
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 8/2011
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 09. 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, František Husovský, 
                  Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, 
Ospravedlnili sa: Miroslav Kormaník (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 7 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné vo 
všetkých bodoch rokovania.

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

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 12.09.2011
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.6.2011
4.   Prejednanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011
5.   Novelizácia VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
      zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice v zmysle aktualizácie finančných 
      pásiem nákladov na nákup potravín na 1 jedlo MŠ SR
6.   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v zmysle uznesenia č. 4/7/2011
7.   Schválenie cestovného poriadku MHD
8.   Prejednanie žiadostí
9.   Rôzne
10. Záver

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

 (uznesenie č. 1/8/2011)

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

uznesenie č.  2/7/2011 – OcZ schvaľuje a) pristúpenie obce k zmluve o založení  združenia obcí s  
názvom:  Regionálne  združenie  miest  a  obcí  Prešov  –  Šariš,  ktorého  predmetom  činnosti  je  
napomáhať vytvárať podmienky  na plnenie  úloh obcí,  ako aj  úloh vyššieho územného celku (v  
súlade s ust. § 20b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov);  
b)  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  členov  obecného  zastupiteľstva  členstvo  obce  v  združení:  
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
-  združenie  je  už  zaregistrované  na  Obvodnom  úrade  v  Prešove,  má  právnu  subjektivitu,  v 
súčasnosti má v ňom členstvo 11 obcí



uznesenie č. 4/7/2011 – OcZ poveruje starostu obce, aby v súlade so zámerom predať pozemok parc.  
č. KN-C 3283 o výmere 6353 m2 obchodnou verejnou súťažou, vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s  
nasledovnými súťažnými podmienkami: minimálna cena – 127 815 €,  zachovanie  účelu využitia  
pozemku tak ako je definované v územnom pláne obce – verejná zeleň.
- starosta obchodnú verejnú súťaž vyhlásil,  k plneniu tohto uznesenia je v programe samostatný 
bod
uznesenie  č.  5/7/2011  –  OcZ  schvaľuje  odpredaj  starých  obrubníkov  z  Kalinčiakovej  ulice  
potenciálnym záujemcom za cenu 6,50 €/bm.
- potenciálny záujemca o kúpu obrubníkov ustúpil od ústnej dohody; zatiaľ o kúpu nie je záujem
(na rokovanie OcZ prišiel Ing. Harčár, od tohto bodu rokovali poslanci v počte 8)
uznesenie č. 6/7/2011 – OcZ schvaľuje zaradenie preloženia obrubníkov na Kalinčiakovej ulici medzi  
investičné aktivity obce
uznesenie č. 7/7/2011 – OcZ schvaľuje zaradenie preloženia zámkovej dlažby na Kalinčiakovej ulici  
medzi investičné aktivity obce
uznesenie č. 8/7/2011 – OcZ schvaľuje zaradenie rekonštrukcie obecného rozhlasu na Kalinčiakovej  
ulici medzi investičné aktivity obce
- investičné aktivity obce sa realizujú, dve sú už ukončené
uznesenie č. 7/6/2011 - OcZ poveruje starostu rokovať s firmou Janka a spol. a PREMETAL MON, s.  
r.  o. o vysporiadaní pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti  
uvedených firiem
- toto uznesenie ostalo v plnení; starosta podá informáciu v bode Prejednanie žiadostí

3. K bodu: Rôzne
Starosta navrhol presunúť časť bodu rôzne ako tretí bod programu z dôvodu účasti zástupcov 

spoločností  Presnet  a  Condornet  na  zasadnutí.  Obe  spoločnosti  majú  záujem  byť  providerom 
optickej siete v obci. 

Starosta privítal zástupcov oboch spoločností a konštatoval, že s firmou Presnet už obec zmluvu 
podpísanú má. Spoločnosť Presnet už realizovala v obci ťahanie káblov. S firmou Condornet zatiaľ 
obec nepodpísala nič. Na zasadnutie OcZ prišli zástupcovia oboch spoločností, aby konfrontovali 
svoje ponuky a možnosti.

Starosta  dal  slovo  zástupcovi  spoločnosti  Condornet.  P.  Vrškový  informoval  poslancov  o 
rozhovore s p. Jakubkom (zástupcom spoločnosti Presnet) pred zasadnutím OcZ. Zmienil sa o tom, 
že Presnet zmenil názor a nechce ďalšieho providera na území obce. Technicky je možné ťahať sieť 
spoločne. Poukázal na to, že mať dvoch providerov v obci je výhoda pre obec, nie je providera 
samotného. Ako príklad uviedol, že v meste Prešov sú piati provideri pričom mesto iniciovalo ich 
spoluprácu  tak,  že  musia  spraviť  výkopy  naraz.  Dodal,  že  so  spoločnosťou  Presnet  sa  vedia 
dohodnúť, podľa nich ide o dôveryhodnú firmu a bola by to efektívna spolupráca.

P. Jakubko reagoval na príspevok p. Vrškového tým, že pri stretnutí na zasadnutí OcZ v máji 
zástupkyňa  spoločnosti  Condornet  povedala,  že  firma  nie  je  ochotná  spolupracovať  s  iným 
providerom.  Teraz  zmenili  názor  a  už  sú  ochotní  spolupracovať.  Dodal,  že  firma  Presnet  v 
súčasnosti nemá záujem o spoluprácu s Condornetom, ak však OcZ rozhodne, že bude požadovať 
dvoch providerov v obci, budú nútení spolupracovať, keďže v podpísanej zmluve nie je zakotvená 
exkluzivita.  Poukázal  na  to,  že  spoločnosť  Presnet  už  nejakú  časť  sietí  vybudovala  a  prvých 
zákazníkov  by  mohli  pripájať  už  v  októbri.  Dodal,  že  časový  skĺz  oproti  plánu  nastal  kvôli 
nepriaznivému počasiu v lete. Jedná sa len o interný sklz, celkovo budú práce ukončené do termínu 
uvedeného v zmluve (do 18 mesiacov).

Ing. Fečik povedal, že je za to, aby obaja provideri poskytovali služby v obci – jeden cez rádio, 
jeden cez kábel. Navrhol, aby sa do zmlúv zakomponovalo, že výkopy majú prebehnúť naraz a tiež 
by sa mali zazmluvniť termíny ukončenia prác.

P. Vrškový reagoval na termín 18 mesiacov, ktorý má v zmluve uvedený spoločnosť Presnet. 
Poukázal na to,  že je to šibeničný termín,  keďže len legislatívna príprava – vydanie územného 
rozhodnutia na líniovú stavbu – trvá cca 4 mesiace. Condornet by práce ukončil do 24 mesiacov. 



Starosta dodal, že vzhľadom na to, že na ul. Kalinčiakovej sa jedná o inú stavbu a je spravený 
výkop, optika sa položila  v rámci  toho;  ak sa bude kopať kvôli  optike,  bude potrebné územné 
rozhodnutie.

P. Vrškový poznamenal, že sa mu páči myšlienka Ing. Fečika, že by v obci bol jeden provider s 
rádiom a jeden s káblom. Išlo by o diverzifikáciu rizika. Obec by nebola celkovo odstrihnutá v 
prípade nejakej katastrofy.

P. Jakubko reagoval, že by to iste bola výhoda ale výmena nefunkčného rádia trvá pár hodín, 
takže aj v prípade jedného providera by nenastal výpadok spojenia na mesiac.

Ing. Fečik sa opýtal, či bude akceptované riešenie spolupráce? Zakomponovalo by sa to do 
zmlúv, obaja provideri by mali potom mať rovnaké podmienky napr. termín ukončenia stavby.

P. Vrškový dodal, že v 1 kábli môže byť aj 70 vlákien, ktoré by si rozdelili obaja provideri. Na 
stĺp by to ale išlo ako jeden kábel kvôli statike. 

P. Jakubko reagoval, že ešte nepočul o tom, aby provideri takto fungovali, aby mali spoločný 
kábel. V praxi je to dosť ťažké. Presnet používa špeciálny kábel, ktorý má 24 vlákien a je veľmi 
ľahký. Každým ďalším pridaným vláknom je kábel hrubší a tým pádom aj ťažší, tak ako aj jeho  
ochranný plášť. 

Ing. Harčár poukázal na to, že obec už má s firmou Presnet podpísanú zmluvu a informoval sa, 
či z jej prípadnej zmeny by vyplynuli pre obec nejaké sankcie. P. Jakubko odpovedal, že v zmluve 
nie sú uvedené žiadne sankcie. Ak bude firma Presnet po rozhodnutí OcZ nútená, bude akceptovať 
ďalšieho providera v obci. 

Starosta reagoval, že nie je v záujme obce aby sa nútenou spoluprácou práce na vybudovaní 
optickej siete komplikovali, avšak konkurencia je cestou k spokojnosti občana.

P. Jakubko poukázal na to, že firma Presnet už v istej časti obce má naťahaný kábel, čo teraz s 
nimi? Tieto káble by sa museli vyhodiť, kábel je už nakúpený. 

P. Vrškový reagoval, že kábel odkúpia a spoločne sa nakúpi hrubší kábel.
P. Baňas podotkol, že spoločný kábel a spoločné skrinky môžu spôsobiť problémy; ak nastane 

porucha provideri sa budú vyhovárať jeden na druhého, že ten problém nastal na druhej strane.
Ing.  Fečik  sa  opýtal  p.  Jakubka,  či  pokiaľ  OcZ schváli  dvoch providerov v  obci,  to  bude 

technicky riešiteľné? P. Jakubko odpovedal, že technicky to možné je, ale nevie si to dobre v praxi 
predstaviť.

P. Vrškový na záver dodal, že firma Condornet síce na začiatku navrhovala exkluzivitu, čo by 
bolo výhodné pre firmu, ale keďže sa nepodarilo získať exkluzivitu ani jednému providerovi, majú 
záujem spolupracovať.

Starosta uzatvoril  diskusiu k tomuto bodu programu. Poslanci hlasovali  o schválení zámeru 
firmy  Condornet  vybudovať  optickú  sieť  v  obci  Ľubotice  ako  druhý  provider  s  podmienkou 
akceptácie uzatvorenej zmluvy s firmou Presnet.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 4 PROTI: 1  ZDRŽALI SA: 3 

 (uznesenie č. 2/8/2011)

4.  K bodu: Informácia o plnení rozpočtu obce k 30.6.2011
Starosta objasnil prítomným plnenie jednotlivých položiek rozpočtu za I. polrok 2011 a otvoril 

diskusiu k tomuto bodu programu. 
Ing. Harčár poukázal na to, že v roku 2010 bol preplatok na el. energii 9000 € ale zároveň je vo 

výdavkovej časti uvedené, že výška výdavkov obce bola ovplyvnená nedoplatkom za energie. Ing. 
Lokšová  vysvetlila,  že  spomínaný  preplatok  vznikol  pri  platbách  za  verejné  osvetlenie,  kým 
nedoplatok bol celkovo za energie (najmä voda a plyn).

MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  informoval  ohľadom dotácie  na  revitalizáciu  voľnočasovej  zóny pri 
reštaurácii Obecný dom. Starosta reagoval,  že dotácia na projekt je na účte obce a je určená na 
výstavbu pódia. MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či na vyčerpanie dotácie je stanovený nejaký časový 
limit? Ing. Lokšová odpovedala, že tieto prostriedky sa majú vyčerpať do dvoch rokov, zúčtovávajú 



sa so štátnym rozpočtom. 
MUDr. Daňo, PhD. ďalej poukázal na to, že niektoré obce a mestá zakazujú na svojom území 

prevádzku lotérii a hazardných hier a opýtal sa či nad tým obec neuvažovala? Starosta odpovedal, 
že touto témou sa už zaoberal ale zatiaľ nie je možné úplne zakázať prevádzku lotérii a  hier, ale je 
možné  určiť  isté  miesta,  kde  je  zákaz  ich  prevádzkovania.  Hlavný  kontrolór  a  p.  Havajová 
poznamenali, že sa pripravuje zákon, ktorý umožní celkovo zakázať prevádzku hier a lotérii. Ing. 
Fečik sa opýtal aký je príjem z lotérii a hier do rozpočtu obce. Starosta odpovedal, že cca 17 000 €. 
Ing. Fečik konštatoval, že by bol za zrušenie hazardných hier a automatov. Starosta navrhol, že by 
sa táto téme mala riešiť samostatne a nie v spojení s daňami.

P. Havajová sa opýtala na plnenie dane zo stavieb. Ing. Lokšová informovala, že plnenie je 
v súlade s predpísanými splátkami. 

MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  čo  je  zahrnuté  v 131  000  €  v položke  prístavby?  Starosta 
odpovedal,  že  ide  o čerpanie  prostriedkov na prístavbu materskej  školy.  Stále  však ostávajú tri 
faktúry neuhradené, takže táto položka sa ešte navýši. 

P. Baňas poukázal na to, že v položke náboženské a iné spoločenské služby nie je zatiaľ žiadne 
čerpanie. Starosta vysvetlil, že ide o rezervu. Keďže obec nebola požiadaná o poskytnutie týchto 
prostriedkov, navrhuje túto položku v rozpočtovom opatrení znížiť.

Po ukončení diskusie prezentoval hlavný kontrolór záznam z kontroly plnenia rozpočtu obce 
k 30.6.2011. Poukázal na to, že bude potrebné aktualizovať rozpočet obce na rok 2011 rozpočtovým 
opatrením a konštatoval, že nemá výhrady k plneniu rozpočtu za I. polrok 2011.

Poslanci  vzali  Informáciu  o plnení  rozpočtu  obce  k 30.6.2011  a Záznam z kontroly  plnenia 
rozpočtu obce Ľubotice k 30.6.2011 na vedomie.

5. K bodu: Prejednanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2011
Starosta  prezentoval  prítomným  návrh  rozpočtového  opatrenia  po  jednotlivých  položkách 

a otvoril diskusiu k tomuto bodu.
Ing. Harčár sa opýtal, či obecné zastupiteľstvo schvaľuje aj rozpočet materskej školy? Hlavný 

kontrolór  odpovedal,  že  v novembri  keď  sa  bude  schvaľovať  rozpočet  obce,  budú  poslanci 
schvaľovať aj rozpočet materskej školy.

P. Baňas sa informoval, či už bola odstránená porucha na kúrení v základnej škole? Starosta 
odpovedal, že porucha odstránená bola, vymenila sa rúra, už by nemalo dochádzať k úniku tepla. P. 
Baňas konštatoval, že vďaka tomu, by sa teraz mohlo ušetriť na nákladoch za kúrenie.

Starosta  podal  návrh,  aby  obecné  zastupiteľstvo  schválilo  zmenu  rozpočtu  na  rok  2011 
rozpočtovým  opatrením  tak,  že  celkové  príjmy  sa  zvýšia  o 980 087  €  a celkové  výdavky 
o 1 062 590 €. Rozdiel v príjmoch a výdavkoch – 82 503 € sa vykryje cez finančné operácie (úver) 
v príjmovej časti rozpočtu.

Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 3/8/2011)

6. K bodu:  Novelizácia VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice v zmysle aktualizácie  
finančných pásiem nákladov na nákup potravín na 1 jedlo MŠ SR

Starosta  informoval  prítomných,  že  Ministerstvo  školstva  novelizovalo  finančné  pásma 
nákladov na  nákup potravín,  ktoré  platia  od  1.9.2011.  Je  preto  potrebné upraviť  VZN o výške 
príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov,  aby bolo  v súlade  s touto  novelizáciou.  Uviedol,  že 
Ľubotice sú zaradené v druhom finančnom pásme. Pri zaradení sa zohľadňuje výška cien v regióne 
a dodržanie nutričnej hodnoty jedla. 

Poslanci hlasovali o predloženom návrhu VZN.
HLASOVANIE



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

 (VZN č. 3/2011)

7. K bodu: Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v zmysle uznesenia  
č. 4/7/2011

Starosta oboznámil prítomných s priebehom verejnej obchodnej súťaže. Súťaž bola výhlasená 
v zmysle zákona o majetku obcí a jej podmienky boli zverejnené na úradnej tabuli obce, na web 
stránke a tiež v regionálnom denníku. Do súťaže prišiel jeden návrh záujemcu o kúpu pozemku. 
Tým je PhDr. Lazorik – ZÁHRADA REAL. Predmetný návrh spĺňal podmienky súťaže. 

V kúpnopredajnej zmluve budú uvedené podmienky, ktoré boli zadané v súťaži a tiež spôsob 
a termín úhrady kúpnej sumy a podania návrhu na vklad do katastra.

Poslanci hlasovali o odpredaji pozemku víťazovi verejnej obchodnej súťaže.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č.4/8/2011)

8. K bodu: Schválenie cestovného poriadku MHD
Starosta prezentoval prítomným návrh cestovného poriadku MHD, ktorý obci zaslal Dopravný 

podnik mesta Prešov. Konštatoval, že nedošlo k redukcii spojov v obci Ľubotice.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.

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

 (uznesenie č. 5/8/2011)

9.  K bodu: Prejednanie žiadostí 
1. žiadosť Cecílie Gallovej, Matice Slovenskej 6, Prešov a     Ing. Alberta Macka, Makarenkova 49,   
Ľubotice
- o zámenu pozemkov z dôvodu preloženia cesty
Tieto žiadosti už na zasadnutí OcZ prejednávané boli avšak až teraz bol vyhotovený geometrický 
plán.  Náklady  na  jeho  vyhotovenie  znášali  všetci  potenciálni  účastníci  zmluvy.  Pozemky  sa 
nachádzajú  okolo koryta  starého  potoka.  Jedná  sa  o prípad  hodný  osobitného  zreteľa,   keďže 
zámenou pozemkov by sa rozšírilo územie na vybudovanie miestnej komunikácie a inžinierskych 
sietí. 
Poslanci hlasovali o zámere zameniť pozemky žiadateľov s pozemkami obce.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 6/8/2011)

2.  žiadosť   Terézie  Kačalovej,  Nová  12,  Nižná  Šebastová;  Jozefíny  Sirotňákovej,  Hájnova  24,   
Ľubotice; Anny Kačalovej, Slánska 77, Nižná Šebastová, Magdalény Molčanovej, Šalgovická 6, 
Ľubotice a     Štefana Molčana. Čsl. letcov 7, Ľubotice  
- o odkúpenie parcely 
Majitelia  pozemku  parc.  č.  881/232  navrhujú  obci  odkupnú  cenu  za  parcelu  vo  výške  1  €; 
odkúpenie parcely za účelom vybudovania IS a cesty bolo dohodnuté už za bývalého starostu avšak 
zostalo to nedoriešené.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu. 
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 



 (uznesenie č. 7/8/2011)

3. žiadosť Jána Šandora, Nižňanská 13, Ľubotice
- o pomoc pri riešení susedských sporov
Odstúpené komisii životného prostredia a ochrany verejného poriadku.

4. žiadosť Jaroslava Klimoviča, Korabinského 18, Ľubotice
- o zrealizovanie plynovej a vodovodnej siete na ul. Bánoveckej
Odstúpené stavebnej komisii.

5. žiadosť Ing. Pavla Majirského, Jána Kostru 38, Ľubotice
- o pomoc pri zabezpečení pokoja a poriadku v posledný a prvý kalendárny deň v roku
Odstúpené komisii životného prostredia a ochrany verejného poriadku.

10. K bodu: Rôzne
Bod 10.1. spolupráca s mestskou políciou Prešov
Starosta  informoval  o stretnutí  s primátorom mesta  a náčelníkom mestskej  polície  Prešov.  Z ich 
strany je ochota vykonávať službu aj pre Obec Ľubotice. 
OcZ poverilo starostu na uzavretie zmluvy o spolupráci. 

Bod 10.2. EKOTORYSA
Starosta  prezentoval  aktuálne  informácie  vyplývajúce  z  členstva  v združení  obcí  Ekotorysa. 
Združenie  na  základe  poverenia  svojich  členov  uskutoční  verejné  obstarávanie,  ktorým  zadá 
zákazku  na poskytovanie služieb zberu, prepravy a zneškodňovania v rámci projektu „Zvýšenie 
intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenie“ a následne bude rokovať 
s úspešných uchádzačom o uzavretí zmluvy.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1 

 (uznesenie č. 8/8/2011)

Bod 10.3. PREMETAL MON a Janka spol. s r. o. 
Starosta na základe poverenia OcZ rokoval s oboma firmami ohľadom vysporiadania pozemkov. 
Ide o pozemky pod starým potokom. Predaj týchto pozemkov je posudzovaný ako prípad hodný 
osobitného zreteľa a v zmysle uznesenia č. 5/5/2010 je cena za m2 stanovená na 13,27 €.
Poslanci hlasovali o zámere predať predmetné pozemky.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 9/8/2011)

Bod 10.4. MIJOSTA
Starosta prečítal poslancom žiadosť právneho zástupcu spoločnosti Mijosta JUDr. Lukáča o vrátenie 
kúpnej ceny a súvisiacich nárokov z neplatnej zmluvy o predaji pozemkov. Dodal, že obecný úrad 
na tento list odpovedal v zmysle, že je potrebné celú vec prerokovať na zasadnutí OcZ. 
Z diskusie  poslancov  vyplynulo,  že  nesúhlasia  s požiadavkou  spoločnosti  MIJOSTA  vrátiť 
požadovanú sumu bez prejednania veci na súde.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 10/8/2011)



Bod 10.5. podnet Ing. Františka Jurka, Makarenkova 51, Ľubotice
P. Jurko podal podnet osadiť na ul. Makarenkovej dopravnú značku „zákaz státia“ v rámci projektu 
Regenerácia centra, čím by sa zlepšila plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.
OcZ posúdilo stav parkovania na tejto ulici a konštatovalo, že nie je taký kritický ako na iných 
uliciach. Z tohto dôvodu žiadosti nevyhovuje.

Bod 10.6. úradná tabuľa, stojany na vlajky
Starosta dal poslancom na zváženie, či by v rámci regenerácie centra mala byť namontovaná úradná 
tabuľa obce na verejne prístupnom mieste (predpokladané náklady 500 €); či by sa do dlažby na 
námestí mala osadiť rúra, do ktorej by bolo možné umiestniť napr. živý vianočný stromček, máj 
a podobne (predpokladané náklady 545 €) a tiež, či by sa namiesto vlajkových stožiarov, ktoré sú 
umiestnené na budove OcÚ mali dať urobiť betónové pätky, do ktorých by následne boli osadené 
nové vlajkové stožiare (predpokladané náklady 2400 € z toho pätky 400 €).
Ing.  Harčár  sa  opýtal,  či  by  živý  ihličnatý  strom  nemohol  rásť  priamo  na  námestí?  Starosta 
odpovedal, že projekt zahŕňa len listnaté stromy. 
P. Baňas podotkol, že v prípade, že by mal byť na námestí vianočný stromček, je potrebné už teraz 
zaviesť tam aj elektrinu.  

Bod 10.7. retardéry pri kostole
P.  Baňas  sa  opýtal  na  problém s retardérmi  pri  kostole.  Starosta  konštatoval,  že  retardéry  boli 
naprojektované s úmyslom znížiť rýchlosť v území okolo kostola a tým zvýšiť bezpečnosť chodcov. 
Realizácia prebehla podľa projektu avšak navrhnutá výška 15 cm spôsobovala problémy autobusom 
MHD. Projektant teda ešte raz prepočítal optimálnu výšku retardérov a prerobil projekt. Následne 
boli takto upravené aj retardéry.

Bod 10.8. svetlo na cintoríne pri vstupe
P. Baňas pripomenul návrh inštalovať svetlo pri vstupe na cintorín, keďže sa blíži sviatok Všetkých 
svätých a Dušičky.

Bod 10.9. chodník Kalinčiakova
Starosta oznámil, že spoločnosť Ekosvip dala obci ponuku na realizáciu asfaltovej časti chodníka na 
ul. Kalinčiakovej. Čaká sa na ponuky od firmy C. M. R. a Ing. Hricišáka.  Následne sa ponuky 
vyhodnotia a vyberie sa najlepšia ponuka.

Bod 10.10. chodník na Sekčov
Starosta túto tému predostrel aj na stretnutí s primátorom mesta Prešov. Mesto navrhne zaradiť túto 
investičnú akciu do svojho rozpočtu. 
P. Baňas navrhol, aby sa zatiaľ vybudoval aspoň provizórny chodník zo štrku a frézovaného asfaltu.

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

Ľubotice  12. 09. 2011

                MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                             starosta obce



Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: František Husovský, v. r.

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


