
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 5/2012
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 05. 2012

Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí 
OcZ.

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, 
      Ing. Matej Harčár, Mária Havajová, František Husovský, Mgr. Vladimír Lukáč, 
      Ing. Milan Marchevský

Ospravedlnili sa: Miroslav Kormaník (pracovné dôvody), MUDr. Jaroslav Daňo, PhD. (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 6 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné vo 
všetkých bodoch rokovania.

Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania OcZ. Program bol schválený 
podľa predloženého návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom. 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 14.05.2012
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Prejednanie a schválenie poskytovania príspevku na stravovanie seniorov
4.   Schválenie prenájmu obecného majetku (pozemok)
5.   Schválenie predaja obecného majetku (pozemok)
6.   Príprava osláv Dňa v. Cyrila a Metoda
7.   Prejednanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver 

Za overovateľov zápisnice boli určení František Husovský a Martin Baňas
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/5/2012)

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

uznesenie č. 4/4/2012   – OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce   
Ľubotice – pozemok parc. č. KN-C 3228/1 o výmere 850 m2 v k. ú. Ľubotice formou prenájmu. OcZ  
posudzuje tento prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších ppredpisov
- plnenie tohto uznesenia bude prejednané v samostatnom bode (schválenie prenájmu obecného 
majetku)
uznesenie č. 5/4/2012 –   OcZ   prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce   
Ľubotice – časť pozemku parc. č. KN-C 513/1 o výmere 55 m2 v k. ú. Ľubotice formou predaja. OcZ  
posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  



majetku obcí v znení neskorších predpisov.
-  plnenie tohto uznesenia bude prejednané v samostatnom bode (schválenie podmienok predaja 
obecného majetku)
uznesenie č. 6/4/2012   – OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce   
Ľubotice – časti pozemku parc. č. KN-C 3252/1 o výmere 2335 m2 v k. ú. Ľubotice. OcZ schvaľuje  
zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ľubotice, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3252/1 o  
výmere 2335 m2 v k. ú. Ľubotice formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona SNR č. 138/1991  
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
-  plnenie tohto uznesenia bude prejednané v samostatnom bode (schválenie podmienok predaja 
obecného majetku)
uznesenie č. 7/4/2012   – OcZ prerokovalo návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce   
Ľubotice – pozemok parc. č. KN- C 3252/4 o výmere 512 m2 v k. ú. Ľubotice. PcZ schvaľuje zámer  
predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Ľubotice, a to pozemku parc. č. KN-C 3252/4 o výmere 512  
m2 v  k.  ú.  Ľubotice formou verejnej  obchodnej  súťaže v zmysle zákona SNR č.  138/1991 Zb.  o  
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
-  plnenie tohto uznesenia bude prejednané v samostatnom bode (schválenie podmienok predaja 
obecného majetku)
uznesenie č. 10/4/2012   – OcZ schvaľuje preloženie termínu osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda na nedeľu   
8. júla 2012
- plnenie tohto uznesenia bude prejednané v samostatnom bode (príprava osláv Dňa sv. Cyrila a 
Metoda)

3. K bodu: Prejednanie a schválenie poskytovania príspevku na stravovanie seniorov
Tento bod bol už na zasadnutí OcZ prejednávaný. Starosta tlmočil návrh zo zasadnutia obecnej 

rady  prispievať  sumou  0,50  €  na  jeden  obed  seniorov,  ktorí  využívajú  stravovacie  služby  v 
reštaurácii Obecný dom a cez donáškové služby. Tento príspevok  obec poskytne seniorom, ktorých 
výška  dôchodku  nepresahuje  300  €,  pričom  každá  osoba  sa  bude  posudzovať  samostatne. 
Maximálny počet stravných lístkov na mesiac je limitovaný počtom pracovných dní  v mesiaci. 
Následne starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.

P. Čajka konštatoval, že na poslednom zasadnutí OcZ z diskusie vyplynuli dve veci na riešenie 
a to hranica výšky dôchodku a tiež spôsob faktúrovania. Starosta odpovedal, že všetky donáškové 
služby sú ochotné spolupracovať a konkrétnu podobu, kto komu a ako bude faktúrovať za obedy 
dotiahne obecný úrad.

P. Havajová konštatovala, že ak bude faktúra vystavená podľa počtu pracovných dní v mesiaci, 
tak to bude jasne odkontrolovateľné.

Starosta doplnil, že dôchodcovia preukážu výšku dôchodku na obecnom úrade. Obecný úrad 
následne dá informáciu donáškovej službe, ktorý senior môže dostávať obed so zľavou.

P.  Husovský sa opýtal  ako sa bude posudzovať manželský pár,  kde napr.  manželka poberá 
dôchodok vo výške 250 € a manžel vo výške 450 €? Starosta odpovedal že keďže bude každý z nich 
posudzovaný zvlášť, tak príspevok dostane len manželka.
P. Baňas navrhol, že by bolo možno jednoduchšie ak by obec vydala dôchodcovi potvrdenie o tom, 
že má nárok na zľavu.  Ten by to  potom odovzdal  firme,  cez ktorú sa stravuje a firma by mu 
následne dala zľavu.

Ing. Fečik poukázal na riziko, že dôchodca môže preukázať len jeden dôchodok a pritom ich 
poberá viac. Starosta odpovedal, že všetky dôchodky sú na jednom výmere od sociálnej poisťovne a 
preto bude celkový príjem odkontrolovateľný.

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/5/2012)



4. K bodu: Schválenie prenájmu obecného majetku (pozemok)
Starosta sa vrátil k plneniu uznesenia č. 4/4/2012. Konštatoval, že uznesením OcZ posúdilo 

prenájom pozemku parc. č. KN-C 3228/1 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Teraz je potrebné 
vymedziť dôvod osobitného zreteľa a následne schváliť nájom s tým, že záujemcovia sa o priľahlý 
pozemok  budú  starať  (kosiť).  Starosta  navrhol  schváliť  žiadateľom nájom na  dobu  neurčitú  s 
výpovednou lehotou šesť mesiacov bez udania dôvodu.

P. Havajová sa opýtala, či tento nájomca bude súhlasiť s tým, aby M. Ivanecký chodil po jeho 
pozemku? Starosta odpovedal, že cesta, ktorá tam je, je obecná. Nový nájomca vezme do prenájmu 
len ten priestor, čo je ohradený. 

Ing. Fečik sa opýtal, či kosenie pozemku je dohodnuté len na základe gentlemanskej dohody? 
Starosta odpovedal, že v zmluve sa dá podľa kópie katastrálnej mapy vymedziť, ktorý priestor má 
nájomca kosiť.

P. Husovský sa opýtal či 4 € za m2 je ročný poplatok. Starosta odpovedal, že áno.
P. Čajka sa opýtal, či tie reklamné transparenty čo sú teraz na oplotení, tam bude mať aj nový 

nájomca. Starosta odpovedal, že nájomca tam chce mať len reklamu súvisiacu s jeho podnikaním, 
aby bolo vidno autá.

Z diskusie vyplynulo, že dôvodom osobitného zreteľa pri prenájme pozemku je skutočnosť, že 
pozemok má obmedzenú využiteľnosť z dôvodu uloženia podzemných inžinierskych sietí a tým 
môže byť využívaný len ako voľná plocha bez stavieb. Podmienky, ktoré sa upravia v zmluve je 
cena nájmu 4 € za m2, uzavretie nájmu na dobu neurčitú a výpovedná lehota 6 mesiacov bez udania 
dôvodu.

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 3/5/2012)

5.  K bodu: Schválenie podmienok predaja obecného majetku (pozemok)
Starosta sa vrátil k plneniu uznesenia č. 5/4/2012. Konštatoval, že uznesením OcZ posúdilo 

predaj pozemku parc. č. KN-C 513/1 o výmere 55 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa. Teraz 
je  potrebné  vymedziť  dôvod  osobitného  zreteľa  a  následne  schváliť  predaj  žiadateľovi  Ing. 
Petrikovi.

Touto žiadosťou sa zaoberala aj obecná rada priamo na mieste, aby bolo jasné o aký pozemok 
sa jedná. Ide o pás o šírke od 2,0 do 2,95 m. Ing. Petrik ho pripojením k svojmu pozemku chce  
využiť na izolačnú zeleň. Obec ho samostatne nevyužije. K trafostanici sa obec dostane. Návrh 
obecnej rady je predať žiadateľovi pozemok za cenu 35 – 40 €/m2.

P. Husovský poznamenal, že ak sa tento pozemok pričlení k pozemku Ing. Petrika znásobí sa 
jeho hodnota. P. Baňas sa vyjadril podobne. P. Husovský konštatoval, že sa s cenou nedá skákať raz  
hore, raz dole. Mala by sa určiť nejaká, za ktorú sa potom predajú aj ďalšie podobné pozemky, ak 
by bol o ne záujem. P. Havajová reagovala, že ceny sa stále menia, takže nevidí dôvod pridŕžať sa  
nejakej ceny spred 2 – 3 rokov. P. Baňas poukázal na to,  že ak si Ing. Petrik zväčší pozemok, 
posunie si plot a bude tam odskok oproti ostatným pozemkom na ulici. Ak ostatní susedia zistia, že 
si Ing. Petrik odkúpil pozemok, budú mať záujem aj oni. P. Čajka reagoval, že sa jedná len o predaj  
pozemku, ktorý obec nevyužije a Ing. Petrik si kúpou len rozšíri svoj pozemok. P. Baňas znova 
namietal, že ako to bude celé vyzerať, že je potrebné to zrovnať a nie povoliť odskok. Ing. Fečik 
reagoval, že on bol priamo na mieste a videl tú situáciu a nemá s tým odskokom problém. P. Čajka 
dodal, že teraz je to ešte neupravené, tak to dobre nevidno ale nemá problém s tým, aby si to Ing. 
Petrik  odkúpil  a  upravil.  P.  Havajová  konštatovala,  že  ak  teda  predať  pozemok,  tak  za  cenu 
minimálne 40 €/m2. P. Baňas namietal, že 40 € je veľmi nízka cena. P. Čajka reagoval, že 40 € je  
rozumná cena.  P.  Baňas  požadoval,  aby peniaze  z  predaja  pozemkov obec odkladala  na nákup 
pozemku v centre obce, nech sa neminú na splácanie úveru alebo na ničo iné. Starosta reagoval, že 
ani do tohto roku nešla obec s nulou na účte a teda tieto peniaze sa môžu využiť aj na prípadnú 



kúpu pozemku. P. Baňas dodal, že to nemyslel tak, aby obec tie peniaze vôbec nepoužila, ale že  
vždy ich treba vedieť vrátiť a mať ich k dispozícii. Ing. Fečik konštatoval, že v princípe má p. 
Baňas pravdu. Investičné prostriedky sa majú použiť na investovanie a prevádzkové na prevádzku. 
Hlavný kontrolór reagoval, že rozpočet obce je taký, že sa nesiaha na bežné prostriedky. Keďže z 
diskusie  vyplynulo,  že  väčšina  poslancov  je  za  cenu  40  €/m2,  starosta  uzavrel  diskusiu  a  dal 
hlasovať o schválení predaja za uvedenú cenu s tým, že dôvodom osobitného zreteľa je priľahlosť 
pozemku a skutočnosť, že pre obec je samostatne nevyužiteľný.

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 4/5/2012)

Starosta sa vrátil k plneniu uznesenia č. 6/4/2012. Konštatoval, že uznesením OcZ schválilo 
zámer predať časť pozemku parc. č. KN-C 3252/1 formou verejnej obchodnej súťaže. Jedná sa o 
pozemok,  z  ktorého  sa  ide  do  Skleníka  (stavebnín).  P.  Čajka  sa  opýtal  komu  patrí  panelové 
parkovisko?  Starosta  odpovedal,  že  to  je  obecné.  Poukázal  na  to,  že  ak  by obec  predala  celý 
pozemok, zamedzil by sa tým prístup k ďalším pozemkom. Je potrebné zvážiť, či nedať vyhotoviť 
geometrický plán  s  vymedzením koridoru,  kde  by sa dala  spraviť  cesta,  aby časom mohli  byť 
pozemky sprístupnené. 

P.  Baňas  konštatoval,  že  ak  je  majetkom  obec  pozemok  parc.  č.  3252/1  a  3252/4,  ktoré 
rozdeľuje súkromný pozemok 35252/3, bolo by vhodné vyčkať s predajom. Nech sa to odkúpi celé 
naraz. Možno sa nájde záujemca, ktorý sa dohodne aj s obcou aj s majiteľom pozemku 3252/3. 
Opýtal  sa,  či  stavebniny  platia  za  to,  že  využívajú  obecný  pozemok  na  parkovanie?  Starosta 
odpovedal, že nie ale pozemok je obecný. 

Starosta  navrhol,  aby  sa  pozemok  predal  ale  s  koridorom  na  cestu.  Dá  sa  vypracovať 
geometrický plán, zverejní sa zámer a pozemok sa môže predať. Medzitým sa môže jednať s p. 
Molčanom zo Strateg  Building,  či  by on ako zatiaľ  jediný žiadateľ  mal  vôbec  záujem o takto 
poníženú plochu pozemku. 

P. Havajová sa opýtala či je nutné tento pozemok predať? Ing. Fečik odpovedal, že to nie je 
nutné, ale OcZ sa uznieslo na tom, že tento pozemok predať chce. Je to pre obec nevyužiteľný 
pozemok a ak tam žiadateľ chce rozvíjať nejakú aktivitu a podnikať tu, sú to budúce príjmy pre 
obec. Konštatoval, že pri zmenených podmienkach zo strany obce, nie je isté, či o to žiadateľ bude 
mať vôbec stále záujem. 
(na zasadnutie OcZ prišiel Ing. Harčár, poslanci od tohto bodu rokovali v počte 7)

P. Baňas navrhol, aby sa pozemok dal len do nájmu. Ing. Fečik reagoval, že ak tam chce niekto 
postaviť  halu,  tak pre neho krátkodobý nájom nebude zaujímavý a OcZ rozhodlo,  že dlhodobý 
nájom neschváli.  P. Baňas oponoval, že na pozemku nemusí byť hneď stavba, môže tam byť aj 
autobazár, ktorý tam dá len bunku a nič pevné. Poukázal na to, že doteraz neboli zverejnené info o 
tomto pozemku a možno sa nájde niekto, kto o ňom nevie a bude mať záujem o nájom. Konštatoval, 
že podľa neho ľudia nevedia komu ten pozemok patrí.  Starosta reagoval, že ľudia vedia,  komu 
pozemok patrí ale v súčasnosti je jediným serióznym záujemcom Strateg Building. Konštatoval, že 
tento pozemok nie je atraktívny pre autobazár kvôli svojej polohe. Dodal, že obec nič netlačí, aby sa 
ponáhľala s predajom, okrem nákladov na kosenie pozemku a tie nie sú rozhodujúce. Zdôraznil, že 
nech by bol záujemcom o kúpu ktokoľvek, bude potrebné vymedziť cestu na tomto pozemku. Ing.  
Marchevský dodal, že časom sa cesta môže odpredať majiteľom pozemkov, ktoré budú vďaka nej 
sprístupnené. Starosta uviedol, že sa skontaktuje s p. Molčanom, oboznámi ho so skutočnosťou, že 
výmera pozemku sa poníži o koridor na cestu a zistí, či má aj napriek tomu o kúpu záujem. Či sa  
predajom vôbec má zastupiteľstvo zaoberať. Ing. Fečik konštatoval, že je potrebné najprv zvážiť, či 
je vôbec záujem zo strany obce predať pozemok, keďže okrem p. Baňasa môže mať aj iný poslanec 
názor, že bude lepšie pozemok prenajať, aj napriek tomu, že sa OcZ uznieslo na jeho predaji. 

Starosta  uviedol,  že  ak  OcZ  ostane  pri  zámere  predať  pozemok,  najprv  sa  dá  vypracovať 



geometrický plán s koridorom na cestu, aby bolo možné pozemok riadne identifikovať a následne 
OcZ schváli  podmienky verejnej  obchodnej  súťaže  – minimálna  cena  50 €/m2,  využiteľnosť v 
súlade s územným plánom. 

P. Čajka sa opýtal či panelové parkovisko ostane vo vlastníctve obce? Starosta odpovedal, že 
áno.

Po  ukončení  diskusie  poslanci  uznesením poverili  starosti  obce,  aby dal  vypracovať  GP a 
schválili podmienky verejnej obchodnej súťaže.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 6 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 5/5/2012)

Starosta sa vrátil k plneniu uznesenia č. 7/4/2012. Konštatoval, že uznesením OcZ schválilo 
zámer  predať  časť  pozemku  parc.  č.  KN-C  3252/4  formou  verejnej  obchodnej  súťaže.  Toto 
uznesenie ostáva v plnení a OcZ sa ním bude zaoberať na ďalšom svojom zasadnutí.

6.  K bodu: Príprava osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda
Starosta sa opýtal Mgr. Lukáča, či má nejaké nové informácie ohľadom futbalového turnaja? 

Mgr. Lukáč odpovedal, že zatiaľ nie, ale bude kontaktovať trénera, či je o turnaj záujem.
Starosta navrhol, aby sa stretol prípravný výbor osláv (Ing. Marchevský, komisia pre kultúru a 

šport, obecná rada, starosta) v pondelok 21.5.2012 o 16.00 k realizácii osláv. Ing. Marchevský dodal 
že  je  potrebné  dohodnúť  koncepciu  osláv.  Starosta  navrhol,  aby členovia  výboru  do  stretnutia 
zvážili, či sa ponechajú oslavy v tých intenciách ako doteraz alebo by to malo byť niečo iné. 

V diskusii poslancov zazneli názory, že ak má byť futbalový zápas, tak nech hrá A mužstvo s B 
mužstvom.  Program  by  mal  začínať  o  16.00,  mal  by  byť  ponechaný  ľudový  program.  Ing. 
Marchevský konštatoval, že skupina Mloci má dobrý program a vie spraviť aj country zábavu do 
polnoci, ale musí ich osloviť, či v tomto termíne majú voľno. 

7.  K bodu: Prejednanie žiadostí
žiadosť Presnet s. r. o., Levočská 29, Prešov
- o prenájom pozemku na umiestnenie mobilnej LPG čerpacej stanice
Starosta objasnil poslancom, že sa jedná o pozemok pri výjazde z Ľubotíc na MK2 vpravo medzi 
cestou a bývalým autobazárom p. Ivaneckého. Z diskusie vyplynul názor, že toto miesto je príliš 
frekventované  a  vznikla  by  tak  chaotická  dopravná  situácia,  čo  je  dôvodom neschváliť  takýto 
prenájom z dopravného hľadiska. Následne poslanci hlasovali o schválení prenájmu.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 0 PROTI: 7  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 6/5/2012)

8. K bodu: Rôzne
Bod 8.1. sťažnosť Mgr. Jána Olejníka na hlučnosť rozhlasu
Starosta prečítal poslancom sťažnosť Mgr. Olejníka na časté hlásenie rozhlasu, dlhé hranie piesní 
pred hlásením a po hlásení a hlásenie občanov pre úzke skupiny občanov. Konštatoval, že obec 
bude riešiť túto sťažnosť tak, že sa vezme reproduktor z rohu pri Mgr. Olejníkovi a preloží sa tak,  
aby nesmeroval na jeho dvor. Ing. Harčár konštatoval, že z celej sťažnosti by možno stálo za to 
zvážiť  podnet  ohľadom dlhého hrania pesničiek pred hlásením. Starosta  reagoval,  že  ak sa hrá 
kratšie občania volajú na obecný úrad, že nestihli oznam. Celá pieseň pred hlásením sa hrá práve na 
základe požiadavky občanov. P. Čajka konštatoval, že po oznamoch sa predsa nehrá už dlhá pieseň. 
Starosta doplnil, že sa hrá len pár taktov piesne. V diskusii bol prezentovaný názor občanov, aby p. 
Lokšová  čítala  oznamy  pomalšie,  keďže  ju  nie  vždy  rozumieť.  P.  Čajka  poukázal  na  to,  že 
oznamovacia tabuľa pri Kukovi je naozaj na veľmi zlej úrovni a bolo by vhodné vymeniť aspoň 



vyblednuté fotografie. Starosta odpovedal, že Mgr. Geleta sa o to postará. Ing. Harčár konštatoval, 
že ak by sa vyhlásila anketa ohľadom hlásenia v rozhlase, zistilo by sa, že Mgr. Olejník prezentuje 
názor možno ani nie desatiny obyvateľov obce.

Bod 8.2. retardér na ul. Šalgovickej
Ing. Fečik prezentoval podnet občanov na vybudovanie klasického malého retardéra, keďže sa na 
tejto  ulici  rýchlo  jazdí  a  deti  sú ohrozené.  Či  sa  tým bude obec  zaoberať  resp.  či  je  potrebné 
zrealizovať nejakú podpisovú akciu, kto by mal záujem o tento retardér. Ing. Harčár navrhol, aby 
tam obec nainštalovala merač rýchlosti (radar). P. Havajová poukázala na to, že ten problém je aj na 
Nižňanskej ulici, autá tam jazdia rýchlo, bolo by potrebné dať aj tam retardér. P. Baňas navrhol 
znížiť rýchlosť pri vstupe do obce, lebo je problém vyjsť na štvorprúdovku. Starosta uviedol, že 
bude kontaktovať štátnu políciu a prejedná možnosti merania rýchlosti v obci.

Bod 8.3. prejednanie registrácie obce na VÚC  ako poskytovateľa opatrovateľskej služby
Starosta  informoval  poslancov o tom, že obec podala žiadosť na VÚC na registráciu obce ako 
poskytovateľa opatrovateľskej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a 
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov. Skôr než sa začne opatrovateľská služba poskytovať, musí byť obec 
registrovaná na VÚC. Všetky doklady, ktoré bolo potrebné doložiť, boli doručené na VÚC ale ešte 
chýba uznesenie OcZ o tom, že obec opatrovateľskú službu bude poskytovať.  K tomu bolo na 
minulom  zasadnutí  OcZ  schválené  aj  VZN  o  poskytovaní  sociálnych  služieb  na  území  obce 
Ľubotice,  ktoré  je  tiež  jednou  z  príloh  žiadosti  o  registráciu.  Ostatné  okolnosti  poskytovania 
opatrovateľskej  služby,  boli  poslancom  vysvetlené  pri  prejednávaní  uvedeného  VZN.  Starosta 
požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu poskytovať opatrovateľskú službu obcou.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   uznesenie č. 7/5/2012)

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

Ľubotice  14.05.2012 

                             MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                                    starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: František Husovský, v. r.

           Martin Baňas, v. r.


