
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 6/2012
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 06. 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, 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 11.06.2012
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Prejednanie zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove v obci Ľubotice
4.   Informácia o vývoji plnenia investičných aktivít obce v roku 2012
5.   Informácia o plnení kultúrno-spoločenských podujatí obce v roku 2012
6.   Prejednanie žiadostí
7.   Rôzne 
8.   Záver

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

 (uznesenie č. 1/6/2012)

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

uznesenie č.  2/5/2012   – OcZ a) ruší dňom 30.06.2012 uznesenie č.  3/3/2011 zo dňa 07.03.2011 v   
plnom rozsahu, b) schvaľuje s platnosťou od 01.07.2012 príspevok vo výške 0,50 € na jeden stravný  
lístok pre seniorov, ktorí sa stravujú v reštaurácii Obecný dom alebo prostredníctvom donáškových  
služieb. Nárok na príspevok má dôchodca, ktorého celkový príjem je do 300 € vrátane. Maximálny  
počet stravných lístkov v mesiaci, na ktoré obed poskytne príspevok je určený počtom pracovných dní  
v mesiaci.
- starosta sa stretol s riaditeľom Červeného kríža v Prešove a dohodli sa na uzatvorení zmluvy; do 
konca mesiaca  je  potrebné zistiť  u  dôchodcov stravujúcich sa v reštaurácii  Obecný dom a cez 
donáškové služby akú výšku dôchodku majú; na základe predloženého výmeru o dôchodku obecný 



úrad vystaví dôchodcovi potvrdenie, že má nárok na príspevok; donášková služba následne predá 
dôchodcovi lístok za nižšiu sumu a potom na konci mesiaca vyúčtuje firma rozdiel obci
P. Havajová sa opýtala ako sa dozvedia tí dôchodcovia, čo zatiaľ nevyužívajú túto službu, že sa 
majú prihlásiť na obecnom úrade? Starosta odpovedal, že informácia bude zverejnená v Spravodaji.
uznesenie  č.  3/5/2012  –    OcZ    schvaľuje  prenájom  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  obce,  a  to  časti   
pozemku parc. č. KN-C 3228/1 o výmere 850 m2 v k. ú. Ľubotice zapísaného na LV č. 1132 nájomcovi  
Peter CARS, s.  r. o.,  Lada 159 na dobu neurčitú za nájomné 4€/m2/rok s výpovednou lehotou 6  
mesiacov bez udania dôvodu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu obmedzenej využiteľnosti  
pozemku, ktorý kvôli  uloženiu podzemných inžinierskych sietí  môže byť využívaný len ako voľná  
plocha bez stavieb
-  nájomná  zmluva  bola  podpísaná;  nájom bude  realizovaný  podľa  stanovených  podmienok;  v 
zmluve je ošetrená skutočnosť, že ak by došlo k hrubému porušeniu podmienok, je možné zmluvu 
vypovedať do mesiaca
uznesenie  č.  4/5/2012   –  OcZ  schvaľuje  predaj  nehnuteľnosti  vo  vlastníctve  obce,  a  to   
novovytvoreného pozemku parc. č. KN- C 513/4 o výmere 55 m2 v k. ú. Ľubotice, odčleneného z  
pozemku parc. č. KN-E 903/2 k. ú. Ľubotice zapísaného   na LV č. 1408 podľa Geometrického plánu č.   
8/2012,  ktorý      vyhotovil  dňa  5.3.2012  Jozef  Vavrenec  –  GEOMAP,  Tulčík  164  a  úradne  overila   
Správa katastra Prešov dňa 20.3.2012 pod č. G1-311/2012 Mgr. Slavomírovi Petrikovi, Krížna 11,  
Ľubotice a manž. Alene Petrikovej, Justičná 5, Prešov za kúpnu cenu 40 €/m2    ako  prípad hodný   
osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
z dôvodu priľahlosti pozemku k pozemku vo   vlastníctve Mgr. Petrika a skutočnosti, že pozemok je pre   
obec samostatne nevyužiteľný.
- kúpna zmluva bola podpísaná; suma bola kupujúcimi uhradená v hotovosti do pokladne OcÚ; bol 
podaný návrh na vklad do katastra
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 €/m2, - zachovanie účelu využitia pozemku tak ako je definované v územnom   pláne obce –   
výrobné služby a veľkoobchodné prevádzky.
- geodet čoskoro vypracuje geometrický plán, následne obec vyhlási verejnú obchodnú súťaž; je 
viacero záujemcov o kúpu tohto pozemku; 
uznesenie č. 7/5/2012   – OcZ schvaľuje poskytovanie opatrovateľskej služby Obcou Ľubotice  
- registrácia obce ako poskytovateľa opatrovateľskej služby na VÚC prebieha; aktuálna záujemkyňa 
o túto službu zvažuje, či bude akceptovať podmienky dané obcou vo VZN o sociálnych službách

3. K bodu: Prejednanie zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície v Prešove v obci Ľubotice
Starosta  informoval  prítomných,  že  po  rokovaní,  ktoré  sa  konalo  2.4.2012  u  primátora  za 

účastní náčelníka mestskej polície obec dostala návrh zmluvy o spolupráci s mestskou políciou v 
Prešove (poslanci dostali tento materiál domov). Mestská polícia by na území obce Ľubotice mala 
plniť najmä úlohy týkajúce sa verejného poriadku a tiež po dohode zabezpečovať odchyt psov. V 
návrhu prílohy k zmluve je uvedená suma za 1 hodinu výjazdu dvojčlennej hliadky vo výške 25 €. 
Jedná  sa  o  preventívnu  kontrolu.  S  mestskou  políciou  bude  potrebné  dohodnúť  koľko  zo 
zazmluvneného času (12 h mesačne) by tvorili preventívne kontroly a koľko operatívne výjazdy na 
zavolanie. Odchyt túlavých zvierat by bol faktúrovaný samostatne. 

P. Olejník sa zaujímal, či sa jedná aj o odchyt mačiek? Starosta odpovedal, že sú tam túlavé 
zvieratá všeobecne ale v 98% ide o túlavých psov. 

Starosta  poukázal  na  to,  že  zmluva  vyžaduje  súhlas  OcZ  so  spoluprácou.  Navrhol  o  tom 
diskutovať.

Ing. Fečik poukázal na to, že dohoda nerieši čo s odchytenými psami. Starosta odpovedal, že 
mestská polícia spolupracuje s veterinárnou nemocnicou. Pes je tam cca týždeň a buď si ho majiteľ 
po uhradení pokuty za porušenie VZN vyzdvihne alebo ak sa neprihlási, tak psa buď utratia alebo 



ide do útulku s perspektívou adopcie.
P. Kormaník sa opýtal, či počet 12 hodín mesačne stanovila mestská polícia? P. Čajka sa opýtal 

v akom čase budú chodiť na kontroly? Starosta odpovedal, že počet hodín navrhli starostovia obcí 
vzhľadom na výdavky a že navrhuje tento čas rozdeliť na polovicu čo sa týka preventívnych kontrol 
a operatívnych výjazdov.

P.  Olejník  konštatoval,  že  ak  bude  môcť  mestskú  políciu  zavolať  ktokoľvek,  ľudia  budú 
vyvolávať stále. P. Baňas navrhol, aby mestská polícia chodila len na zavolanie starostu. P. Olejník 
reagoval, že v tom prípade budú ľudia stále vyvolávať starostovi. 

Hlavný  kontrolór  informoval,  že  združenie  EKOTORYSA pripravuje  projekt  na  riešenie 
odchytu psov; jeden šarha by odchytával psy vo všetkých obciach v združení. 

Starosta poukázal na to, že je potrebné robiť niečo aj s verejným poriadkom, najmä na hranici s 
Prešovom, v súčasnosti to funguje tak, že bezdomovci prejdú do Ľubotíc a mestská polícia nemôže 
konať. P. Baňas sa opýtal, či mestská polícia po podpise zmluvy spraví s bezdomovcami poriadok? 
Starosta odpovedal, že ak bude hliadka zavolaná, musí prípad dotiahnuť. Dodal, že všetko sa dorieši 
na stretnutí s náčelníkom mestskej polície, kde sa dotiahnu všetky detaily.

Ing.  Lukáč sa opýtal,  či  s  návrhom počtu hodín za mesiac prišla  mestská polícia?  Starosta 
zopakoval, že s týmto návrhom prišli starostovia obcí. Mgr. Lukáč reagoval, že sa mu to zdá málo. 
Starosta odpovedal, že vzhľadom na stanovenú sumu, ktorú obec bude platiť je 12 hodín optimum.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či starosta bude kontrolovať výkon hliadok? Starosta odpovedal, 
že predpokladá, že sa mu hliadka bude hlásiť, ale iste s nimi jazdiť po obci nebude. Dodal, že ide o 
to, aby ľudia mali povedomie, že mestská polícia má právomoc v obci konať, lebo zatiaľ vedia, že 
mestská polícia na území obce zasahovať nemôže.

Ing.  Fečik konštatoval,  že  na jednej  strane ho potešilo,  že je  v  kompetenciách  zahrnutý aj 
odchyt psov, no na druhej strane vidí, že je to ako mimoriadna služba nad rámec zmluvy. A teda nie 
je predpoklad, že sa tým vyrieši problém s túlavými psami. 

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či hliadka bude dávať starostovi nejakú správu, čo za tú hodinu 
výjazdu robila na území obce? Starosta odpovedal, že na tomto sa dohodne s náčelníkom mestskej 
polície.

P. Olejník poukázal na to, že mu vadí keď pošle deti do obchodu, kde sedia či už ráno alebo 
poobede občania, ktorí pijú a vulgárne sa vyjadrujú. Treba to nejako riešiť a vyhodiť ich odtiaľ. P. 
Havajová reagovala,  že ak nikomu nič neurobili,  tak asi mestská polícia nemá právo ich odtiaľ 
vyhodiť. 

P. Kormaník sa opýtal,  či  mimo tých plánovaných hodín môže hliadka ísť napr.  na hranicu 
katastra na Sekčov? Starosta odpovedal, že môžu ísť aj nad rámec zazmluvnených hodín, čo ale 
bude faktúrované osobitne. Preto treba zvážiť koľko hodín dať na preventívne kontroly a koľko 
ponechať na operatívne výjazdy.

MUDr. Daňo, PhD. navrhol, aby bol v zmluve zakotvený kontrolný mechanizmus.
P. Baňas dodal, že by bolo dobré uzatvoriť zmluvu na dobu určitú. P. Husovský doplnil, že na 

dobu určitú s výpovednou lehotou dva mesiace. Ing. Fečik reagoval, že výpovedná lehota môže byť 
pri takejto zmluve aj jeden mesiac.

MUDr. Daňo. PhD. sa opýtal aké sú kompetencie polície uvedené v zmluve okrem odchytu 
psov? Starosta odpovedal, že odchyt psov nie je podstatný a kompetencie sú dané § 3 zákona o 
mestskej polícii.

OcZ  navrhovanú  zmluvu  prejednalo.  Z  diskusie  vyplynul  návrh  vrátiť  sa  k  prejednávanej 
zmluve na ďalšom zasadnutí OcZ, keď budú predjednané detaily s náčelníkom mestskej polície a 
poslanci budú mať viac informácii.

4. K bodu: Informácia o vývoji plnenia investičných aktivít obce v roku 2012
Starosta sa vrátil k plneniu uznesením OcZ č. 4/3/2012 schválených investičných priorít obce

1. rekonštrukcia verejného osvetlenia – zatiaľ ministerstvo nevyhodnotilo žiadosti
2. výmena okien v ZŠ – žiadosť o riešenie havarijného stavu je MŠ SR evidovaná, ale prostriedky 
    nie sú, pre tento rok je situácia nepriaznivá; starosta prejednával tento stav s riaditeľom školy a 



    zvažovali ako situáciu riešiť; či dať vypracovať finančnú ponuku na výmenu okien na 1 pavilón a 
    potom sa rozhodnúť s tým, že ak bude priaznivá finančná situácia, tak postupovať následne vo 
    výmene okien počas ďalších rokov; obec má k dispozícii výkaz výmer , na  základe ktorého    
    môže firmy vyzvať aby predložili ponuky; 
    Hlavný kontrolór poznamenal, že najvhodnejšia bude forma verejnej obchodnej súťaže.
    P. Husovský navrhol, aby sa od firiem vyžiadala ponuka na celkovú výmenu okien, nielen na 
    jeden pavilón. Hlavný kontrolór oponoval, že to nie je potrebné, aby sa firme nesľúbilo 
    realizovanie niečoho, čo potom obec finančne nebude schopná kryť.
    Ing. Fečik dodal, že je potrebné v tejto veci čo najrýchlejšie konať vzhľadom na stav okien v ZŠ 
    a získať ponuky čo najskôr.
    P. Olejník informoval, že pripraví rozpočet na 1 pavilón čo najskôr. Starosta sa ho opýtal, či je 
    schopný pripraviť aj výkaz výmer na 1 pavilón.  P. Olejník odpovedal, že pripraví všetko podľa 
    dohody do týždňa. Starosta dodal, že OcZ sa k riešeniu havarijného stavu v ZŠ vráti na budúcom 
    zasadnutí OcZ.
3. výstavba pódia a úprava terénu v záhrade pri Obecnom dome – urobené sú základové pätky na 
    pódium a terénne úpravy; teraz nasleduje oslovenie dodávateľov drevenej časti, aby mala obec 
    aspoň tri ponuky; pódium o rozmeroch 8 x 8 m bude mať strechu; za pódium bude spevnená 
    plocha, aby sa účinkujúci mali kde pripraviť na vystúpenie; 
    P. Čajka sa čo bude pred pódiom? Starosta odpovedal, že pred pódiom bude na ploche 6 x 8 m 
    uložená zámková dlažba ako parket a tiež chodníky, aby bolo kde umiestniť lavičky. 1. júna mala 
    pri Obecnom dome oslavu MDD skupinka detí, využili na rôzne hry celý priestor až po pódium. 
    Záhrada by teda mohla byť využívaná deťmi a mládežou na rôzne aktivity.
    MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal či je stanovený termín ukončenia výstavby pódia? Starosta 
    odpovedal, že by malo byť dokončené v dohľadnej dobe.
    Ing. Fečik poukázal na to, že obec dostala na pódium 10000 €, tak by bolo dobré, aby sa táto
    suma neprekročila. Starosta odpovedal, že to nebude možné, keďže to, čo sa doteraz urobilo už
    stálo 4000 €. 10000 € je maximálna suma, ktorá sa v rámci dotácie dala získať, zvyšok musí byť 
    financovaný z rozpočtu obce.
    MUDr. Daňo, PhD. poznamenal, že by bolo dobré stanoviť presný dátum dokončenia stavby 
    napr. 15. august, aby bolo možné zorganizovať počas leta nejaký koncert. Hlavný kontrolór
    súhlasil, že je to motivujúce, ak sa určí nejaký dátum. MUDr. Daňo, PhD. dodal, že sa to rieši už
    rok. Starosta reagoval, že minulý rok neboli v rozpočte prostriedky na spolufinacovanie a dodal,
    že ponuky by mohli byť na OcÚ v priebehu týždňa a následne sa vyberie dodávateľ stavby.
   4. oprava budovy Obecný dom – starosta oslovil dodávateľov na vypracovanie projektovej
   dokumentácie -  najnižšia cena na projekt kompletnej dokumentácie ja 4290 €; teraz je potrebné 
     rozhodnúť či vonkajšie WC budú fungovať len počas leta alebo aj v zime, závisí od toho hrúbka 
     múra a či sa bude voda vypúšťať na zimu. Tieto WC nebudú prepojené s WC v reštaurácii. 
     P. Havajová reagovala, že nevidí dôvod vytápať WC kvôli jednej akcii.  
     P. Husovský sa opýtal, či tie WC čo sú vonku na športovom areáli sa na zimu vypúšťajú? 
    Starosta odpovedal, že sa z nich na zimu vypúšťa voda.
     P. Baňas konštatoval, či vôbec neprichádza do úvahy, aby sa využívali pri akciách v záhrade WC 
     v reštaurácii. Podľa jeho názoru by to boli zbytočne vyhodené peniaze na výstavbu vonkajších 
     WC kvôli detskému ihrisku. Starosta odpovedal, že nejde o tie mamičky s deťmi ale o to, že ak 
     by bola nejaká kultúrna akcia vonku, aby boli pre verejnosť k dispozícii WC v záhrade.
     P. Husovský sa opýtal, kto bude WC udržiavať? Starosta odpovedal, že p. Balík. P. Baňas 
     reagoval, že p. Balík to iste nebude chcieť udržiavať.
     Ing. Fečik konštatoval, že ak na koncert príde 200 ľudí, nie je predstaviteľné, aby chodili na WC 
     do reštaurácie dnu.
     Hlavný kontrolór dodal, že ak obec postaví pódium za obecné financie, p. Balík ako nájomca 
     budovy by mal za využitie pódia platiť nájom. MUDr. Daňo, PhD. konštatoval, že na pódiu by 
     mali byť akcie v rámci kultúrneho leta v réžii obce. Starosta reagoval, že v záhrade pri Obecnom 
     dome budú dva druhy akcií – obecné a súkromné akcie p. Balíka. 



     P. Baňas a p. Havajová vyjadrili názor, že výstavba WC bude drahá a preto chcú poznať náklady.
     P. Kormaník konštatoval, že výstavba WC je potrebná aj kvôli deťom, ktoré sa chodia hrať na 
     ihrisko.
     P. Olejník sa zapojil do diskusie a poznamenal, že pri hrubom odhade by výstavba podľa 
     načrtnutého projektu mohla stáť cca 7500 €. 
    P. Havajová povedala, že najprv by mala byť predložená ponuka a až potom by sa tým OcZ malo 
    zaoberať. Starosta reagoval, že najprv je potrebné rozhodnúť si realizovať letnú alebo zimnú 
    alternatívu a potom sa môže dať vypracovať projekt a ponuky.
    Z diskusie nakoniec vyplynul názor, že efektívna bude zimná verzia s hrubšími stenami a 
    temperovaním
5. rekonštrukcia trafostanice pri športovom areáli – prebehlo stavebné konanie; do konca mesiaca 
    bude projektová dokumentácia odovzdaná VSD, a. s.; je predpoklad, že trafostanica bude do
    konca roka zrekonštruovaná na náklady VSD
6. trafostanica pod Ľubotickým potokom + rozšírenie elektrickej siete - prebehlo územné konanie;
    verejná vyhláška o rozhodnutí o umiestnení stavby bola zverejnená na úradnej tabuli a web 
    stránke obce; bude nasledovať stavebné konanie; bol predpoklad, že do konca roka sa bude
    realizovať stavba, ale situácia vo VSD sa skomplikovala; každopádne musí byť stavebné
    povolenie  právoplatné, aby sa mohlo niečo začať robiť
7. prístrešky na zastávky MHD – zatiaľ sa to neriešilo; oslovia sa tí, ktorí robia so železom v obci
8. štúdia cesty od MK2 popri Ľubotickom potoku ku športovému areálu – štúdia je zadaná; 
    predchádza tomu zameranie potoka, koridoru; koľko územia patrí SVP a koľko súkromným 
    majiteľom, s ktorými bude potrebné jednať.
9. dokončenie výstavby optickej siete v obci – v Spravodaji vyjde článok p. Jakubka zo spoločnosti 
    Presnet ako informácia pre občanov; zatiaľ sú káble naťahané na 90% obce, zvyšných 10 % bude 
    do októbra hotových,  pripojených je 30 domácnosti, záujem o ďalšie pripájanie občania majú;
    rieši sa pripojenie televízie; pripojenie na internet funguje; 
    P. Baňas informoval, že žiadal P. Jakubka mailom o informácie a v odpovedi, ktorú dostal bolo 
    uvedené, že avizovaná zľava 1 € za polroka neplatí. Na odpoveď čakal veľmi dlho. Starosta 
    odpovedal, že to s p. Jakubkom prekonzultuje. Ing. Fečik konštatoval, že ak poslanci nemali 
    záujem pustiť do obce aj konkurenčnú firmu, musia teraz s takýmito situáciami rátať.
10. peší chodník od Hypernovy do Ľubotíc popri MK2 – starosta konštatoval, že ľudia väčšinou 
      využívajú chodník od Hypernovy ku Stomexu; od občanov prišiel názor, že by bolo lepšie 
      vyspraviť tento chodník, aby sa teraz nemusel robiť provizórny okolo MK2  a keď budú 
      prostriedky na cyklistický a peší chodník, tak až potom ho urobiť okolo cesty; 
      P. Havajová sa opýtala komu patrí pozemok od mostíka ku Stomexu? Starosta odpovedal, že je 
      to súkromný pozemok. P. Havajová dodala, že ho treba upraviť, lebo sa tam zdržiavajú
      bezdomovci.
     P. Husovský reagoval, že je tam veľa spoluvlastníkov. Starosta povedal, že obec môže vyčistiť 
      len okolie našej cesty a prevísajúce konáre.
     P. Kormaník sa opýtal, či sa teda obec pustí do výstavby chodníka popri MK2. Starosta 
    odpovedal, že nie, keďže zatiaľ na to nie sú financie; zároveň dodal, že stavebné povolenie na 
     túto stavbu má rozhodnutím predĺženú platnosť
     Z diskusie vyplynulo, že sa dá vyspraviť chodník od Hypernovy k Stomexu.
11. športovisko Pod Hájom – žiadosť podaná na VÚC; stále prebieha hodnotenie žiadostí; do konca 
      mesiaca by mali byť vyhodnotené

Po  vyhodnotení  plnenia  starosta  konštatoval,  že  sa  črtajú  ďalšie  dve  akcie,  ktoré  neboli 
zaradené do plánovaných investičných priorít.

1.   detské ihrisko pri MŠ – dostali sme z MF SR dotáciu vo výške 11000 €; p. riaditeľka má 
ponuky od rôznych firiem na komponenty detského ihriska; zatiaľ ceny prvkov sa pohybujú
okolo 6500 € už aj s montážou aj dopravou); teda cca 4000 € ostane na terénne úpravy; obec je



povinná minimálne 10 % spolufinancovať; ihrisko by slúžilo počas prevádzky MŠ pre deti z 
MŠ a mimo prevádzky (po pracovnej dobe, cez prázdniny) pre verejnosť.
Poslanci hlasovali o zaradení tejto akcie medzi investičné priority obce.

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

 (uznesenie č. 2/6/2012)
2. rekonštrukcia elektrického rozvodu v kuchyni MŠ – pri rozšírení MŠ a väčšom množstve detí, el. 
    rozvod v kuchyni MŠ kapacitne nestíha pokrývať potreby; projekt na rekonštrukciu je už
    spravený, treba už len zrealizovať rozvod; je potrebné upraviť projekt, keďže deťom sa naďalej
    bude jedlo roznášať a tak vypadne pár zmien z projektu; starosta ďalej konštatoval, že by bolo
    dobré zrealizovať to cez prázdniny. 
    P. Baňas sa opýtal, či sa bude rekonštrukcia týkať len vnútra alebo aj vonkajšieho rozvodu. 
    Starosta odpovedal, že rozvádzač je pri vstupe do knižnice a rekonštrukcia bude od rozvádzača
    na stene po kuchyňu.
    Poslanci hlasovali o zaradení tejto akcie medzi investičné priority obce.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 3/6/2012)

Ing. Fečik mal pripomienku k tomuto bodu. Konštatoval, že by bolo dobré spraviť orientačný 
sumár akcií. Stále sa na zasadnutí poslanci dohodnú, že sa niečo bude realizovať ale neskúma sa, či  
sú na to prostriedky, aby sa obec nehrnula do niečoho, na čo nebude mať prostriedky.  Starosta 
odpovedal, že pri každej investičnej akcii je aspoň hrubý odhad nákladov k dispozícii. Poukázal na 
to, že investičné aktivity sú len plán a zrealizuje sa z nich len to, na čo obec bude mať prostriedky v  
rozpočte.

P. Havajová prezentovala názor občanov ohľadom prístreškov na zastávky. Podľa nich by bolo 
dobré, keby prístrešky mali bočné steny zvlášť teraz, keď prší je to potrebné. Starosta reagoval, že 
všetko záleží  od šírky chodníka,  niekde nie  je možné umiestniť  ani len prístrešok bez stien.  P. 
Husovský poukázal na to, že prístrešky realizované v rámci projektu regenerácia centra, už začínajú 
hrdzavieť.

5.  K bodu: Informácia o plnení kultúrno-spoločenských podujatí obce v roku 2012
Starosta sa vrátil k plneniu uznesením OcZ č. 2/2/2012 schválených kultúrno-spoločenských 

podujatí obce.
1. lyžiarsky zájazd (január – vianočné prázdniny) – uskutočnil sa
2. Ľubotický ples (koniec januára) – uskutočnil sa
3. lyžiarsky zájazd (február – marec – jarné prázdniny) – pre nezáujem bol zrušený
4. Noc s Andersenom(apríl) – uskutočnila sa
5. Deň Matiek (2. májová nedeľa) – uskutočnil sa
6. Čitateľská pasovačka (jún) – uskutoční sa
7. Oslavy Cyrila a Metoda (júl) – uskutočnia sa v nedeľu 8. júla v nedeľu; k tomuto podujatiu sa   
    zišla komisia pre kultúru a šport; o 14.00 začnú športové hry detí, propagačný futbalový zápas, 
    následne od 16.00 bude pokračovať ľudový program do 20.00, ako posledná vystúpi skupina 
    MLOCI; potom od 20.00 do 24.00 bude pokračovať program country bálom s Mlokmi na ihrisku; 
   sprievodné atrakcie ako každý rok (kone, autíčka, …), v Obecnom dome bude diskotéka pre 
    mládež
8. zájazd na kúpalisko (letné prázdniny) – návrh ísť na tento zájazd 5. júla, keďže je štátny sviatok a 
    je to počas týždňa, takže by mohlo byť menej ľudí na kúpalisku; 
    P. Havajová konštatovala, že je nevýhodou, že keď sa zájazd vyhlási do 15 minút je nahlásený  



    plný autobus účastníkov. Starosta odpovedal, že to sa stalo len raz a napríklad jarný lyžiarsky 
    zájazd sa pre nezáujem ani neuskutočnil. Dodal, že aj seniori plánujú ísť na kúpalisko a tak by    
    stálo za to zvážiť, aby sa tieto tie akcie spojili a išli by dva autobusy naraz. P. Havajová 
    reagovala, že klub kresťanských seniorov sa zíde zajtra, tak sa tam tento návrh prejedná.
9. Šarkaniáda (koniec septembra) – uskutoční sa
10. Oslavy jubilantov (október) – uskutočnia sa
11. Vianočný komorný koncert v kostole – starosta informoval, že v sobotu16.06.2012 sa uskutoční 
      o 16.00 v kostole v Ľuboticiach výročný komorný koncert; vianočný koncert ostáva v pláne
12. divadlo, výstavby, besedy (v priebehu roka) – divadlo sa konalo viackrát
13. nedeľné kultúrne popoludnia (po výstavbe pódia pri Obecnom dome) 
Hlavný kontrolór konštatoval, že počas osláv obce vo Vyšnej Šebastovej bol milo prekvapený ako 
sa všetci poslanci aktívne zapájali do aktivít; organizátorom osláv bola kultúrna komisia. Vyjadril 
nádej, že poslanci OcZ sa aspoň zúčastnia osláv dňa Cyrila a Metoda.

Poslanci  vzali  informáciu  o  plnení  kultúrno-spoločenských  aktivít  obce  v  roku  2012  na 
vedomie.

6.  K bodu: Prejednanie žiadostí
žiadosť p. Milana Dudáša, Gagarinova 9, Ľubotice
- o finančný príspevok
Starosta prečítal poslancom žiadosť p. Dudáša o jednorázovú sociálnu výpomoc na kúpu osobného 
motorového  vozidla  určeného  pre  dve  zdravotne  postihnuté  deti  žiadateľa.  Túto  žiadosť 
prejednávala na svojom stretnutí komisia sociálna. P. Havajová ako predsedníčka komisie tlmočila 
poslancom odporúčanie komisie. Poukázala na to, že automobil bude slúžiť na prevoz detí do školy. 
Žiadateľ žiada o príspevok vo výške 2025 €, čo predstavuje 15% z celkovej sumy potrebnej na kúpu 
vozidla. Sociálna komisia navrhuje vyhovieť žiadateľovi v plnej výške požadovaného príspevku. 
Ing. Fečik sa opýtal, či je to tá istí rodina, ktorej obec prispela na zakúpenie špeciálneho prístroja?  
Starosta odpovedal, že sa jedná o tú istú rodinu. P. Kormaník sa opýtal, či sú v rozpočte vyčlenené 
prostriedky na túto výpomoc. Starosta odpovedal, že keďže obec zatiaľ neposkytuje opatrovateľskú 
službu, sú v tejto kapitole rozpočtu prostriedky vo výške cca 3000 €. Z diskusie poslancov vyplynul 
návrh vyhovieť žiadateľovi v plnej výške.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/6/2012)

Starosta  ďalej  poslancov informoval,  že  na  OcÚ bola  doručená žiadosť  p.  Jána  Vrábeľa  o 
majetkoprávne vysporiadanie parcely na ul.  Domašskej.  Keďže k tejto žiadosti  je potrebné dať 
vypracovať geometrický plán, OcZ sa ňou bude zaoberať až po jeho vyhotovení.

7. K bodu: Rôzne
Bod 7.1. projekt Zvýšenie intenzity separovaného zberu 
Starosta informoval poslancov, že v rámci projektu má obec v zásobe nádoby v troch farbách na 
separovanie  odpadu  v  domácnosti.  Tieto  nádoby budú distribuované  do domácností.  Združenie 
EKOTORYSA ešte nemá doriešený ich zber, zatiaľ by ich po dohode vedeli vysýpať Technické 
služby. Informácia vyjde aj v Spravodaji.

Bod 7.2. pozemok pri dome p. Matiu
Starosta informoval poslancov o majetkoprávnom probléme týkajúcom sa pozemku, ktorý patrí k 
domu p. Matiu. Za oplotením je polovica záhrady obecná, hranica pozemkov nejde po oplotení. 
Starosta  navrhol,  aby sa  týmto  problémom zaoberala  komisia  finančná  a  obecného  rozvoja.  P. 
Kormaník ako predseda komisie reagoval, že zvolá komisiu za účelom  prejednania tejto situácie. 
Komisia pôjde na miesto a bude hľadať riešenie. Ing. Fečik dodal, že bol so starostom a p. Čajkom 



pozrieť predmetný pozemok. Obec má záujem o sprístupnenie cesty a tak by riešením mohla byť 
zámena pozemkov.

Bod 7.3. sv. omša za darcov krvi
Starosta informoval poslancov, že v nedeľu 10.06.2012 bola sv. omša o 11.00 obetovaná za darcov 
krvi. Zároveň vyjadril vďaku p. Hudákovej a p. kaplánovi.

Bod 7.4. ocenenie pre Tibora Porubäna
Starosta  informoval  poslancov,  že  obyvateľ  Ľubotíc  študent  gymnázia  Tibor  Porubän získal  za 
žiacky bádateľský projekt v USA zlatú medailu a cenu v hodnote 100 dolárov. Jeho projekt sa týkal 
oblasti životného prostredia, ktorá je veľmi aktuálna. V projekte skúmal ako očistiť pieskoviská a 
verejné priestranstvo od infikovaného trusu mačiek a psov a  navrhol riešenie pre samosprávy. Za 
jeho  úspech  ho  čestnou  plaketou  ocenil  aj  prednosta  Krajského  úradu  životného  prostredia.  V 
Prešove. Keďže sa jedná o obyvateľa obce z diskusie vyplynul návrh pozvať T. Porubäna na budúce 
zasadnutie OcZ a oceniť ho za dosiahnutý úspech. Forma ocenenia bude v súlade so zásadami 
využitia repre fondu.

Bod 7.5. prepadnuté obrubníky – podnet p. Olejníka
P. Olejník informoval, že cestou do kostola v Šebastovej pri vyhýbaní sa odparkovaným autám na 
ul.  Bardejovskej vletel  autom do diery.  Sú tam prepadnuté uličné vpuste na ceste a prepadnuté 
obrubníky na viacerých miestach. Ak ste nútení ísť kvôli odparkovaným vozidlám tesne popri kraji, 
tak sa im nevyhnete. Je potrebné to vyspraviť. Starosta reagoval, že sa na to pozrie.

Bod 7.6. diera na nadjazde – Ing. Fečik
Ing.  Fečik  podotkol,  že  na  verejnom zhromaždení  občanov  bol  prednesený  podnet  týkajúci  sa 
opravy diery na nadjazde. Starosta odpovedal, že problém avizoval dopravnému podniku a ten to 
rieši.

Bod 7.7. meranie rýchlosti na ul. Nižňanskej
P.  Havajová  sa  konštatovala,  že  na  poslednom zasadnutí  sa  hovorilo  o  meraní  rýchlosti  na  ul. 
Nižňanskej policajnou hliadkou ako preventívnom opatrení na dodržiavanie rýchlosti. Opýtala sa, či 
sa  v tejto  veci  už niečo urobilo.  Starosta  odpovedal,  že  zatiaľ  sa  to  neriešilo  ale  bude sa tým 
zaoberať.

Bod 7.8. rekonštrukcia v kuchyni
P. Čajka sa opýtal, kedy je plánovaná rekonštrukcia el. rozvodu v kuchyni MŠ. Starosta odpovedal, 
že počas letných prázdnin.

Bod 7.9. detské ihrisko pri MŠ
P. Baňas vyjadril názor, že plánované detské ihrisko pri MŠ by nemalo byť otvorené pre verejnosť 
počas prázdnin. Poukázal na to, že tam bude chodiť mládež príp. deti bez dozoru a ihrisko sa zničí. 
P. Husovský konštatoval, že ihrisko tento rok nebude ešte fungovať, keďže sa začne ešte len s jeho 
výstavbou. Z diskusie vyplynul názor, že ihrisko po dokončení by mali byť prístupné pre verejnosť.

Bod 7.10. príspevok o kosení na web stránke – Mgr. Lukáč
Mgr. Lukáč poukázal na nový príspevok v diskusii na web stránke obce ohľadom kosenia na sídl.  
Pod  Hájom.  Starosta  odpovedal,  že  predmetný  pozemok,  na  ktorom  by  malo  byť  ihrisko  je 
majetkom OZ Život Pod Hájom. Teda OZ ako majiteľ má povinnosť kosiť tento pozemok.



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

Ľubotice  11.06.2012 

                                   MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                    starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

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

           Ing. Miroslav Fečik, v. r.


