sú dodržané obe zákonné podmienky v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách.

Poslanci vzali stanovisko  hlavného kontrolóra obce k zámeru čerpania úveru na vedomie.

5. K bodu: Schválenie úveru na financovanie nákupu nehnuteľnosti do majetku obce
Starosta otvoril tento bod konštatovaním, že obec urobila prieskum indikatívnych úverových 

ponúk  jednotlivých  bánk.  Oslovených  bolo  6  bánk,  reagovali  4.  Po  vyhodnotení  všetkých 
predložených  indikatívnych  ponúk  bola  ako  najlepšia  posúdená  ponuka  Slovenskej  záručnej  a 
rozvojovej banky. Doba splácania je stanovená v ponuke na 10 rokov od prvého čerpania úveru. 
Splácať  sa  bude  súčasne  istina  úveru  aj  úrok.  Je  na  obci  či  sa  rozhodne  pre  mesačné  alebo 
štvrťročné  splátky.  SZRB  nepožaduje  zabezpečenie  úveru  nehnuteľnosťou,  len  blankozenkou. 
Starosta informoval, že SZRB tiež mala najlepšiu úrokovú sadzbu zo všetkých bánk. Ďalej poukázal 
na to,  že  SZRB okrem jednorázového poplatku  za spracovanie úverového obchodu nepožaduje 
žiadne ďalšie poplatky za iné operácie týkajúce sa úveru ani za predčasné splatenie úveru. SZRB 
tiež ponúka možnosť odkladu prvej splátky o 6 mesiacov. Dôležitou skutočnosťou tiež pre obec 
bolo, že úver bude možné čerpať ešte tento rok. 

P. Havajová sa opýtala, čo je pre obec výhodnejšie, či splácať úver mesačne alebo štvrťročne? 
Starosta odpovedal, že čo sa týka výšky splátok je to rovnako. Obec sa zatiaľ prikláňa k mesačným 
splátkam a pravdepodobne požiada o odklad prvej splátky, keďže prvé mesiace v roku sú pre obec z 
hľadiska príjmov ťažšie. P. Havajová reagovala, či banka nevyrúbi obci sankciu, ak obec požiada o 
odklad splátky? Starosta odpovedal, že obec nebude platiť nič. Ing. Fečik dodal, že SZRB dáva 
možnosť odkladu prvej splátky bez poplatku.

Ing. Fečik tiež poukázal na skutočnosť, že ostatné banky majú podmienku pri poskytnutí úveru 
obci, aby obec presmerovala podielové dane na účet v tej banke, ktorá úver poskytne. SZRB to 
nepožaduje. Tiež informoval, že termín na poskytnutie úveru bankou je šibeničný, keďže do 18. 
decembra musia byť peniaze už presmerované do ČSOB a žiadna iná banka okrem SZRB by to 
nestihla spracovať.

P. Olejník vstúpil do diskusie informáciou, že podľa jeho vedomostí finančná služba v tejto 
hodnote je nadlimitnou zákazkou a obec ako verejný obstarávateľ musí vysúťažiť ponuku, inak by 
mohla dostať pokutu.  Hlavný kontrolór reagoval,  že je to v prípade predaja, nie kúpy majetku. 



Starosta dodal, že ostatné obce nežiadajú ani indikatívne ponuky od viacerých bánk. Idú len do 
jednej banky, vezmú úver a splácajú ho. Hlavný kontrolór konštatoval, že vzatie úveru nie je služba 
ako taká. Táto finančná služba nepodlieha verejnému obstarávaniu. Starosta informoval, že podľa 
jeho informácií ani mestá, ktoré berú väčšie úvery, to neriešia cez vestník.

Mgr.  Lukáč  sa  opýtal,  či  už je  pripravená kúpno predajná  zmluva?  Starosta  odpovedal,  že 
zmluva sa pripravuje a zajtra bude podpísaná. Podotkol, že zmluva musí byť podpísaná ešte pred 
čerpaním úveru. Ing. Fečik dodal, že obec má od exekútora prísľub, že prílohou kúpno predajnej 
zmluvy bude kvitancia od exekútora o výmaze tiarch. 

Poslanci hlasovali o schválení úveru na financovanie nákupu nehnuteľnosti do majetku obce.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 5 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 2 
                                                                                                                                          (uznesenie č. 2/11/2012)

6. K bodu: Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2/2012
Starosta prezentoval návrh rozpočtového opatrenia, ktoré predložil OcZ z dôvodu úpravy výšky 

príjmov.  Poukázal,  že  bežné  príjmy  sa  znížili  o  podielové  dane  (keďže  obec  nedostala 
predpokladanú  výšku daní)  ale  zároveň  sa  zvýšili  o  dobropis  energií.  Celková zmena  bežných 
príjmov  je  ich  zníženie  o  31300 €.  Kapitálové  príjmy sa  zvýšili  o  dotáciu  z  VÚC na  projekt  
Športovisko Pod Hájom a tiež o grant OZ Život Pod Hájom na tento projekt.  Predpokladaný úver 
vo výške 385000 € navýši rozpočet v časti finančné operácie. Celková zmena kapitálových príjmov 
je ich zvýšenie o 358750 €. V časti bežné výdavky sú navrhnuté tieto úpravy.: navýšenie výdavkov 
verejnej správy (dohody pre tých, čo roznášali kompostéry, oprava rozhlasu na ul. Gagarinovej, GP 
na zameranie potoka, zvýšenie stravného); navýšenie v položke transakcia verejného dlhu (úroky + 
úver  –  zvýšenie  keďže  preklenovací  úver  sa  splácal  dlhšie  ako  bolo  plánované);  navýšenie  v 
položke  nakladanie  s  odpadmi  (spolufinancovanie  projektu  EKOTORYSA,  nájom  bední); 
navýšenie v položke cestná doprava (vodorovné dopravné značenie, zimná údržba ciest); navýšenie 
v položke verejné osvetlenie (nedoplatok, na ul. Cintorínskej sa robila trafostanica a chránička na 
VO sa dávala popri tejto akcii do zeme); navýšenie v položke športový areál (oprava elektriny); 
navýšenie v položke knižnica (rozšírenie kompetencií o overovanie podpisov); navýšenie v položke 
základná škola (príspevok na prvákov); zníženie v položke dávky sociálnej pomoci (nevyčerpalo sa, 
čo  bolo  plánované).  Celková  zmena  bežných  výdavkov  je  ich  zvýšenie  o  31100  €.  V  časti 
kapitálové  výdavky  sú  navrhnuté  tieto  úpravy:  navýšenie  v  položke  nákup  nehnuteľností 
(spomínaný  úver  na  kúpu  RD);  navýšenie  v  položke  nákup  pozemkov  (majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov p.  Vrábeľa a Ing.  Zapotoku,  ktoré sa  nachádzajú pod telesom cesty a 
chodníka);  zníženie v položke  rekonštrukcia  ZŠ (nevyčerpané prostriedky);  zvýšenie  v položke 
predĺženie verejného osvetlenia (ul. Šalgovická); zníženie v položke rekonštrukcia Obecného domu 
(nevyčerpané prostriedky).  Celková zmena kapitálových výdavkov je  ich zvýšenie o 327650 €. 
Starosta konštatoval, že tými úpravami sa rozpočet dostane na úroveň približne ako je skutočnosť. 
Rozpočet po týchto úpravách bude aj naďalej vyrovnaný. 

P. Čajka sa opýtal, čo sa v Obecnom dome neurobilo, že sa nevyčerpali prostriedky? Starosta 
odpovedal,  že sa vymenili  zatiaľ len okná,  neurobilo sa kúrenie ani vonkajšie WC. Čo sa týka 
vonkajších WC v zime sa zrealizuje elektronická aukcia na dodávateľa tejto stavby. Čo sa týka 
kúrenia bude sa realizovať v budúcom roku, keďže teraz nemá zmysel sa do toho púšťať v tomto 
období.

Poslanci hlasovali o zmene rozpočtu týmto opatrením.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1 

                                                                                                                   (uznesenie č. 3/11/2012)



7. K bodu: Schválenie zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove v obci Ľubotice
Starosta informoval prítomných, že bol na rokovaní s náčelníkom Mestskej polície v Prešove 

ohľadom zmluvy o pôsobnosti mestskej polície na území obce. Mestské zastupiteľstvo v  Prešove 
sa schválením tejto zmluvy nebude zaoberať skôr ako ju schváli OcZ v Ľuboticiach. Starosta otvoril 
diskusiu k návrhu podmienok zmluvy. Informoval, že návrh je zatiaľ taký, aby dvojčlenná policajná 
hliadka bola 12 hodín mesačne v obci za paušálnu náhradu vo výške 270 €. Je ale potrebné určiť 
koľko  z  toho  by  boli  kontroly  plánované  a  koľko  hodín  by  pripadlo  na  príchod  hliadky  na 
zavolanie. Tiež je potrebné vyšpecifikovať či sa zmluva uzatvorí na dobu určitú alebo neurčitú a v 
prípade neurčitej doby určiť spôsob ukončenia zmluvy. Zdôraznil, že odchyt psov nie je zahrnutý v 
tomto paušále a nie je možné realizovať v spolupráci s mestskou políciou preventívny odchyt psov. 
Mestská  polícia  vykonáva  len  konkrétny  odchyt  konkrétneho  psa  za  poplatok  60  €.  Starosta 
informoval, že spolu s náčelníkom polície sa zhodli na tom, že obec skúsi spoluprácu s mestskou 
políciou a vykryštalizuje sa, čo je potrebné riešiť. 

Hlavný kontrolór sa opýtal, či mestskú políciou môže volať ktokoľvek alebo len obec v rámci 
tých kontrol na zavolanie? Starosta odpovedal, že ich môže volať ktokoľvek. Bude to však potrebné 
ešte dohodnúť. 

Starosta  ďalej  uviedol,  že ak OcZ schváli  zmluvu v mestskou políciou na tomto zasadnutí, 
potom bude  na  rade  so  schválením mestské  zastupiteľstvo  v  Prešove a  až  potom bude možné 
zmluvu podpísať a realizovať spoluprácu. Potom môže obec zverejniť informáciu o spolupráci s 
mestskou políciou aj v Spravodaji. Možno postačí aj to, že sa dostane do povedomia občanov, že 
mestská polícia má kompetencie aj v obci Ľubotice. 

P. Kormaník sa opýtal, čo v prípade ak obec nevyčerpá tie hodiny, ktoré budú nie plánované ale 
na zavolanie? Bude aj v tom prípade platiť plný paušál? Starosta odpovedal, že nie. V zmluve je 
uvedené, že vyúčtovanie bude len podľa skutočného plnenia.

P. Baňas sa opýtal, čo v opačnom prípade? Ak obec napr. pri 4 zavolaniach prekročí stanovený 
počet  hodín? Potom už pri  ďalšom zavolaní  polícia  nepríde?  Starosta  odpovedal,  že  polícia  na 
zavolanie prísť musí, vyúčtuje však potom obci plnenie navyše a obec to doplatí.

Z diskusie vyplynulo, že obec podpíše zmluvu aspoň na dobu pol roka – rok a potom sa uvidí, 
či to má zmysel. 

MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal,  kto  bude  robiť  kontrolnú  činnosť  nad  políciou?  Starosta 
odpovedal,  že  obec  nemá také  kompetencie  ale  polícia  bude obci  dokladovať  koľko hodín  má 
odpracovaných.  P.  Husovský doplnil,  že  polícia  vždy robí zápisy z výjazdov,  takže je to dobre 
odkontrolovateľné. P. Baňas vyjadril obavy, aby to polícia nezneužívala. Prevezie sa cez obec a už 
si zaráta odpracovaný čas.

Z diskusie vyplynul návrh uzatvoriť zmluvu na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac a 
s možnosťou ukončenia zmluvy dohodou.

P. Čajka sa opýtal, či ak sa doteraz niečo dialo v obci na ul. Hapákovej alebo Tekeľovej mestská 
polícia sa zastavila na ul. Sibírskej a nerobila nič? Starosta odpovedal, že doteraz to bolo takto,  
keďže mestská polícia nemá kompetencie konať mimo mesta Prešov. Aj preto je tu snaha uzatvoriť 
zmluvu.

Poslanci hlasovali o schválení pôsobnosti Mestkej polície v Prešove v obci Ľubotice.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/11/2012)

8. K bodu:  Schválenie aktualizácie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne a  
drobné odpady

Starosta prezentoval poslancom zmeny vo VZN, ktoré boli navrhnuté v súvislosti s novelou 
zákona  o  miestnych  daniach  a  poplatku  za  komunálne  odpady a  drobné  stavebné  odpady.  Pri 
predmete  dane  z  pozemkov  sú  v  návrhu  doplnené  ostatné  plochy  o  pozemky,  na  ktorých  sa 
nachádza  zariadenie  na  výrobu  elektriny  zo  slnečnej  energie  (fotovoltaické  elektrárne).  Ročná 



sadzba u  tejto  dane  je  1  % zo základu dane.  Obec dosiahne zdanením tohto  druhu pozemkov 
zvýšenie dane z pozemkov o 339 €. Ďalšou zmenou je, že pri stavbách je rozhodujúci účel využitia 
stavby.  Novela  tiež  priniesla  zmenu  podmienok  vzniku  a  zániku  daňovej  povinnosti,  lehoty 
splatnosti  a vyrubovania daní rozhodnutím. Daň z nehnuteľnosti,  daň za psa, daň za nevýherné 
hracie prístroje a daň za predajné automaty správca dane vyrubuje jedným rozhodnutím. Poplatok 
vyrubuje správca dane každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 

Poslanci hlasovali o schválení VZN so zapracovanými vyššie uvedenými zmenami.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (VZN č. 4/2012)

9. K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2013
Hlavný kontrolór predložil svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2013, ktoré je potrebné v 

zmysle zákona o obecnom zriadení k schváleniu rozpočtu. Poukázal na to, že stanovisko vychádza z 
posúdenia  rozpočtu,  či  je  v  súlade  so  zákonom.  Zdôraznil,  že  do  dnešného  dňa  nie  je  známa 
východisková báza pre príjmovú časť rozpočtu (a to podielové dane), keďže nie je schválený štátny 
rozpočet. Bežný rozpočet obce je postavený ako prebytkový. Povinnosťou obce je vypracovať tiež 
viacročný  rozpočet.  Aj  túto  povinnosť  obec  splnila.  Hlavný  kontrolór  vo  svojom  stanovisku 
konštatuje, že rozpočet je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež 
všeobecne záväznými nariadeniami obce. Dodržaná bola aj informačná povinnosť zo strany obce. Z 
metodického hľadiska bol rozpočet spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu 
verejnej správy. Na záver uvádza v stanovisku, že odporúča OcZ preložený návrh rozpočtu na rok 
2013 a viacročný rozpočet schváliť.

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na vedomie.

10. K bodu: Schválenie rozpočtu obce na rok 2013 - 2015
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Starosta konštatoval, že čo sa týka podielových 

daní, vychádzalo sa z čísla na tento rok, keďže ako povedal hlavný kontrolór, štátny rozpočet stále 
nie je schválený. Všetko sa teda ešte môže zmeniť, ak neprídu podielové dane v predpokladanej 
výške. Poukázal na to, že obec sa snažila šetriť pri niektorých položkách a že tiež zohľadnila 5 % 
navýšenie platov v školstve. 

Hlavný kontrolór objasnil, že OcZ môže splnomocniť starostu na presuny v rozpočte medzi 
jednotlivými položkami v bežných príjmoch a výdavkoch s tým, že starosta po vykonaní takéhoto 
presunu bude následne OcZ o tomto kroku informovať. 

Ing. Fečik poukázal na to, že v návrhu na rozpočet a v stanovisku hlavného kontrolóra nie je 
súlad v číslach. Hlavný kontrolór reagoval, že stanovisko vypracoval v novembri, kým rozpočet sa 
upravoval  priebežne  až  do  zasadnutia  OcZ,  ale  nevidí  v  tom problém.  Zopakoval,  že  v  jeho 
stanovisku nejde o čísla ale o súlad rozpočtu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to sa 
nezmenilo.

P. Havajová sa opýtala, čo je zahrnuté v položke 633 Materiál? Ing. Lokšová odpovedala, že je 
tam vybavenie úradu, výpočtová technika, odborné časopisy, software, tonery, papier, kancelárske 
potreby a pod. P. Havajová podotkla, že pri položke Knižnica sa jej navýšenie výdavkov javí ako 
prehnané. Starosta odpovedal, že v tejto položke nie je len plat zamestnanca knižnice ale tiež nákup 
kníh, vybavenie knižnice, materiál, odvody do poisťovní a pod. 

P. Baňas sa opýtal, či príplatok za overovanie podpisov zamestnankyňou knižnice je zahrnutý v 
mzde pod položkou knižnica alebo osobitne pod úradom? Starosta odpovedal, že celá mzda aj s 
príplatkom za  overovanie  podpisov  je  v  položke  knižnica.  P.  Baňas  sa  ďalej  informoval,  či  v 
kapitálových  výdavkoch  sa  pod  splátkou  úveru  myslí  splácanie  úveru  na  kúpu  RD?  Starosta 
odpovedal,  že  áno.  Hlavný  kontrolór  dodal,  že  táto  položka  nakoniec  bude  nižšia,  lebo  pri 
zostavovaní rozpočtu sa rátalo s dobou splácania úveru 5 rokov, kým v skutočnosti sa bude splácať 
10 rokov, čo poníži ročnú splátku.



MUDr. Daňo, PhD. sa pozastavil nad položkou Náboženské a iné spoločenské služby a žiadal 
objasniť,  čo  zahŕňa.  Ing.  Lokšová  objasnila,  že  v  tejto  položke  sú  schválené  dotácie  pre 
záhradkárov, kresťanských seniorov, projekt Integrácia, školu v prírode a tiež 2000 € pre cirkev, 
ktoré budú uhradené na základe potreby podľa predloženého vyúčtovania. 

Poslanci  hlasovali  o  návrhu  rozpočtu  na  rok  2013,  viacročnom  rozpočte  a  splnomocnení 
starostu na presun v rozpočte medzi jednotlivými položkami v bežných príjmoch a výdajoch.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1 

                                                                                                                   (uznesenie č. 5/11/2012)

11. K bodu: Schválenie plánu zasadnutí OcZ v roku 2013
Starosta predložil poslancom návrh plánu zasadnutí OcZ v roku 2013. 
Poslanci hlasovali o tomto návrhu 

HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 6/11/2012)

12. K bodu: Prejednanie žiadostí
1. žiadosť spoločnosti Nábytok Prešov, a. s., Masarykova 8, Prešov
- o zníženie dane z nehnuteľnosti na r. 2013
Starosta  prečítal  poslancom žiadosť  spoločnosti  Nábytok  a.  s.  Uviedol,  že  zákon  neumožňuje 
jednotlivcom znížiť alebo zvýšiť daň. Upraviť daň individuálne nie je v intenciách zákona možné. 
Zákon a VZN sa vzťahuje na všetky daňové subjekty rovnako. VZN bolo schválené, teda výška 
dane bude taká ako bola schválená. 
Teda OcZ konštatuje, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

2. žiadosť stolnotenisového a bežeckého oddielu TJ SOKOL
- o finančnú podporu na činnosť oddielov
Starosta konštatoval, že na minulom zasadnutí OcZ schválilo dotáciu pre TJ SOKOL. Je možné v 
zmluve s TJ zaviazať TJ SOKOL, aby jednotlivým oddielom dala určitú čiastku z celkovej dotácie. 
Otvoril  diskusiu,  či  má OcZ dať takého odporúčanie pre TJ SOKOL a ak áno, aké čiastky pre  
jednotlivé kluby navrhuje. P. Kormaník reagoval, že je to potrebné, lebo ak to ostane znova na 
rozhodnutí správnej rady, nič sa nevyrieši. Z diskusie však vyplynul názor, že rozdelenie dotácie je 
v kompetencii správnej rady a OcZ nebude určovať výšku príspevku pre jednotlivé oddiely. Starosta 
prisľúbil, že o jednotlivých čiastkach pre oddiely z celkovej dotácie rozhodne správna rada, v ktorej 
je aj zástupca futbalového B-čka, bežcov a stolných tenistov a nie sám Ing, Hricišák ako predseda 
TJ.

13. K bodu: Rôzne
Bod 13.1. odchyt psov
Starosta informoval, že v obci bol vykonaný odchyt psov, počas ktorého boli odchytené tri psy. 
Jeden bol  majiteľovi  vrátený po úhrade  sankcie  vo  výške  50  €  a  úhrade  120 €  karanténnemu 
zariadeniu. K zvyšným dvom psom sa nikto neprihlásil.

Bod 13.2. stretnutie komisií
Starosta  poďakoval  predsedom  jednotlivých  komisií  pri  OcZ  sa  zorganizovanie  ich  členov  na 
spoločnom stretnutí komisií.

Bod 13.3. žiadosť o NFP na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta  informoval  poslancov,  že  obec  dostala  vyrozumenie  o  schválení  žiadosti  o  NFP  na 
rekonštrukciu VO. P. Kormaník sa opýtal, aký je termín realizácie tejto akcie? Starosta odpovedal, 



že akcia bude realizovaná v roku 2013. P. Baňas sa opýtal aký je predpoklad šetrenia? Starosta 
reagoval,  že to nevie presne v tejto chvíli špecifikovať,  ale k projektu bol vypracovaný audit o 
šetrení el. energie.
 
14 . bodu: Záver
Starosta  obce  sa  poďakoval  všetkým  prítomným  za  aktívnu  účasť  a  ukončil  posledné  riadne 
zasadnutie OcZ v tomto roku.

Ľubotice  10.12.2012 
   

                        
               

     MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                   starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r. 

Overovatelia: Martin Baňas, v. r.

           František Husovský, v. r.


