
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 3/2012
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 03. 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
                   

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 všetci 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 12.03.2012
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Oboznámenie s postupom prác pri zavádzaní optickej siete v obci – p. Jakubko, Presnet s. r. o.
4.   Projekt „Športovisko Pod Hájom“ - prejednanie a schválenie spolufinacovania
5.   Prejednanie a schválenie investičných priorít obce na rok 2012
6.   Prejednanie možnosti poskytnutia príspevku na stravovanie seniorov
7.   Prejednanie žiadostí
8.   Rôzne
9.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a Miroslav Kormaník
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/3/2012)

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

uznesenie  č.  3/2/2012   –  OcZ schvaľuje predaj  pozemku parc.  č.  KN-C 513/3  o výmere 5 m2 vo   
vlastníctve obce Ľubotice Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, Košice za cenu 20€/m2.  
OcZ predaj pozemku posudzuje ako príprad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o  
malú výmeru a na pozemku je postavená stavba trafostanice – TS Krížna.
- plní sa; VVS pripraví zmluvu na podpis, po podpise oboch strán požiada a zápis do katastra;
uznesenie  č.  4/2/2012  –  OcZ  ukladá  nájomcovi  Obecného  domu  Martinovi  Balíkovi  A.  M.  B.,  
Kalinčiakova  23,  Ľubotice  umiestniť  na  budovu  nápis  Obecný  dom  na  vstupe  zo  strany  od  ul.  
Bardejovskej a zo strany od nadjazdu
- starosta tlmočil nájomcovi toto uznesenie; nájomca prisľúbil, že to zrealizuje do konca marca



uznesenie  č.  5/2/2012   –  OcZ deleguje  ako  zástupcov  obce  do  funkcie  člena  Rady  školy  pri  MŠ   
Martina Baňasa a Františka Husovského
- oznámené p. riaditeľke MŠ, zástupcovia obce budú pozvaní na zasadnutie Rady školy pri MŠ
uznesenie č. 6/2/2012   – OcZ zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na utorok 20.03.2012 o 17.00 h s   
programom – vyhodnotenie činnosti obce v roku 2011, zámery na rok 2012 a diskusia
- plní sa; príprava prezentácie.

3. K bodu: Oboznámenie s postupom prác pri zavádzaní optickej siete v obci – p. Jakubko,  
Presnet s. r. o.

Starosta privítal na zasadnutí OcZ p. Jakubka a požiadal ho, aby oboznámil prítomných v akom 
štádiu je výstavba optickej siete v obci.

P.  Jakubko  informoval,  že  k  1.1.2012  bola  spustená  testovacia  prevádzka,  tým  že  bolo 
pripojených  prvých desať  klientov.  Test  trvá  cca  3  mesiace.  Od 1.4.2012 Presnet  spustí  bežnú 
prevádzku. Infraštruktúra ja vybudovaná na cca 80 – 85%. Dokončená na 100% bude ešte pred 
zazmluvneným termínom 18 mesiacov. Poukázal na to, že do tých 100% sa nerátajú nové lokality, 
kde budú potrebné aj výkopové práce, ktorým bude predchádzať v zmysle zákona územné konanie. 
Avšak do 18 mesiacov od podpisu zmluvy by malo byť zrealizované aj  toto.  Vyzdvihol,  že  od 
januára  testovací  zákazníci  nemali  do  dnešného  dňa  žiaden  výpadok  a  sú  spokojní  s  kvalitou 
poskytovaných  služieb.  P.  Jakubko  ďalej  prezentoval  prítomným  pracovný  návrh  pripájania 
klientov. Postupovať sa bude podľa toho, kedy kto požiadal  o pripojenie.  Predpoklad je,  že  od 
1.4.2012 do konca júna pripoja aktuálnych záujemcov. P. Jakubko sa opýtal poslancov, či vedia o 
nejakých reakciách občanov na prácu spoločnosti Presnet, či už pozitívnych alebo negatívnych. Ak 
by niečo nebolo v poriadku, aby to vedeli napraviť. 

Starosta sa ešte pred diskusiou poslancov opýtal na akciu uvedenú v cenníku, ktorá je platná 
prvé  tri  mesiace.  Ak Presnet  vybuduje  infraštruktúru  do  konca  roka  2012,  občania,  ktorí  majú 
záujem pripojiť sa cez optickú sieť, budú mať nárok na túto akciovú cenu? P. Jakubko odpovedal,  
že áno. Nie je to akcia len pre tých, ktorí budú pripojení ale tiež pre tých, ktorí dajú objednávku na 
pripojenie. 
Ing. Marchevský sa opýtal, či je možné zadať objednávku aj na neskorší termín, keďže teraz plynie 
iná viazanosť a využiť túto akciovú cenu. P. Jakubko odpovedal, že áno.
P. Baňas konštatoval, čiže ak do konca roka objednám pripojenie, mám nárok na akciovú cenu. P. 
Jakubko odpovedal, že nárok na zľavu je pri objednávke pripojenia do konca marca 2013. Aj po 
tomto termíne budú v cenníku iné akciové ceny.
Ing. Marchevský sa opýtal, čo v prípade ak sa chce napojiť jeden väčší objekt. Musí sa napojiť 
každý subjekt zvlášť alebo stačí jedno pripojenie? P. Jakubko odpovedal, že zmluvu podpisuje vždy 
koncový zákazník, keďže Presnet poskytuje pripojenie až do kancelárie. Každý subjekt sa napojí 
zvlášť, ale je možné dať aj zariadenie s viacerými portami s tým, že čo zákazník, to paušál. Ak sa  
jedná o firmy, majú väčšinou iné požiadavky ako fyzické osoby. 
Ing. Fečik sa informoval, že ak od 1.4. sa začnú pripájať ďalší zákazníci, začne plynúť doba na 
akciovú cenu od pripojenia? P.  Jakubko odpovedal,  že akciová cena platí  počas 6 mesiacov od 
podpísania zmluvy.  Je to individuálne u každého zákazníka.
P. Havajová sa informovala kam je potrebné podať žiadosť o pripojenie? P. Jakubko odpovedal, že 
priamo na firmu Presnet buď telefonicky na č. 0915917187 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 
alebo mailom na info@presnet.sk
Ing.  Marchevský  sa  opýtal  či  bude  možnosť  pripojiť  aj  klasickú  telefónnu  linku?  P.  Jakubko 
odpovedal,  že  áno.  Pôjde  o  prenos  čísla.  Telefón  si  zákazník  kúpi  a  Presnet  ho  pripojí.  Ide  o 
sekundovú tarifikáciu.  Nie  je  problém ani  s  faxom.  Prenos  čísla  trvá  cca  2  týždne.  Ing.  Fečik 
konštatoval, že telefónne aparáty, ktoré majú občania teraz budú potom už zbytočné. P. Jakubko 
reagoval, že je to tak. Presnet by síce dokázal napojiť aj  starý telefón ale prevodník pri starom 
telefóne stojí toľko, čo nový telefón. 
P. Baňas sa opýtal, či ak sa začne s pripájaním od 1.4., bude reálne pripojiť TV, telefón aj internet 
naraz? P. Jakubko odpovedal, že bude možné pripojiť všetko od 1.4.2012. 
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P. Baňas sa opýtal či je do ponuky TV programov zaradená TV LUX? P. Jakubko odpovedal, že 
LUX je v ponuke programov.
P. Havajová sa opýtala, či by bolo možné zaslať cenník na obecný úrad a potom ho distribuovať v 
obci? P. Jakubko odpovedal, že od 1.4. budú cenníky zverejnené aj na stránke spoločnosti Presnet.  
Keďže sa bude jednať už o ostrú prevádzku a cenníky v tom prípade zverejniť firma musí.
Starosta poďakoval p. Jakubkovi za informácie a ukončil  tento bod rokovania.  Poslanci zobrali 
oboznámenie s postupom prác pri zavádzaní optickej siete v obci na vedomie.

4. K bodu: Rôzne
Bod 10.1. poďakovanie zástupkyne Červeného kríža
Starosta  privítal  na  zasadnutí  OcZ  p.  Hudákovú,  predsedníčku  miestneho  spolku  Slovenského 
červeného kríža. P Hudáková vyjadrila prítomným vďaku za to, že OcZ schválilo zľavu pre darcov 
krvi na poplatku za vývoz domového odpadu. Požiadala,  aby sa aj  naďalej  pokračovalo v tejto 
tradícii. Poukázala na to, že darcovi Lukášovi Kormaníkovi bolo udelené najvyššie ocenenie(nad 
100 odberov). Vymenovala aj počty ďalších darcov, ktorým boli udelené Jánskeho plakety. Pozvala 
prítomných darovať krv, na udeľovanie plakiet a tiež na stretnutie darcov, ktoré sa každoročne koná 
v obci. Starosta poukázal na veľkorysosť OcZ pri schvaľovaní zliav darcom krvi. Poukázal na to, že 
v iných obciach sú zľavy poskytované formou poníženia poplatku za VDO pre darcu o určité %, 
kým v Ľuboticiach ide o zľavu na 2 – 3 členov rodiny. Ale keďže inak darcovia ocenení nie sú, tak 
aspoň takýmto spôsobom. Na záver poďakoval p. Hudákovej za účasť na zasadnutí OcZ.

5.  K bodu: Projekt „Športovisko Pod Hájom“ - prejednanie a schválenie spolufinancovania
Starosta  privítal  na  zasadnutí  OcZ Ing.  Korečka  a  Mgr.  Kiliána,  zástupcov  OZ Život  Pod 

Hájom. Na úvod spomenul, že na sídlisku Pod Hájom nie je okrem zelených plôch možnosť pre deti 
na hru. VÚC zverejnila výzvu na podporu aktivít – výstavbu športovísk. Celá záležitosť má dva 
rozmery. Pozemky sú vo vlastníctve OZ a ak by bola obec investorom projektu, bude potrebné 
majetkoprávne ich vysporiadať. Druhý rozmer je spolufinancovanie projektu.

Mgr. Kilián uviedol, že toto je už štvrtý pokus získať prostriedky na výstavbu ihriska pre deti na 
sídlisku  Pod  Hájom.  Poukázal  na  to,  že  zastupiteľstvo  PSK zverejnilo  výzvu  na  predkladanie 
žiadostí o dotáciu z rozpočtu PSK, poskytnutú v roku 2012 na financovanie projektov realizovaných 
v  rámci  programu   Šport“  -  1.1  Výstavba,  rekonštrukcia  a opravy  športovísk  a ich  vybavenie 
športovým zariadením. Zdôraznil nutnosť kooperácie obce a OZ. Uviedol, že pripraví podklady bez 
nároku na odmenu. Keďže na sídlisku nie je možnosť športovať, bolo by vhodné využiť pozemok 
OZ. Z rozpočtu PSK je možné získať dotáciu 5000 €. PSK bude pri posudzovaní zohľadňovať aj to, 
do akej miery bude ten, kto o grant žiada, projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov. Mgr. Kilián 
uviedol,  že  minimálna  výška  príspevku  obce  by bola  1500  €.  Všetky finančné  prostriedky by 
pokryli úhradu nákladov za práce a zariadenie ihriska, nič by nešlo na projektovú dokumentáciu a 
pod. Čo sa týka časového rámca, žiadosť musí byť podaná do konca marca. 
Ing.  Korečko  upresnil  na  ktorej  parcele  by  bol  projekt  realizovaný.  Uviedol,  že  OZ už  malo 
niekoľko  aktivít,  ktoré  neboli  úspešné  ale  do  úpravy  predmetnej  plochy  aj  napriek  tomu  už 
investovalo.  Plocha  je  v  súčasnosti  vykĺčovaná,  vyčistená,  terén  zarovnaný,  hlina  vyvezená  a 
povrch zvalcovaný. Náklady na tieto úpravy vo výške cca 2000 € hradilo OZ z vlastných zdrojov.
Starosta  reagoval,  že  na  posledný  projekt,  ktorý  skončil  neúspešne  OcZ  schválilo  v  prípade 
realizácie príspevok vo výške 1100 € pri celkových nákladoch 2000 €. Teraz je celková požadovaná 
suma 5000 €, tak návrh na spolufinancovanie je 1500 €. 
Ing. Korečko doplnil, že kalkulácia na detské ihrisko a mini futbalové ihrisko je predbežne 15000 €. 
Aby sa vyhovelo zámeru výzvy, je reálne zamerať sa na futbalové ihrisko – športovisko (bránky, 
plocha, siete). Pri prvom cenovom odhade by náklady na športovisko boli vo výške 7000 €. Čo sa 
týka potenciálneho osadenia detských prvkov,  náklady by na najlacnejšiu verziu boli  vo výške 
1600 € (len preliezky). Na tieto prvky by muselo nájsť zdroje OZ. 
Starosta konštatoval, že niekde treba začať. Ak by sa v tomto roku zrealizovalo aspoň futbalové 
ihrisko + úprava terénu na detské ihrisko, začalo by sa robiť niečo pre deti na sídlisku. Zdôraznil, že 



OcZ by malo podporiť túto snahu s tým, že v uznesení sa vyšpecifikuje, že príspevok 1500 € obec 
poskytne len v prípade získania dotácie z PSK. Poukázal na to, že je potrebné zamyslieť sa aj nad 
druhou  rovinou  projektu  a  to  je  majetkoprávne  vysporiadanie  pozemku.  Návrh  je  bezodplatný 
nájom pozemku na 5 rokov. V prípade, že žiadosť bude úspešná, nájom sa zrealizuje.
P.  Husovský sa opýtal,  či  tento  pozemok bude po uplynutí  doby nájmu znova súkromný? Ing. 
Korečko  odpovedal,  že  všetky sídliskové plochy sú  verejné  aj  keď sú  v  podstate  súkromnými 
pozemkami a stará sa o ich údržbu vlastník.
P.  Husovský poukázal  na  to,  že  športový areál  majú  obyvatelia  sídliska  bližšie  ako obyvatelia 
ostatných častí obce. 
P. Havajová sa opýtala, či športovisko budú môcť využívať aj ostatní obyvatelia obce?
Mgr. Kilián reagoval, že je problematické pre mamičky s deťmi zo sídliska dostať sa na preliezky v 
centre  obce.  Predpoklad  je,  že  projekt  na  sídlisku  Pod Hájom začne  futbalovým ihriskom a  v 
budúcnosti bude toto ihrisko súčasťou väčšieho areálu. Samozrejme na ihrisko môžu prísť všetky 
deti.
P. Havajová poukázala na to, že obyvatelia sídliska sa nezapájajú do aktivít v obci. Na akciách 
chýbajú  obyvatelia  zo  sídliska  Pod  Hájom.  Mgr.  Kilián  reagoval,  že  podstata  je  v  tom,  že  v 
bytovkách sú iné vzťahy medzi obyvateľmi celkovo. Tým, že sa na sídlisku vybuduje športovisko a 
budú sa tam hrať deti z rôznych častí obce, budú sa budovať medziľudské vzťahy.
Starosta dodal, že v tomto projekte nejde o vybudovanie ďalšieho športového areálu aký už v obci 
je, pôjde len o vybudovanie mini ihriska pre deti. Nikto odtiaľ nebude vyháňať deti, ktoré nie sú zo 
sídliska  Pod  Hájom.  Nie  je  dôležité,  či  sa  obyvatelia  sídliska  zapájajú  do  akcií,  ktoré  obec 
organizuje i keď by to privítala. Na všetkých obyvateľov prichádzajú podielové dane a preto majú 
nárok rovnako všetci na podporu projektov z rozpočtu obce.
Ing.  Marchevský  podotkol,  že  keď  obec  bola  ochotná  investovať  do  zariadenia  pre  deti  pri 
Obecnom dome, nie je dôvod prečo neinvestovať do športoviska na sídlisku. 
Ing. Harčár dodal, že o ďalších pár rokov to možno bude ďalší stred obce tým, že sa zabuduje 
kopec.  Navrhol,  aby odznelo aspoň verbálne prehlásenie zo strany OZ, že po 5 rokoch nebude 
problém so vstupom na tento pozemok.
Ing. Korečko uviedol, že dlhodobo je z ich strany záujem vybudovať v tejto časti relaxačnú zónu. 
Vždy sa projekt aj jeho názov prispôsobuje vyhlásenej výzve.
Ing.  Fečik sa opýtal,  či  hracie  prvky by išli  mimo projekt?  Mgr.  Kilián  odpovedal,  že  dotáciu 
poskytuje PSK, teda ide o verejné financie. Projekt pôjde cez verejné obstarávanie. Prvky budú 
zakúpené mimo projekt  z vlastných zdrojov.  Ihrisko dodá vysúťažená firma.  Mimo projekt  OZ 
dofinancuje postupne preliezačky, podložky, lavičky a pod. 
MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  či  tráva  na  ihrisku  bude  umelá  alebo  prírodná.  Ing.  Korečko 
odpovedal,  že  bude  prírodná.  MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  ďalej  informoval,  či  by prípravka  mohla 
využívať toto ihrisko na tréning? Ing. Korečko odpovedal, že toto ihrisko má byť prístupné pre 
verejnosť, keďže športový areál je väčšinu času zatvorený, teda nie je určené na tréning. Starosta 
reagoval, že športový areál bude už personálne zabezpečený tak, že bude prístupný celý deň mimo 
tréningov. 
Ing. Harčár konštatoval, že štandardne sa zmluva uzatvára tak, že vlastník dáva súhlas na realizáciu 
projektu od vtedy, od kedy dostane prostriedky. Mgr. Kilián reagoval, že tu ide o prostriedky z 
rozpočtu PSK, podmienky sú inak stavané ako pri EÚ projektoch. Jediné čo prevzali je podmienka 
5 ročného nájmu. Pravdepodobne bude potrebné, aby už pri podávaní žiadosti bol nájom uzavretý. 
Ing. Fečik  konštatoval, že v konečnom dôsledku OcZ oceňuje aktivitu OZ a občanov zo sídliska a 
navrhol schváliť príspevok na projekt. 
P.  Kormanik  sa  opýtal,  či  po  ukončení  päťročného nájmu prejde  pozemok do vlastníctva  OZ? 
Starosta odpovedal, že po 5 rokoch bude ukončený nájom pre obec a vlastníkom pozemku, bude 
stále OZ.
Ing. Korečko poznamenal, že v minulosti bol veľký antigonizmus medzi „pôvodnými“ ľubotičanmi 
a obyvateľmi sídliska Pod hájom. Vzťahy sa zlepšili a do budúcnosti verí, že sa budú zlepšovať. 
MUDr. Daňo, PhD. sa informoval či dodávateľ ihriska bude riešiť aj servis. Mgr. Kilián odpovedal, 



že údržbu priestoru bude riešiť OZ, štandardné reklamačné vzťahy budú ošetrené v zmluve.
Poslanci hlasovali o návrhu bezodplatného prenájmu pozemku od OZ na 5 rokov.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/3/2012)

Poslanci  hlasovali  o  návrhu  predložiť  žiadosť  o  poskytnutie  dotácie  a  spolufinancovať  projekt 
príspevkom vo výške 1500 €.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 3/3/2012)

6.  K bodu: Prejednanie a schválenie investičných priorít obce na rok 2012
Diskusia k tomuto bodu už prebehla na minulom zasadnutí OcZ. Starosta poukázal na to, že nie 

je  možné  vyčísliť  pri  každej  investičnej  aktivite  presné  náklady  avšak  nepovažuje  to  v  tomto 
momente ani za dôležité, keďže obec môže ísť len do toľkých investičných aktivít, na koľko bude 
mať zdroje v rozpočte.
1. rekonštrukcia verejného osvetlenia – žiadosť by mala byť vyhodnotená do konca apríla
2. výmena okien v ZŠ – posúdi stavebná komisia, p. Olejník vypracuje cenovú ponuku pre jeden 
pavilón; požiadavka na riešenie havarijného stavu je na MŠ SR
3. výstavba pódia a úprava terénu v záhrade pri Obecnom dome– dotácia z MF SR
4. oprava budovy Obecný dom – kúrenie, výmena okien
-  konzultované  so  Stavoprojektom;  Stavoprojekt  je  schopný  spraviť  projekt  komplexnej 
rekonštrukcie za cca 3500 €; výmena okien môže byť realizovaná aj bez projektu ako udržiavacie 
práce
5. rekonštrukcia TS pri ŠA – je v nevyhovujúcom stave, je z nej napájaný okrem iného aj ŠA
-  dohoda  –  obec  pripraví  projekt  a  zabezpečí  stavebné  povolenie  (cca  3500  €),  všetky  práce 
zrealizuje VSD na vlastné náklady; perspektívne by aj náklady na projekt mohli byť refundované
6. TS pod Ľubotickým potokom + rozšírenie elektrickej siete – obec pripraví projekt (cca 3500 €) a 
práce budú v réžii VSD
7. prístrešky na zastávky MHD – tam, kde sa dajú postaviť z hľadiska priestoru
8. štúdia cesty od MK2 popri Ľubotickom potoku ku ŠA – časť v rámci projektu developera 24 RD
9  . dokončenie výstavby optickej siete v obci   – na náklady Presnet s. r. o.
10.  peší  chodník  od  Hypernovy  do  Ľubotíc  popri  MK2 –  časť  provizórne  od  Hypernovy  po 
Ľubotický potok 
11. Parkovisko pri potravinách MILK AGRO – po dohode o podmienkach nájmu pozemku od ML 
TRADE 
12. Športovisko Pod Hájom 
Starosta sa opýtal poslancov čo si myslia o rekonštrukcii OcD? Stavebná komisia posúdi projekt a 
na  budúcom  zasadnutí  OcZ  sa  zváži,  čo  by  sa  malo  urobiť.  Uvažovať  aj  nad  nadstavbou  – 
podkrovím ako klubovňou?
P.  Husovský konštatoval,  že  čím sa opravy na  stavbe budú viac  kúskovať,  tým drahšie  vyjdu.  
Časovo sa síce investícia oddiali ale v konečnom dôsledku sa len práce predražia. Stavebná komisia 
sa pozrie na projekt.
P. Baňas reagoval, že klubovňa by mala byť radšej v centre, lebo seniori do podkrovia Obecného 
domu nepôjdu. Ing. Harčár konštatoval, že sa netreba apriori zamýšľať nad tým, že klubovňa bude 
slúžiť seniorom, lebo aj mládež sa potrebuje niekde stretávať. 
P. Baňas informoval, že na poslednom zasadnutí OcZ prezentoval návrh občanov na vybudovanie 
parkoviska pri Milk Agro na ul. Korabinského. Keďže by išlo o parkovisko pre 3 – 4 autá, nevyrieši 
to problém. Z diskusie poslancov vyplynul názor, že nie je potrebné zaradiť to medzi investičné 
priority, keďže problém s parkovaním je len, ak sa v rovnakom čase stretne viac nakupujúcich a 



bola by to zbytočná investícia. Ing. Harčár poukázal na to, že o vybudovanie parkoviska by mala 
prejaviť  záujem  spoločnosť  Milk  Agro.  Starosta  odpovedal,  že  Milk  Agro  je  len  v  nájme  a 
nepredpokladá sa, že by mali záujem ako nájomca o vybudovanie vlastného parkoviska.
Mgr. Lukáč sa opýtal, ktorého verejného osvetlenia konkrétne by sa týkala rekonštrukcia? Starosta 
odpovedal, že v projekte je navrhnutá rekonštrukcia verejného osvetlenie na ul. Bardejovskej (I/18) 
a MK2. Projekt rieši výmenu starých svietidiel, ktorých spotreba je vysoká.
Po ukončení diskusie poslanci hlasovali o investičných prioritách obce.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 4/3/2012)

7.  K bodu: Prejednanie možnosti poskytnutia príspevku na stravovanie seniorov
Starosta otvoril tento bod konštatovaním, že OcZ uznesením 3/3/2011 zo dňa 7.3.2011 schválilo 

príspevok na stravovanie seniorov v reštaurácii Obecný dom. Situácia sa ale vyvíja tak, že len 5 
seniorov sa stravuje v Obecnom dome a 20 seniorov prostredníctvom donáškovej služby. Komisia 
sociálna  odporúča  schváliť  príspevok  na  stravovanie  pre  každého  seniora.  Doteraz  bola  výška 
príspevku stanovená podľa výšky dôchodku, návrh komisie je prispieť každému seniorovi na obed 
rovnako sumou 0,50 €. 
Ing.  Harčár  podotkol,  že  v tom prípade by sa musel  upraviť rozpočet.  Starosta  reagoval,  že  to 
nebude potrebné, keďže v rozpočte je na sociálne službe schválených 7000 €. Ak by sa uvažovalo 
nad cca 30 seniormi, nebola by nutná úprava rozpočtu. Dodal, že v súčasnosti sa seniori stravujú 
prostredníctvom 4 donáškových služieb a reštaurácie Obecný dom. Lístok stojí od 2,50 do 2,60 € aj 
s donáškou, v Obecnom dome 2,65 €. Podľa návrhu komisie sociálnej by bol príspevok obce na 1  
obed 0,50 €. 
Ing. Harčár  navrhol, aby ostali tie isté podmienky ako sú teraz ale rozšírili by sa aj pre donáškové 
služby s tým, že výška príspevku by sa stanovila.
OcZ zváži za akých podmienok obec poskytne príspevok a na budúcom zasadnutí OcZ znova tento 
podnet občanov a návrh komisie sociálnej prejedná.

8. K bodu: Rôzne
10.2. parkovisko vrakov
Ing. Harčár upozornil na to, že na ul. Gagarinovej vzniká parkovisko vrakov. Auto, ktoré tam už 
dlhší čas stojí zaparkované má aj ŠPZ.  Starosta reagoval, že pri spolupráci s Mestskou políciou by 
už bolo odtiahnuté. Pozrie sa na to.
(zo zasadnutia OcZ odišiel Ing. Harčár; poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)

9.  K bodu: Prejednanie žiadostí
1. žiadosť OZ Integrácia, Tekeľova 3, Prešov
- o dotáciu z rozpočtu obce pre Projekt INTEGRÁCIA
Poslanci dostali podklady domov. Starosta informoval, že cieľom OZ je integrácia detí s rôznymi 
formami postihnutia medzi zdravé deti. Riaditeľ OZ Mgr. Krafčák je obyvateľ Ľubotíc a OZ má 
sídlo na území obce.  Ing.  Marchevský konštatoval,  že poskytnutie dotácie OZ, ktoré pôsobí na 
území obce je v súlade s VZN a tiež aj náplň a činnosť OZ spĺňajú podmienky VZN.
P. Havajová sa opýtala o akú sumu žiada OZ? Starosta odpovedal, že výšku dotácie v žiadosti OZ 
nešpecifikovalo. Prečítal koľko prostriedkov na čo OZ vynaložilo. P. Havajová konštatovala, že OZ 
na svoj program pre deti pozýva spevákov, ktorí si dajú dobre zaplatiť. P. Husovský poukázal na to, 
že kým minulý rok náklady OZ boli 8000 €, tento rok ich vyčíslili na 90000 €. Mgr. Lukáč poukázal 
na to, že 90000 € je rozpočet na celý projekt Integrácia, kde je viacero aktivít. Starosta reagoval, že  
podľa predložených materiálov 8000 € bolo v minulom roku rozdaných deťom na tričká a lopty, 
nebol to rozpočet na celý projekt.
Ing.  Fečik  konštatoval,  že  dotácie  sa  rozdeľujú  z  rozpočtu  obce  a  v  tejto  žiadosti  nie  je 



transparentne popísané ako budú prostriedky použité. Navrhol schváliť len symbolický príspevok.
MUDr.  Daňo. PhD. sa opýtal,  či  dotácia  musí  byť schválená ešte  na tomto zasadnutí.  Starosta 
odpovedal, že nie.
Mgr.  Lukáč  reagoval  na  poznámku  p.  Havajovej  a  uviedol,  že  na  podujatí  Integrácia  bolo 
prezentované, že tí umelci, ktorí tam vystupujú, vystupujú v programe bez nároku na honorár. 
P. Baňas dodal, že by mohlo byť v projekte uvedené konkrétne, čo koľko stojí.
Ing. Fečik navrhol symbolický príspevok vo výške 300 €. Zdôvodnil, že ak má obec pomáhať, tak 
nech je to adresné. V tejto žiadosti sa však adresnosť rozplýva. 
Z  diskusie  vyplynul  návrh  1000  €.  Ing.  Marchevský  konštatoval,  že  obec  bude  požadovať 
vyúčtovanie dotácie tak ako aj pri iných organizáciach. Z diskusie vyplynula požiadavka, aby OZ 
predložilo rozpis celkovej sumy 90000 € ako bola použitá v rámci projektu spolu s vyúčtovaním 
dotácie.
Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť dotáciu vo výške 1000 € z rozpočtu obce.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 2 

                                                                                                                   (uznesenie č. 5/3/2012)

2. žiadosť Cecílie Kardohelyovej, Bardejovská 59, Ľubotice
- o sociálny príspevok
Starosta informoval, že žiadateľka je umiestnená v DSS, keďže jej stav si vyžaduje 24 hodinovú 
starostlivosť. Komisia sociálna žiadosť posúdila a navrhuje poskytnúť žiadateľke z rozpočtu obce 
jednorázový príspevok vo výške 450 € ako sociálnu výpomoc.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 6/3/2012)

10. K bodu: Rôzne
Bod 10.3. informácia o výsledku volieb v obci
Starosta informoval poslancov o výsledku volieb do NR SR v obci. Volebná účasť bola 64,22%. 
Výsledky – SMER – SD, KDH, OĽaNO, SDKÚ – DS, SaS, MOST-HÍD. Výsledky sú zverejnené 
na web stránke obce.

Bod 10.4. registrácia na opatrovateľskú službu
Starosta  informoval  prítomných,  že  je  potrebné  zaregistrovať  obec  ako  poskytovateľa 
opatrovateľskej služby na VÚC. Registrácia sa pripravuje.

Bod 10.5. odchyt psov
Starosta konštatoval, že situácia s voľne pobehujúcimi psami je neúnosná. Je potrebné pristúpiť k 
odchytu psov. Spolupráca mestskej polície s okolitými obcami stále nebola prejednaná na mestskom 
zastupiteľstve v Prešove. Odchyt by stál cca 500 €. V zmysle zákona je potrebné schváliť odchyt 
registrovanou firmou. 
P. Kormaník sa opýtal ako dlho budú pracovníci takejto firmy v obci? Starosta odpovedal, že 4 – 5 
hodín. 
P. Čajka reagoval, že naozaj je potrebný radikálny rez, stále sa hovorí o opatreniach ale doteraz sa 
nič nespravilo. Dodal, že bude potrebné pozrieť sa aj na neplatičov dane za psa a na to, či majitelia  
psov svoje psy prihlásili na obecnom úrade. 
Poslanci hlasovali o schválení odchytu psov v obci.



HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1 

                                                                                                                   (uznesenie č. 7/3/2012)

Bod 10.6. zber drevného odpadu
Starosta  informoval,  že  spoločnosť  KRONOSPAN  SK  má  záujem  na  zbere  drevného  odpadu 
(skrine, gauče, konáre, drevotriesky) bezplatne. Podrobnosti sa ešte dohodnú.

Bod 10.7. zhromaždenie obyvateľov
Starosta pozval všetkých prítomných na zhromaždenie občanov, ktoré sa bude konať 20.03.2012 o 
17.00 v zasadačke OcÚ. 

Bod 10.8. žiadosť o príspevok na stravovanie
P.  Havajová  sa  opýtala,  či  p.  Baňasová  podala  na  obecnom  úrade  žiadosť  o  príspevok  na 
stravovanie? Starosta odpovedal, že p. Baňasová predniesla osobne svoju žiadosť.

Bod 10.9. orezovanie konárov
P.  Kormaník  sa  informoval  ohľadom  orezávania  konárov  stromov  či  je  časovo  obmedzené 
zákonom. Starosta odpovedal, že obmedzený je len výrub stromov, orezovanie konárov je povolené 
počas celého roka.

Bod 10.10. žiadosť o zníženie poplatku za VDO
MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  kto  môže  podať  žiadosť  o  zníženie  poplatku  za  VDO? Starosta 
odpovedal, že v zmysle VZN ten, kto sa dlhodobo zdržiava v zahraničí alebo študuje mimo Prešova. 
Doklad, ktorý je potrebné priložiť k žiadosti, je potvrdenie o štúdiu alebo pracovná zmluva a pod.

Bod 10.11. reklamné tabule
P.  Baňas  sa  informoval,  kto  má  pod  kontrolou  reklamné  tabule  umiestňované  na  území  obce. 
Starosta odpovedal, že ich má pod kontrolou. P. Baňas sa opýtal, či je prehľad o tom, kto za ne platí.  
Starosta odpovedal, že veľké reklamné tabule sú evidované a nájom za ne sa platí. Malé tabule nie 
sú presne evidované. Niektoré nie sú ani na obecných pozemkoch. P. Baňas konštatoval, že by bolo 
potrebné vyberať nájom za všetky tabule, ktoré sú na obecných pozemkoch. Starosta reagoval, že 
prioritou bolo dať do poriadku veľké reklamné tabule.

Bod 10.12. cintorín 
P. Čajka sa informoval ako sa bude riešiť situácia s tujami na cintoríne. Starosta odpovedal, že 
vzhľadom na protichodné názory sa do 31.3.2012 nebude riešiť nič. Je potrebné prekonzultovať to s 
odborníkmi. Je potrebné vedieť čo chce obec spraviť a čo sa dá spraviť. Pokiaľ by išlo len o úpravu 
tují nie o ich výrub, to je možné riešiť aj počas vegetačného kľudu.

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

Ľubotice  12. 03. 2012 

                        MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                              starosta obce



Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Mária Havajová, v. r.

         
          Miroslav Kormaník, v. r.


