
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 8/2012
zo 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 09. 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, Ing. Matej Harčár, Mária Havajová, František Husovský, 
      Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský
      Mgr. Stanislav Baran, Mgr. Martina Baňasová, Ing. Mária Lokšová

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 7 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 10.09.2012
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.6.2012
4.   Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30.6.2012 
5.   Prejednanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2012
6.   Schválenie cestovného poriadku MHD
7.   Prejednanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení MUDr. Jaroslav Daňo, PhD. a Ing. Miroslav Fečik.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/8/2012)

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

uznesenie č.  2/7/2012   –       OcZ prerokovalo    návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve   
obce Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere cca 250 m  2   v k. ú. Ľubotice. OcZ   
schvaľuje podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - časť pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o  
výmere cca 250 m  2   v k. ú. Ľubotice. OcZ posudzuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného   
zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   predpisov.  
-  starosta  konštatoval,  že na základe požiadavky poslancov na predchádzajúcom zasadnutí  OcZ 
Mgr. Baran predložil vizualizáciu stanice LPG a prišiel na dnešné zasadnutie OcZ a ešte odpovedal 



na prípadné otázky. K téme sa OcZ vráti po kontrole uznesení.
uznesenie  č.  3/7/2012  –    OcZ    schvaľuje  odkúpenie  novovytvorenej  parcely  č.  KN-C 3238/5  k.  ú.   
Ľubotice o výmere 121 m  2  , ktorá bola vytvorená z parcely č. KN-E 3-325 k. ú. Ľubotice Geometrickým   
plánom  č.  30/2012  zo  dňa  08.06.2012,  ktorý  vyhotovil  Jozef  Vavrenec  –  GEOMAP,  Tulčík  164,  
autorizačne overil Ing. Martin Machaj dňa 11.06.2012 a úradne overila Správa katastra Prešov dňa  
18.06.2012 pod č. G1-769/2012, od Jána Vrabeľa, Herlianska 7, Prešov – Nižná Šebastová v cene  
13,27 €/m  2  .   Pozemok sa nachádza pod telesom cesty na ul. Domašská.  
- uznesenie splnené, kúpna zmluva podpísaná
uznesenie č. 4/7/2012 –   OcZ   schvaľuje schvaľuje jednorázový príspevok v rámci sociálnej výpomoci   
na  kúpu   hygienických  pomôcok  pre  trvalo  ležiacu  obyvateľku  p.  Teréziu  Jakubekovú,  bytom  
Strážnická 10, Ľubotice vo výške 100 €.
- uznesenie splnené
uznesenie č. 5/7/2012 –    OcZ    ukladá predsedovi komisie životného prostredia a ochrany verejného   
poriadku vykonať miestne šetrenie   za účelom posúdenia problému   presahovania konárov stromov zo   
susedného pozemku v prípade     p. Mathiovej, Gagarinova 25, Ľubotice a p. Havajovej, Nižňanská 19,   
Ľubotice 
- komisia v zložení p. Čajka a p. Šarišský vykonala miestne zisťovanie na pozemku p. Mathiovej (p. 
Čepiga zo zdravotných dôvodov nebol prítomný). Predseda komisie p. Čajka konštatoval, že konáre 
ovocných stromov p. Čepigu presahujú hranicu pozemku. P. Mathiová odovzdala p. Čajkovi list z 
Obvodného úradu životného prostredia,  ktorý bol odpoveďou na jej  žiadosť o prešetrenie rastu 
ovocných stromov v blízkosti rodinného domu, v ktorom sa konštatuje kompetencia obce vo veci 
povoľovania výrubu stromov a zároveň odkazuje na riešenie problému cestou Okresného súdu v 
Prešove s odvolaním sa na § 127 Občianskeho zákonníka, v ktorom sa hovorí, že „vlastník jednej 
veci na svojom pozemku nemôže obmedzovať vlastníka susedného pozemku“. P. Čajka odporučil 
vyzvať vlastníka pozemku (p. Čepigu) na orezanie stromov tak, aby nepresahovali hranicu pozemku 
p. Mathiovej. V prípade p. Havajovej MUDr. Daňo, PhD. informoval, že z ich strany orezali stromy 
tak, že nepresahujú nad pozemok p. Havajovej, ona však s týmto tvrdením nesúhlasila. Starosta 
oboch  vyzval,  aby  sa  dohodli,  ale  keďže  komisia  tam nebola  na  miestne  zisťovanie,  navrhol 
predĺžiť platnosť uznesenia do budúceho zasadnutia OcZ. 
Poslanci hlasovali o poverení starostu písomne vyzvať p. Čepigu na orezanie stromov a predĺžení 
platnosti uznesenia č. 5/7/2012 v prípade p. Havajovej.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 6 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 0 

(uznesenie č. 2/8/2012)
(na zasadnutie OcZ prišiel Mgr. Lukáč; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)

3. K bodu: Prejednanie žiadostí
Starosta navrhol presunúť časť bodu Prejednanie žiadostí na úvod rokovania OcZ z dôvodu 

účasti Mgr. Baňasovej a Mgr. Barana na zasadnutí OcZ. 
1. žiadosť ZŠ, Strážnická 26, Ľubotice
- o spolufinancovanie projektu „Čo napísal život sám“
Bližšie informácie vysvetlila p. učiteľka Mgr. Baňasová. Projekt má byť financovaný Nadáciou SPP 
pod názvom Dedičstvo regiónov. Predpokladá vyhotoviť v rámci projektovej práce žiakov niekoľko 
zvukovo – obrazových nahrávok k zaujímavostiam a historickým témam Ľubotíc a okolia a ich 
následnú prezentáciu v rámci slávnostného programu pri príležitosti tradičných osláv sv. Cyrila a 
Metoda. P. učiteľka Mgr. Baňasová požiadala OcZ o spolufinancovanie projektu vo výške 200 € na 
ocenenie občanov a žiakov, ktorí sa do projektu zapoja. Termín podania projektu je 28.09.2012 a 
schválenie grantu je 15.11.2012. Za ZŠ Ľubotice je prípravou projektu poverená p. učiteľka Mgr. 
Baňasová. K téme sa vyjadril p. Baňas, ktorý navrhol, aby výsledky projektu boli prezentované aj v 
Spravodaji.
Poslanci hlasovali o schválení spolufinancovania projektu.



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

(uznesenie č. 3/8/2012)
(na zasadnutie OcZ prišiel Ing. Harčár; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 9)

2. žiadosť Mgr. Stanislava Barana, Švábska 62, Prešov
- o dlhodobý prenájom pozemku
Starosta vyzval Mgr. Barana, aby doplnil informácie o prevádzke čerpacej stanice LPG a vyjadril sa 
k  predloženej  vizualizácii.  Mgr.  Baran  uviedol,  že  dal  vypracovať  projekt  a  vybavuje  súhlasy 
kompetentných  orgánov,  všade  však  žiadajú  nájomnú  zmluvu.  Ďalej  povedal,  že  táto  čerpacia 
stanica bude nadzemná a bude umiestnená tak, aby boli dodržané ochranné pásma v zemi uložených 
inžinierskych sietí.
Starosta  upozornil  v  diskusii  na prijatie  podmienok v zápisnici  z  predchádzajúceho zasadnutia. 
Výpovedná  lehota  navrhovaná  starostom  je  6  mesiacov.  Jedná  sa  o  cca  250  m2 (m2 budú 
vyšpecifikované pri zameraní), cena nájmu je 4€/m2/rok, zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú.
MUDr.  Daňo,  PhD.  je  proti  z  dôvodu  obáv  znečisťovania  životného  prostredia  a  prehustenia 
dopravy na ul. Nižňanskej.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 7  PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 1 

(uznesenie č. 4/8/2012)

4. K bodu: Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.6.2012
Materiál  k  tomuto  bodu  programu  dostali  poslanci  domov.  Starosta  uviedol,  že  plnenie 

príjmovej  časti  rozpočtu  je  na  65,7  % a  výdavky za  1.  polrok  predstavujú  54,91 % rozpočtu. 
Navrhol, aby sa otvoril aj bod č. 4 programu a potom bude diskusia. Vyzval hlavného kontrolóra, 
aby informoval OcZ o kontrole plnenia rozpočtu obce k 30.06.2012.

Poslanci vzali informáciu o plnení rozpočtu obce k 30.06.2012 na vedomie.

5. K bodu: Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu k 30.6.2012
Hlavný kontrolór podrobne informoval o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu. Vyzdvihol, že 

výber vlastných daní z nehnuteľností je plnený na 44,3 %, čo je v porovnaní s rokom 2011 vyššie v 
absolútnej čiastke o 32 395 €. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú finančné prostriedky v podstate 
čerpané v súlade s rozpočtom. Niektoré položky bude potrebné upraviť rozpočtovým opatrením, 
najmä  v  kapitálovej  časti  rozpočtu,  kde  je  potrebné  zahrnúť  preklenovací  úver  na  projekt 
„Regenerácia centra obce“ vo výške 192 670 €. 

V diskusii sa Ing. Fečik opýtal, prečo sú príjmy z prenájmu plnené len na 34,8 %. Odpovedala 
Ing.  Lokšová,  že  niektorí  nájomníci  platia  oneskorene  (napr.  p.  Sučko)  ale  ku  koncu  roka  to 
zaplatia.
Ing. Harčár sa opýtal, čo má p. Sučko súhlas na prenájom p. Gumanovi na prevádzkovanie pizzerie.  
Starosta odpovedal, že nájomný vzťah obce je len s p. Sučkom.
P.  Baňas  sa  sa  opýtal  prečo nie  je splatený prekelenovací  úver,  keď pri  jeho schvaľovaní  bolo 
prezentované, že bude splatený do mája. Starosta odpovedal, že sa vyskytli nejasnosti pri kontrole 
na mieste a v záujme objektivizácie sa niektoré položky rozpočtu pri projekte „Regenerácia centra 
obce“ kontrolovali ešte raz, čím sa predĺžil čas uzavretia výsledkov kontroly na mieste. Starosta 
ďalej povedal, že po opakovanej kontrole sa všetko urovanlo a našej žiadosti o platbu, by malo byť 
vyhovené v priebehu septembra, čím bude splatený preklenovací úver. Ing. Harčár uviedol, že v 
mnohých prípadoch sa refundácia zaplatených faktúr predlžuje z rôznych dôvodov aj o rok a viac.  
Poznamenal, že ak bude v septembri refundovaná platba, je to dobré. S týmto názorom súhlasil aj  
Ing. Fečik. 
MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal,  prečo  sa  zvýšila  položka  daň z  nehnuteľností.  Odpovedala  Ing. 



Lokšová, že na základe prijatého VZN na rok 2012, ale nebolo to zohľadnené v rozpočte.
OcZ zobralo správu hlavného kontrolóra z kontroly plnenia rozpočtu k 30.6.2012 na vedomie.

6. K bodu: Prejednanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2012
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 dostali poslanci 

domov. Návrh do zastupiteľstva predložil starosta. Uviedol, že podľa informácii z MF SR, by malo 
dôjsť k zvýšeniu podielových daní oproti prijatému rozpočtu, ďalej očakávame zvýšenie príjmov pri 
dani z pozemkov, dani za psa a poplatku za komunálny odpad. Predpokladá sa aj zvýšenie dotácií 
pre  ZŠ  (prenesené  kompetencie).  Do  rozpočtu  musí  byť  zahrnutý  preklenovací  úver  najskôr  v 
príjmoch vo výške 192 670 € a potom vo výdavkoch po jeho splatení. Celkove navrhol zvýšiť 
bežné príjmy o 177 900 € a bežné výdavky o 145 300 €. Spolu bežné aj kapitálové príjmy a taktiež  
bežné aj kapitálové príjmy a taktiež bežné aj kapitálové výdavky sa upravujú o 585 615 €.

Pred otvorením diskusie k rozpočtovému opatreniu starosta predložil na prejednanie žiadosť ZŠ 
Ľubotice  o  navýšenie  financií  v  rámci  originálnych  kompetencií  pre  ŠKD  a  ŠJ  o  8395  €.  V 
odôvodnení sa uvádza, že pre školskú jedáleň požaduje navýšenie o 2448 € z dôvodu vyplatenia 
odchodného pre bývalú vedúcu, ktorá skončila pracovný pomer k 31.08.2012 a preplatenie zvyšku 
jej  dovolenky  a  zriadenie  výdaja  stravy  cez  čipové  karty  vo  výške  3200  €,  pretože  to  bola 
požiadavka  rodičov  prednesená  aj  na  Rade  školy.  Pre  školský  klub  detí  požadoval  p.  riaditeľ 
navýšenie o 2747 € na zvýšenie pracovného úväzku jednej vychovávateľke na 100 % a na mzdu 
ďalšej vychovávateľky prijatej na 20 % úväzok z dôvodu zvýšenia počtu detí v ŠKD. Schválením 
žiadosti musí byť upravené rozpočtové opatrenie. Nasledovala diskusia.

P.  Baňas  sa  opýtal,  prečo  riaditeľ  ZŠ  neinformoval  OcZ  o  zvýšenej  požiadavke  pred 
uskutočnením krokov, ktoré vedú k zvýšeným finančným nárokom na rozpočet obce a vyjadril s 
postupom riaditeľa ZŠ nespokojnosť. Podobne reagovali aj ostatní poslanci. Mgr. Lukáč sa vyjadril, 
že sa nepamätá, že sa na Rade školy prejednávali čipové karty. Ing. Harčár poukázal na to, či sa 
budú robiť zmeny rozpočtu vždy, keď riaditeľ ZŠ príde s nejakou požiadavkou. P. Havajová sa 
opýtala, či p. riaditeľ počíta aj s možnosťou, že obec mu dá menej ako žiada. Starosta reagoval, že 
podľa informácie od p. riaditeľa bývalá vedúca ŠJ si už netrúfala zaviesť systém čipových kariet a 
rozhodla sa neočakávane ukončiť pracovný pomer už k 31.08.2012. Nová vedúca ŠJ má skúsenosti 
s čipovými kartami na inej škole, takže to dokázala aj tu rýchlo urobiť a keďže to bola požiadavka 
rodičov, p. riaditeľ s tým súhlasil. Mgr. Lukáč sa opýtal, či poznáme technológiu čipových kariet.  
Ing. Harčár ešte podotkol, že riaditeľ mal dať požiadavku skôr, aby to mohla prejednať komisia 
OcZ pre mládež a školstvo. P. Baňas podotkol, že obec už nepočítala s týmto výdavkom pre ZŠ. Na 
koniec diskusie OcZ vyjadrilo nespokojnosť s postupom riaditeľa ZŠ, že požiadavka ide do OcZ až 
po zrealizovaní prác a rozhodnutí a požiadalo starostu, aby to riaditeľovi ZŠ osobne povedal.

 Starosta k prednesenej žiadosti navrhol zvýšiť dotáciu pre ZŠ o odchodné vedúcej ŠJ vo výške 
1706 €, 50 % nákladov na zavedenie čipových kariet, t. j. 1600 € a náklady na ŠKD o 2747 €.  
Celková čiastka je 6053 €. 

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2

 (uznesenie č. 5/8/2012)
Po  schválení  žiadosti  ZŠ  a  jej  zapracovaní  do  návrhu  Rozpočtového  opatrenia  poslanci 

hlasovali o schválení Rozpočtového opatrenia č. 1/2012.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 6/8/2012)
(zo zasadnutia OcZ odišla p. Havajová; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)



7. K bodu: Schválenie cestovného poriadku MHD
Starosta,  tak  ako  každý  rok,  predložil  na  základe  žiadosti  DPMP na  schváleniei  cestovný 

poriadok MHD s platnosťou od 01.09.2012. Uviedol, že v odchodch autobusov sa nič nemení, ale je 
zrušená linka č. 20 a jej spoje bude robiť linka č. 28. Do Ľubotíc tak od 01.09.2012 budú premávať  
dva spoje a to č. 28 a č. 34S a ráno zo sídliska Sekčov školský spoj H.

Poslanci hlasovali o schválení cestovného poriadku.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 7/8/2012)

8.  K bodu: Prejednanie žiadostí
1. žiadosť Márie Šarossyovej, Hapákova 13, Ľubotice
- o sociálnu výpomoc pre ťažko zdravotne postihnutú 6 ročnú dcéru Zorku.
Žiadosť bola prejednaná sociálnou komisiou OcZ, ktorá doporučuje schváliť sociálnu výpomoco vo 
výške 840 €.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 8/8/2012)

2.  žiadosť  Ekonomickej  rady  pri  Rímskokatolíckom  farskom  úrade  v  N.  Šebastovej,  filiálka 
Ľubotice
- o prefinancovanie opravy organu v miestnom kostole
Starosta  predložil  na  rokovanie  OcZ  žiadosť  RK  FÚ  Nižná  Šebastová,  filiálka  Ľubotice  o 
preplatenie nákladov na opravu organu v kostole, ktorej predloženie inicioval MUDr. Daňo, PhD.
Z diskusie poslancov vyplynulo, že obec zakúpi tovar pre kostolné potreby do výšky maximálne 
500 €.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 9/8/2012)

3. žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, Košice
- o odkúpenie pozemku pod trafostanicou Cintorínska o výmere 6 m2

Poslanci hlasovali o zámere predať časť pozemku parc. č. KN-C 1547 pod trafostanicou Cintorínska 
a posudzujú ho ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu nízkej výmery a verejnoprospešného 
využitia pozemku. 
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 10/8/2012)

4. žiadosť Mgr.Michala Dulebu, Jána Kostru 25, Ľubotice
- o pomoc pri riešení parkovania pred vchodom do dvora
Starosta prečítal poslancom žiadosť Mgr. Dulebu, v ktorej žiada o pomoc pri riešení problému, že 
pred bránou domu na adrese Domašská 32 parkuje kamión s ev. č. PO859CL a on nemôže vchádzať 
do dvora.  K žiadosti  bola  priložená  aj  fotodokumentácia.  Starosta  ďalej  uviedol,  že  majiteľom 
kamióna je p. Ján Štroncer a na neprípustnosť parkovania na ulici ho aj  osobne upozornil.  Ing. 
Fečik uviedol, že registruje, že je to dlhodobý problém a navrhuje urobiť opatrenia, aby kamión tam 
neparkoval. Podporil ho aj p. Baňas s tým, že kamióny nesmú parkovať na ulici. Je povinnosťou 



majiteľa nájsť si prijateľný priestor na parkovanie. K týmto názorom sa pridali v diskusii aj ostatní 
poslanci.  Z  diskusie  vyplynulo  poveriť  starostu  obce,  aby  p.  Štroncera  písomne  upozornil  na 
porušovanie pravidiel cestnej premávky a zjednanie nápravy. V prípade ignorovania sa treba obrátiť 
na mestskú políciu (keď bude dohodnutá spolupráca) alebo na štátnu políciu. Komisia pre verejný 
poriadok sa bude zaoberať prípravou novelizácie príslušného VZN.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 11/8/2012)

5. žiadosť Ing. Stanislava Šprocha, Bajkalská 12, Prešov
- o zámenu pozemkov na základe GP č. 10/2012
Starosta prezentoval poslancom žiadosť Ing. Stanislava Šprocha o zámenu pozemkov parc. č. KN-C 
361/43 o výmere  77 m2 a  KN-C 361/44 o výmere  8 m2 vo vlastníctve  obce  Ľubotice  za  časť 
pozemkov parc. č. KN-C 361/6 a KN-C 361/7 spolu o výmere 85 m2 vo vlastníctve žiadateľa. Jedná 
sa o  poslednú časť obecného pozemku, ktorý sa ako bývalá poľná cesta nachádzal na pozemkoch 
súkromných vlastníkov v priestore pod Ľubotickým potokom.
Poslanci hlasovali o schválení zámeru.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 12/8/2012)

9. K bodu: Rôzne
Bod 9.1. parkovanie na ul. Korabinského pri potrvinácj MILK-AGRO
Starosta informoval poslancov o ústnej požiadavke p. Balika, aby sa riešila situácia s parkovaním 
vozidiel pri potravinách, pretože často sa nedá vojsť do jeho dvora. Poslanci sa vyjadrili, že je to 
aktuálny  problém a  poverili  starostu,  aby  rokoval  s  Ing.  S.  Lukáčom o  možnosti  prenájmu  a 
zriadenia parkoviska pred skladom ML TRADE. Informáciu podá starosta na budúcom zasadnutí 
OcZ.

Bod 9.2.odkúpenie RD
Starosta informoval, že je na predaj RD p. Čoreja v panskej záhrade aj s pozemkom. Uviedol, že je 
to historiská možnosť získať pre obec časť pozemku bývalej panskej záhrady s budúcim využitím 
ako zriadenie klubu pre stretávanie rôznych kategórií občanov (mládež, matky s deťmi, seniori a 
pod.) alebo objekt pre poskytovanie sociálnych služieb (denný stacionár). 
K téme sa vyjadril Ing. Harčár, ktorý povedal, že týmto nákupom by obec rozšírili svoj majetok s 
možnosťou využtia objektu na verejnosprospešné služby a je za kúpu. Ing. Fečik uviedol, že treba 
zvážiť nákup RD a ako protiváhu použitia financií je treba brať do úvahy opravu ZŠ, ktorá je v 
zlom stave (hlavne výmenu okien). Získanie tohto RD a pozemku do majetku obce by však bolo 
dobré. Hlavný kontrolór upozornil, že treba dôsledne premyslieť využitie objektu, aby sa neúmerne 
nezvýšili náklady obec na danú prevádzku. Keďže poslanci boli predtým na prehliadke RD a videli 
priestory  +  pozemok,  poverili  starostu,  aby preveril  možnosť  využitia  RD na  sociálne  účely s 
odborníkom a zistil  možnosti financovania,  prípadne nákladovosť prevádzky sociálnych služieb. 
Taktiež starosta so zástupcom preveria možnosť financovania opravy ZŠ z úspor za energiu.

Bod 9.3.Zavedenie optickej siete v obci - stav
P. Baňas sa opýtal v akom rozsahu je pokrytá obec optickým káblom. Starosta odpovedal, že osobne 
s  p.  Jakubkom  prešli  obec  a  je  ešte  potrebné  natiahnuť  optický  kábel  na  ulici  Chmeľovej, 
Kapušianskej,  Gagarinovej,  Krížnej  a  v  časti  nad  Ľubotickým  potokom.  Postupne  pripájajú 
žiadateľov. 
Z diskusie vyplynulo pozvať p. Jakubka na budúce OcZ a vyhodnotiť plnenie uzavretej zmluvy.



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

Ľubotice  10.09.2012 
                           
                 MVDr. Štefan Krajči, v. r.

                                    starosta obce

Zapísala: Eva Lešková, v. r.

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

           Ing. Miroslav Fečik, v. r.


