
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach 
 

Zápisnica č. 10/2011 
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 11. 2011 

 
 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, Miroslav Kormaník,  

                  Mgr. Vladimír Lukáč 

       Štefan Olejník (za verejnosť) 

 

Ospravedlnili sa: František Husovský (pracovné dôvody), Ing. Milan Marchevský (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, ţe 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 predloţeného návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom.  
 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 14.11.2011 

1.  Otvorenie - prezentácia 

           - schválenie programu 

           - určenie overovateľov zápisnice 

2.   Kontrola prijatých uznesení 

3.   Schválenie Územného plánu obce Ľubotice – Zmeny a doplnky 2011 

4.   Prejednanie a schválenie novelizácia Zásad verejného obstarávania tovarov, sluţieb  

      a stavebných prác pre obce Ľubotice 

5.   Prejednanie východísk rozpočtu obce na rok 2012 

6.   Prejednanie a schválenie ročnej odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona SNR  

      č. 369/1990 Zb. 

7.   Prejednanie ţiadostí 

8.   Rôzne 

9.   Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení Miroslav Kormaník a Jozef Čajka. 
HLASOVANIE 

prítomných: 6 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 1/10/2011) 

 

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

uznesenie č. 2/9/2011 – OcZ schvaľuje ukončenie právneho zastupovania obce JUDr. Patrikovi 

Palšovi, PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol. s r. o., Masarykova 13, Prešov v 

zmysle uzavretej zmluvy 

- uzavretá dohoda o ukončení zastupovania k 31.12.2011 
 

uznesenie č. 3/9/2011 – OcZ schvaľuje právne zastupovanie obce JUDr. Rastislavom Strakom, 

Advokátska kancelária, Hviezdoslavova 9, Bardejov a poveruje starostu obce na uzatvorenie 



mandátnej zmluvy 

- do konca roka bude obec zastupovať JUDr. Straka len v súdnom spore s Mijostou, potom v plnom 

rozsahu 
 

uznesenie č. 4/9/2011 – OcZ poveruje starostu obce Ľubotice zastupovaním obce pri rokovaniach na 

dojednanie obsahu zmluvy pojednávajúcej o spolupráci s mestom Prešov pri zabezpečovaní verejného 

poriadku a iných činností v obci prostredníctvom Mestskej polície v Prešove 

- uznesenie bolo odoslané a mesto Prešov pripraví návrh zmluvy 
 

uznesenie č. 5/9/2011 – OcZ schvaľuje predsedov inventarizačných komisií pre vykonanie 

inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2011 a členov inventarizačných komisií z radov poslancov... 

- inventúra obecného majetku bude vykonaná v decembri, koordináciu bude robiť Ing. Lokšová 
 

uznesenie č. 6/9/2011 – OcZ a) poveruje Zdruţenie obcí  EKOTORYSA,  so sídlom Bajzova 14, 

Haniska, IČO: 37937278 podaním projektu na Ministerstve ţivotného prostredia v Bratislave, 

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného 

zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov pre výzvu: OP ŢP PO 4-11-39 s názvom 

„Komplexné riešenie separovaného zberu v mikroregióne Zdruţenia obcí EKOTORYSA“; b) 

schvaľuje spolufinancovanie obce vo výške 5% oprávnených nákladov 

- uznesenie zaslané Zdruţeniu obcí EKOTORYSA 
 

uznesenie č. 7/9/2011 – OcZ prehlasuje, ţe miestna komunikácia „ul. Čsl. letcov“ bola vybudovaná v 

roku 1964 a bola súčasťou delimitácie majetku štátu na obce Ľubotice. Súčasťou pozemku pod 

uvedenou komunikáciou je aj parc. č. KN-C 943/3 o výmere 16 m2. 

- uznesenie zaslané Slovenskému pozemkovému fondu; bude urobený bezplatný prevod pozemku 

na obec 

 

(na rokovanie OcZ prišiel Ing. Lukáč a Ing. Harčár; od tohto bodu rokovali poslanci v počte 8) 

 

3. K bodu: Schválenie Územného plánu obce Ľubotice – Zmeny a doplnky 2011 
Úvodné informácie k tomuto bodu programu predniesol starosta obce. Začatie obstarávania 

ÚPN – Zmeny a doplnky 2011 bola schválené uznesením OcZ Ľubotice dňa 13.9.2010 pod                

č. 2/8/2010. Spracovateľom aktualizácie ÚPN bol Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný 

architekt, s kolektívom. Obstarávateľskú činnosť podľa § 2a stavebného zákona vykonával Ing. 

arch. Vladimír Debnár, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územno plánovacej 

dokumentácie. Následne starosta obce privítal na zasadnutí OcZ Ing. arch. Debnára a poţiadal ho o 

podrobné informácie o priebehu obstarávania. 

Ing. arch. Debnár informoval poslancov o dôvodoch potreby aktualizácie ÚPN. Aktualizácia 

rieši umiestnenie budúcej miestnej komunikácie po vrchu kopca medzi sídliskom Sekčov a 

Ľuboticami na pozemok SPF, preloţenie komunikácie MK5 na pätu spomínaného kopca, posunutie 

miestnej komunikácie MK1 na okraj plochy určenej pre rodinné domy a jej napojenie na ulicu 

Sibírska, umiestnenie miestnej komunikácie MK5 vo východnej časti do územia medzi objektami 

vodojemov a vymedzenie potencionálne zváţlivého územia s určením opatrení hydrogeologického 

prieskumu na zamedzenie zosuvov pri povoľovaní výstavby rodinných domov. Ďalej Ing. arch. 

Debnár informoval o priebehu obstarávania aktualizácie ÚPN a termínoch jednotlivých rokovaní. 

Poslancom bola predloţená Správa o prerokovaní ÚPN a boli informovaní o vyhodnotení stanovísk 

a pripomienok orgánov štátnej správy, správcov sietí a občanov. Všetky pripomienky boli 

rešpektované. 

Poslanci v diskusii vyjadrovali svoje názory na navrhnuté riešenie, pýtali sa na ďalšie súvislosti 

a na záver tohto bodu rokovania postupne hlasovali o jednotlivých uzneseniach. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

(uznesenie č. 2/10/2011) 
HLASOVANIE 



prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

(uznesenie č. 3/10/2011) 

 

4.  K bodu: Prejednanie a schválenie novelizácie Zásad verejného obstarávania tovarov, 

sluţieb a stavebných prác pre obec Ľubotice 
Materiál k tomuto bodu bol poslancom doručený domov na preštudovanie. Starosta obce 

predniesol návrh zmeny Zásad verejného obstarávania tovarov, sluţieb a stavebných prác, ktorý 

vyplynul z novely zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Jednalo sa najmä o zníţenie hodnoty 

zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré obec obstaráva sama a pri ktorých nie je povinná robiť verejné 

obstarávanie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. V krátkej diskusii poslancov Ing. Harčár 

navrhol, aby do komisie na vyhodnotenie ponúk stavebných prác okrem poslancov boli nominovaní 

aj členovia stavebnej komisie ako odborníci. Návrh bol zapracovaný do Zásad  verejného 

obstarávania tovarov, sluţieb a stavebných prác. 

Poslanci hlasovali o takto upravenom návrhu. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 4/10/2011) 

K téme verejného obstarávania sa vyjadril aj p. Štefan Olejník, ktorý navrhol, aby aj plánované 

akcie pod  20 000 € boli obstarávané cez verejné obstarávanie z toho dôvodu, aby sa mohli prihlásiť 

aj väčšie firmy, ktoré majú niţšie ceny.  

 

5. K bodu: Prejednanie východísk rozpočtu obce na rok 2012 
(na rokovanie o tomto bode prišla Ing. Lokšová) 

Starosta obce informoval poslancov, ţe prezident vrátil novelu zákona o miestnych daniach a 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady späť do národnej rady a pravdepodobne 

nebude platiť od 1.1.2012. Taktieţ ešte nie je známe aká bude výška podielových daní, keďţe štátny 

rozpočet sa len pripravuje. 

Starosta obce dal na zváţenie poslancom, aby sa poplatok za odpad zvýšil zo 7 € na 10 € z 

dôvodu, ţe obec stojí vývoz 1 KUKA nádoby za rok 51 €, zatiaľ čo pri súčasnej výške poplatku sa 

pri priemernom počte 4 členoch rodiny vyberie len 28 €. Zvýšením poplatku na 10 € na občana a 

rok, by sa zníţil rozdiel medzi nákladmi za vývoz 1 KUKA nádoby a výberom poplatku z 23 € na 

11 € ročne. Finančné zaťaţenie 1 občana na mesiac by bolo vyššie o 0,25 €, čo je v prepočte na Sk 

len 7,53 Sk na mesiac.  

Starosta tieţ uviedol, ţe zvýšenie na 10 € urobia aj iné obce v okolí. Poznamenal, ţe napr. Malý 

Šariš a Teriakovce uţ dlhšie majú poplatok na osobu a rok 12 €.  

Z daní starosta navrhol zvýšiť daň za ostatné stavby. 

V diskusii sa vyjadrili poslanci k predloţeným návrhom.  

P. Baňas namietal, ţe zvýšenie na 10 €/osobu/rok neprimerane zaťaţí rodiny a navrhol zvýšiť 

na 8,50 – 9 € a následne o rok na 10 €. Podobne sa vyjadrovali aj ostatní poslanci.  

Ing. Harčár navrhol skontrolovať počet KUKA nádob a potom hľadať riešenie a tieţ 

poznamenal, ţe by bolo dobre, keby sme sa orientovali aj podľa toho ako bude schválené v iných 

obciach. Navrhol, aby sa do návrhu rozpočtu zapojila aj finančná komisia.  

Následne bol tento bod programu ukončený konštatovaním, ţe OcZ posúdi návrh finančnej 

komisie a rozhodne na decembrovom zasadnutí. 

 

6. K bodu: Prejednanie a schválenie ročnej odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
Starosta obce uviedol, ţe hlavnému kontrolórovi môţe byť obecným zastupiteľstvom schválená 

odmena v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do výšky 30 % ročného platu. 

Navrhol, aby hlavnému kontrolórovi OcZ schválilo mimoriadnu ročnú odmenu vo výške jedného 



mesačného platu, čo predstavuje 8,33% ročného platu. 

Dôvod schválenia odmeny je, ţe hlavný kontrolór okrem kontrolnej činnosti sa iniciatívne 

podieľa na príprave VZN a vnútorných predpisov v oblasti finančnej, majetkovej, prípravy 

rozpočtových opatrení a pod. 

Starosta tieţ konštatoval, ţe poslancom bude rozdelená ročná odmena v zmysle schváleného 

rozpočtu na rok 2011. 

Následne poslanci hlasovali o odmene hlavného kontrolóra. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 5/10/2011) 

 

7.  K bodu: Prejednanie ţiadostí 
1. ţiadosť TJ SOKOL Ľubotice, Pod Hájom 14, Ľubotice 

- o finančnú dotáciu na podporu rozvoja športu na rok 2012 vo výške 22000 € a prémiu, ktorá bude 

podmienená postupom do vyššej súťaţe vo výške 3000 €.  

P. Olejník sa opýtal, či deti platia príspevok? Starosta odpovedal, ţe áno počas sezóny. Zdôraznil, ţe 

ide o motivačný príspevok, aby deti chodili na tréningy. K príspevku sa priklonil aj Ing. Harčár. 

Poslanci diskutovali o predloţenej ţiadosti. Ing. Fečik navrhol výšku príspevku 18000 €, Ing. 

Harčár a MUDr. Daňo 22000€. Mgr. Lukáč sa vyjadril, ţe by dal ešte menej ako navrhol Ing. Fečik 

a tieţ poukázal na to, ţe B-čko má z celej dotácie cca 700 € a prepravujú sa  na zápasy vlastnými 

autami. Starosta reagoval, ţe nevidí dôvod, aby B-čko z celkovej sumy dotácie nedostalo viac, 

keďţe sme sa dopracovali k tomu, ţe sú zálohou pre A-čko. Ing. Harčár dodal, ţe chce, aby klub 

ostal obecný a preto je potrebné ho podporiť.  

Z diskusie poslancov vyplynulo, ţe návrh prideliť TJ dotáciu v poţadovanej výške (22000 €), ani vo 

výške 20000 € nie je priechodný a tak dal starosta hlasovať o dotácii vo výške 18000 €. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 5 PROTI: 3  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 6/10/2011) 
 

2. ţiadosť Zdruţenia kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľubotiach 

- o finančný príspevok vo výške 1200 € na činnosť klubu 

Poslanci diskutovali o predloţenej ţiadosti. P. Havajová a MUDr. Daňo. PhD. súhlasili s 

poţadovanou výškou príspevku, Ing. Fečik a Ing. Harčár navrhli schváliť príspevok vo 1000 €. 

Z diskusie vyplynulo, ţe schválenie príspevku v poţadovanej výške nie je reálne a preto starosta dal 

hlasovať za návrh schváliť ZKS dotáciu vo výške 1000 €. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 7 PROTI: 1  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 7/10/2011) 
 

3. ţiadosť Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia č. 36 – 106 Ľubotice 

- o finančnú dotáciu na rok 2012 vo výške 1200 €  

Poslanci diskutovali o predloţenej ţiadosti. P. Havajová nesúhlasila s poţadovanou výškou dotácie 

a navrhla 600 €, Ing. Fečik súhlasil s návrhom p. Havajovej, Ing. Harčár navrhol výšku dotácie ako 

takú ako bola minulý rok a MUDr. Daňo 800 €. Z diskusie vyplynulo, ţe schválenie príspevku v 

poţadovanej výške nie je reálne a preto starosta dal hlasovať za návrh schváliť ZO SZZ dotáciu vo 

výške 800 €. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 6 PROTI: 2  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 8/10/2011) 
 



4. ţiadosť Občianskeho zdruţenia – Folklórny súbor Kelemeske furmani 

- o poskytnutie finančnej dotácie na činnosť súboru v roku 2012 vo výške 700 € 

Poslanci o predloţenej ţiadosti diskutovali. P. Havajová navrhla schváliť dotáciu podľa 

predloţeného návrhu. Ing. Fečik, MUDr. Daňo, PhD. a Ing. Harčár taktieţ súhlasili s navrhovanou 

výškou príspevku. Poslanci následne hlasovali o výške dotácie 700 €. 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 9/10/2011) 
 

5. ţiadosť ZŠ Ľubotice, Stráţnická 26, Ľubotice 

- o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie vecných odmien pre deti v Škole v prírode 

Poslanci hlasovali o predloţenom návrhu s tým, ţe pouţitie finančného príspevku bude zúčtované 

na základe dokladov o kúpe vecných cien 
HLASOVANIE 

prítomných: 8 poslancov 

ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŢALI SA: 0  

 (uznesenie č. 10/10/2011) 
 

6. ţiadosť Strateg Building s. r. o., Kpt. Nálepku 11, Lipany 

- o dlhodobý prenájom pozemku  

OcZ po oboznámení sa so ţiadosťou je naklonené prenájmu. Ţiadosť postúpená komisii finančnej a 

obecného rozvoja na posúdenie. 

 

8. K bodu: Rôzne 

Bod 8.1. poplatky za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
P. Havajová sa informovala, či kaţdý prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia platí 

obci poplatky. Starosta odpovedal, ţe nie všetci plnia túto zákonom danú povinnosť. Návrh z 

diskusie – zverejniť upozornenie ohľadom povinnosti platiť tieto poplatky v Spravodaji. 

 

Bod 8.2. chodník na Kalinčiakovej ulici 
P. Baňas sa opýtal prečo je rozkopaný chodník na ul. Kalinčiakovej? Starosta odpovedal, ţe sa jedná 

o akciu VSE. Práce nebolo moţné spraviť v termíne, keď bol chodník rekonštruovaný v rámci 

projektu Regenerácia centra. P. Baňas ďalej dodal, ţe asfaltový chodník pri cintoríne je bez 

obrubníka. Starosta uviedol, ţe sa tam nedal z časových dôvodov ale dá sa tam dodatočne. 

 

Bod 8.3. povinné zverejňovanie 

P. Olejník kritizoval zverejňovanie objednávok na web stránke obce. Opýtal sa, či sa kaţdá 

investičná akcia na ktorú sú vystavené faktúry zverejnené na internetovej stránke obce realizovala 

bez objednávky. Podľa jeho názoru má obec v tejto oblasti rezervy a konštatoval, ţe obec 

pravdepodobne porušuje zákon. Starosta odpovedal, ţe na niektoré investičné akcie boli uzatvorené 

zmluvy, resp. vystavené objednávky ešte v roku 2010, teda pred účinnosťou zákona a nie je preto 

povinnosťou obce ich na svojom webovom sídle zverejniť.  

 

9 . bodu: Záver 
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil desiate riadne 

zasadnutie OcZ v tomto volebnom období. 

 

Ľubotice  14. 11. 2011 

 

 

                        MVDr. Štefan Krajči, v. r. 

                                         starosta obce 



 

 

Zapísala: Eva Lešková   

 

 

 

 

Overovatelia: Miroslav Kormaník 

 

 

 

            Jozef Čajka 


