
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 4/2011
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 04. 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, 
      Ing. Milan Marchevský

Ospravedlnili sa: František Husovský  (pracovné dôvody), Mgr. Vladimír Lukáč (PN)
                   

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. Navrhol presúnuť bod 9 
programu pred bod dva z dôvodu prítomnosti Ing. Ivaneckého (zástupcu spoločnosti Presnet) na 
zasadnutí OcZ. Program bol schválený podľa tohto návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo 
takto schváleným programom. 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 11.04.2011
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Prerokovanie ponuky spoločnosti Presnet na výstavbu optickej siete v obci
3.   Kontrola prijatých uznesení
4.   Posúdenie stavebného stavu objektu reštaurácie Obecný dom – p. Husovský
5.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2010
6.   Správa audítora o audite účtovnej závierky za r. 2010
7.   Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Ľubotice za r. 2010
8.   Prerokovanie návrhu zmluvy o výkone správy kanalizácie Východoslovenskou vodárenskou 
      spoločnosťou a schválenie zverenia kanalizácie do správy VVS, a. s. Košice
9.   Správa o činnosti a prevádzkovaní VO za rok 2010 - informácia
10. Prejednanie žiadostí
11. Rôzne
12. Záver

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

 (uznesenie č. 1/4/2011)

2. K bodu: Prerokovanie ponuky spoločnosti Presnet na výstavbu optickej siete v obci
Starosta  otvoril  bod  konštatovaním,  že  pred  týždňom  na  zasadnutí  Obecnej  rady  bola 

prezentovaná ponuka (produkt, ceny) spoločnosti Presnet. Privítal zástupcu spoločnosti Presnet Ing. 
Ivaneckého a odovzdal mu slovo.

Ing. Ivanecký poukázal na to, že k realizácii celej akcie je na začiatok potrebné stanovisko OcZ. 
Následne  Presnet  do  digitálnej  mapy  zakreslí  stĺpy  obecného  rozhlasu  a tiež  potenciálnych 
zákazníkov  a etapy  realizácie.  Samotná  realizácia  -  pri  každej  novej  výstavbe  pôjde  kábel  do 



výkopu, bude potrebné územné konanie na líniovú stavbu.
Starosta sa opýtal, či je potrebné územné konanie aj keď sa bude ťahať optika po stĺpoch? Ing. 

Ivanecký  odpovedal,  že  v tomto  prípade  nie  je  územné  konanie  potrebné,  keďže  sa  jedná  už 
o existujúcu stavbu a teda nie sú potrebné žiadne povolenia. 

Starosta  sa  informoval  čo  v prípade,  že  je  rozhlas  už  ťahaný  v zemi  na  rekonštruovaných 
uliciach? Ing. Ivanecký odpovedal, že sa vedia dostať do chráničky a zafúknuť optický kábel tam. 
Dohodnú sa so správcom - O. S. V. O. comp - o napojení do chráničky. 

Následne  Ing.  Ivanecký  objasnil  prítomným  ponuku  v predloženej  tabuľke.  IPTV  –  15 
programov českých a slovenských zdarma, ostatné za poplatok.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či podľa ponuky bude prípojka pre domácnosť stáť 140 – 180 €? 
Ing. Ivaencký odpovedal, že je to tak. Spoločnosť Presnet nie je schopná ponúkať prípojky v cene 
33 € ako to robia giganty (UPC a pod.).

Ing. Harčár sa informoval, či sa dá napojiť len 1 televízor? Ing. Ivanecký odpovedal, že sa dá 
napojiť aj viac televízorov ale potom je už potrebné zakúpiť si set top box na každý TV prijímač.

Ing. Fečik sa opýtal, či ten kto má už zakúpený teraz set top box si musí zakúpiť na optiku 
nový? Ing. Ivanecký odpovedal, že je to tak.

P. Čajka sa informoval ako je cena prijímača? Ing. Ivanecký odpovedal, že cca 50 €
P. Baňas sa opýtal, či okrem prípojky je nutný aj prijímač/modulátor? Ing. Ivanecký odpovedal, 

že áno.
P. Havajová sa opýtala prečo je cena prípojky daná rozmedzím od 140 do 180 €? Ing. Ivanecký 

odpovedal, že nie je možné presne vopred určiť cenu, keďže môžu nastať problémy s inštaláciou 
(napr. prebúranie priečky) a to navýši náklady.

P. Baňas sa opýtal aké budú poplatky za telefonovanie? Ing. Ivanecký odpovedal, že túto službu 
prekupujú od iných firiem (Slovak telekom, Orange ...).

Ing. Harčár poukázal na skutočnosť, že celá táto akcia obec nič nestojí. Či nebude potrebné 
zaviazať sa k niečomu? Ing. Ivanecký odpovedal, že nie. Presnet nemá problém ani s tým, aby obec 
pustila na svoje územie aj inú spoločnosť poskytujúcu služby týkajúce sa optickej siete. Po príprave 
návrhu zmluvy, bude tento predložený poslancom na posúdenie.

P. Baňas sa opýtal kedy by sa začalo s prácami? Ing. Ivanecký odpovedal, že cca 2,5 – 5 km 
kábla sú schopní uložiť za 5 pracovných dní po stĺpoch.

P.  Havajová  sa  informovala,  aký  záver  je  potrebné  prijať  na  tomto  zasadnutí  OcZ?  Ing. 
Ivanecký odpovedal, že Presnet potrebuje len vyjadrenie OcZ či súhlasí s predmetnou „stavbou“, na 
základe tohto súhlasu sa vypracuje zmluva, ktorá sa predloží OcZ na posúdenie. Po podpise zmluvy 
sa môže začať s prácami.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 2/4/2011)
(zo zasadnutia OcZ odišiel Ing. Ivanecký a prišiel p. Balík)

3.  K bodu: Kontrola prijatých uznesení
Starosta sa vrátil k zámeru realizovať výmenu okien na ZŠ, ktorý OcZ vzalo na vedomie na 

poslednom zasadnutí. Informoval, že je spracovaný odborný posudok znalca a tiež všetky potrebné 
prílohy. Žiadosť bude odoslaná  na Krajský školský úrad.

MUDr. Daňo, PhD. sa informoval prečo z plánovaných investičných aktivít obce vypadla cesta 
pri potoku?  Starosta odpovedal, že v r. 2009 bol schválený ÚPN obce, kde je táto cesta schválená. 
Teraz sa otvára ÚPN, trasa cesty sa bude meniť, keďže popri potoku je kanál a nedá sa na ňom 
stavať nič okrem cesty. To posunutie cesty tam bude zahrnuté. 

4. K bodu: Posúdenie stavebného stavu objektu reštaurácie Obecný dom
Starosta pozval p. Balíka na zasadnutie OcZ, aby prezentoval svoju víziu riešenia a využívania 

záhrady pri Obecnom dome. 



Keďže p. Husovský z pracovných dôvodov nemohol byť prítomný na zasadnutí OcZ, poslal 
prítomným stanovisko stavebnej komisie k opravám Obecného domu. Komisia bola stav na mieste 
posúdiť dňa 28.03.2011 a dospela k predloženým záverom. 

Na základe diskusie OcZ na minulom zasadnutí požiadal starosta o predloženie stanoviska aj 
firmu Stavoprojekt. Toto stanovisko tiež bolo predložené poslancom.

Z oboch stanovísk vyplynula potreba realizovať opravy na Obecnom dome. Z hľadiska objemu 
finančných prostriedkov obce nebude možná realizácia väčšej rekonštrukcie počas tohto roka.

Starosta  odovzdal  slovo  p.  Balíkovi.  P.  Balík  konštatoval,  že  v stanoviskách  je  spomenuté 
všetko, čo je potrebné upraviť. Niektorí hostia sa sťažujú, že objekt je vlhký (najmä v zime). 

P. Baňas podotkol, či vlhkosť neprechádza do reštaurácie z kuchyne? P. Balík odpovedal, že 
kuchyňa je vetraná. Dodal, že problémom sú aj gamatky, ktoré reagujú na každý závan vzduchu 
a zhasínajú.

Ing.  Fečik  konštatoval,  že  obe  stanoviská  sú  takmer  totožné.  Rozdiel  je  len  hydroizolácia. 
Navrhol  riešiť  problém komplexne  a zahrnúť  ho  do  rozpočtu  budúceho  roka.  Opýtal  sa  čo  zo 
záverov, ktoré navrhla stavebná komisia, je akútne? Poukázal na to, že akútne je zrejme riešenie 
úniku vody.

P. Havajová dodala, že akútne je iste tiež vetranie.
P. Balík reagoval, že je potrebné určiť postupnosť prác na objekte.
P. Baňas konštatoval, že gamatky sú vysoko stratové a že odsávanie je nedoriešené.
Starosta informoval, že len hrubý odhad investícii do kúrenia v celom objekte je cca 10 000 €. 

P. Balík reagoval, že pred časom mal od istého živnostníka ponuku na 7 000 €.
Starosta konštatoval, že oprava Obecného domu je silná položka do rozpočtu. Dodal, že v rámci 

prípravy komunitného plánu obce sa uvažuje v podkroví objektu s klubovňou. Čo je nutné, to by 
možno stálo za to urobiť a potom urobiť komplexne všetky úpravy.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal na 9. bod investičných aktivít a to dokončenie terénnych úprav 
v záhrade  pri  reštaurácii  Obecný  dom  a výstavba  pódia  na  realizáciu  kultúrnych  aktivít  obce. 
Starosta  reagoval,  že  žiadosť  na  MF  SR,  aby  predmetná  akcia  bola  realizovaná  z finančných 
prostriedkov ministerstva bola odoslaná. Prezentoval prítomným projekt, ktorý bol zaslaný MF SR.

Na minulom zasadnutí OcZ sa prejednávala prevádzka detského ihriska. Starosta sa opýtal p. 
Balíka či je ochotný prevádzkovať ihrisko (otváranie, zamykanie, upozorňovanie mladých, aby ho 
neničili a pod.). P. Balík odpovedal, že v otváraní a zatváraní nevidí problém. Keď bude v fungovať 
aj vonkajšie sedenie, bude otvorené dlhšie. Záhradné sedenie naprojektuje Ing. Zapotoka a posúdi 
statiku.

Starosta poukázal na to, že stavba bude mať nad 25 m2 a nebude ju možné realizovať len ako 
drobnú stavbu. Celý areál sa mal urobiť podľa plánu za rok, ale situácia sa zmenila. Prvá etapa bola  
detské ihrisko, ktoré je zrealizované. Druhá etapa ak vyjde projekt cez MF SR budú terénne úpravy 
a pódium a posledná by bola vonkajšie sedenie, ale ak do toho investuje p. Balík, poradie sa môže 
zmeniť.

P. Balík dodal, že terasa by sa realizovala z jeho zdrojov. 
Ing. Harčár navrhol neriešiť prekrytie sedenia jednou plachtou ale markízami, ktoré by mohli 

byť ako reklama sponzorov. P. Balík reagoval, že 34 m2 plachty už ide ako reklama, je to cca 1/3 
plachty.

Starosta poukázal na to, že obci Lada je sedenie riešené samonosnou konštrukciou s áčkovou 
strechou. P. Balík reagoval, že pri áčkovou prestrešení by vznikol problém so vstupom do dverí od 
baru.

P. Baňas sa opýtal kedy sa plánuje prevádzkovanie do večerných hodín? P. Balík odpovedal, že 
by to chcel stihnúť tento rok. Je potrebné mať prestrešenie terasy, aby sa hostia mohli zastaviť aj 
vtedy, keď v reštaurácii bude nejaká akcia. 

P. Havajová pripomenula, že v žiadosti p. Balíka z r. 2009 o poskytnutie reštaurácie do nájmu je 
uvedené spolufinancovanie investícii  do 43000 € ak bude nájom odsúhlasený minimálne na 10 
rokov – kde je tá investícia? Ďalej poukázala na to, že pri uzavretej spoločnosti účtuje p. Balík aj za  
obsluhu a to aj obyvateľom Ľubotíc. Podľa jej názoru je potrebné všetky náklady zarátať do réžie. 



P. Balík odpovedal, že pri 15 ľuďoch na akcii je potrebné zaplatiť personál, čo je v rámci réžie 
nepokryté. Podľa neho je to spravodlivejší systém ako keby to bolo v rámci stravnej jednotky.

P. Baňas sa opýtal, či je potrebné ešte niekoho prijať na stráženie ihriska a záhrady alebo je 
ochota zo strany p. Balíka zabezpečiť dohľad nad záhradou? P: Balík odpovedal, že objekt bude 
strážený aj prostredníctvom budúceho kamerového systému. Cez deň bude ihrisko a záhrada pod 
dohľadom obsluhy. Dozor bude teda zabezpečený, nie je potrebné najímať ďalšieho človeka.

P. Čajka sa opýtal, či p. Balík plánuje zaviesť dlhšiu prevádzkovú dobu? P. Balík odpovedal, že 
v lete určite bude prevádzka až do večerných hodín.

P. Baňas sa informoval, či terasa bude slúžiť hosťom aj počas nejakej akcie v budove napr. 
počas  svadby?  P.  Balík  odpovedal,  že  terasa  bude  fungovať  pre  verejnosť  aj  pri  uzavretej 
spoločnosti.

Starosta dodal, že sa počká na návrh Ing. Zapotoku a následne sa bude riešiť vonkajšie sedenie.
P. Balík sa opýtal v akom časovom horizonte obec predpokladá, že bude realizovať pódium? Je 

potrebné  angažovať  kapely  vopred,  ak  by  to  bolo  reálne  už  toto  leto.  Starosta  odpovedal,  že 
odpoveď žiadosť  by z MF SR mala  prísť  do  2  mesiacov,  následne  ak  budú financie,  bude  sa 
realizovať pódium a terénne úpravy.
(zo zasadnutia OcZ odišiel p. Balík a prišla Ing. Lokšová)

5.  K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Ľubotice za rok  
2010

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Hlavný kontrolór v skratke prezentoval svoje 
stanovisko.  Poukázal  na  to,  že  ide  o posúdenie  návrhu  záverečného  účtu  z hľadiska  metodiky. 
Znova dal do pozornosti nesúlad medzi príjmami a nákladmi na vývoz odpadu. Obec dotuje vývoz 
odpadu zo svojich prostriedkov – je to stav, ktorý si vyžaduje pozornosť, keďže ide o nakladanie 
s verejnými financiami. Rozpočet obce skončil ako vyrovnaný. Na vykrytie schodku boli použité 
mimorozpočtové zdroje z minulých rokov. OcZ odporučil prerokovanie záverečného účtu obce za 
rok 2010 uzavrieť výrokom súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.

Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra obce na vedomie. 

6.  K bodu: Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2010
Starosta  prezentoval  poslancom  správu  audítora.  Podľa  jeho  stanoviska  účtovná  závierka 

poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 
Ľubotice  k 31.  decembru  2010  a na  výsledky jej  hospodárenia  a peňažné  toky za  rok  končiaci 
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Poslanci vzali správu audítora na vedomie.

7.  K bodu: Prejednanie a schválenie Záverečného účtu obce Ľubotice ta r. 2010
Poslanci dostali materiál vopred domov. 
Starosta konštatoval, že plnenie príjmov bolo na 104,9%, plnenie výdavkov na 97,29 %.
P.  Havajová  sa  opýtala  čo  je  zahrnuté  pod  položkou  základné  vzdelávanie?  Ing.  Lokšová 

odpovedala,  že  sú  tam  príspevok  na  školu  v prírode,  príspevok  pre  prvákov  a implementácia 
projektu.

P.  Havajová  sa  ďalej  zaujímala  čo  predstavujú  záväzky  obce  k 31.12.2010  (okrem 
dodávateľov)?   Ing.  Lokšová odpovedala,  že  sa  jedná o mzdy zamestnancov,  ktoré sú vždy ku 
koncu roku poukázané na depozit.

Ing.  Harčár  sa  opýtal  aký  je  podiel  akcií  rekonštrukcia  ul.  Šalgovickej  a prístavba  MŠ 
v záväzkoch? Ing. Lokšová odpovedala, že je tam 176 tis. za Šalgovickú ul., zvyšok za MŠ a tiež 
menšie neuhradené faktúry.

Ing. Harčár sa informoval či je možné dostať zoznam (štruktúru) pohľadávok obce? Starosta 
odpovedal, že na budúcom zasadnutí OcZ predloží tento materiál.

P. Baňas sa opýtal čo je zahrnuté v položke rekreačné a športové služby? Starosta odpovedal, že 
je  tam mzda správcu športového areálu,  energie,  údržba ihrísk,  dotácia  pre TJ Sokol.  P.  Baňas 



reagoval, že od občanov prichádza kritika, že sa dosť finančných prostriedkov prideľuje TJ Sokol.  
Starosta odpovedal, že dotácia je vždy schvaľovaná osobitne. Tie ďalšie prostriedky vymedzené na 
údržbu a pod. sú potrebné. P. Baňas poukázal na to, že kritika sa týka dotácie a či to nie je pre obec 
veľa dať toľko prostriedkov na TJ Sokol.

P. Havajová sa opýtala či je potrebné, aby v obci fungovalo 8 mužstiev a kam idú peniaze, ak sa 
predá nejaký hráč?

P. Harčár reagoval, že dotácia poskytnutá TJ Sokol bola zúčtovaná a všetko je tam rozpísané.
P. Čajka ocenil, že do A mužstva sa zapracúvajú postupne odchovanci z Ľubotíc.
Starosta doplnil, že okrem obce má TJ Sokol aj 10 – 15 sponzorov – všetky dotácie a príspevky 

sú zúčtované.
Ing. Harčár poukázal na to, že obec je majoritným vlastníkom klubu, ak by prišiel silný sponzor 

je riziko, že klub by mohol celkom skončiť pri krachu sponzora alebo by v ňom nemuseli hrať hráči 
z Ľubotíc.

Starosta informoval prítomných, že od 1.4.2011 začal na športovom areáli pracovať J. Hricišák. 
Areál bude otvorený celé leto, bude ho možné využiť aj pre verejnosť. P. Havajová sa opýtala koľko 
ľudí teraz pracuje na športovom areáli? Starosta odpovedal, že p. Lukáč ako správca a p. Hricišák 
ako jeho pomocník (80% jeho mzdy refunduje ÚPSVAR).

MUDr. Daňo, PhD. konštatoval, že športom sa obec dostane do pozornosti. Ak je šanca teraz 
postúpiť do vyššej ligy, treba to podporiť.

Ing.  Fečik sa opýtal,  či  je  plnenie dane zo stavieb a bytov vymožiteľné?  Hlavný kontrolór 
reagoval,  že je to vymožiteľné.  Starosta odpovedal, že na tieto pohľadávky sa zriaďuje záložné 
právo.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal, či by priestor nad predajňou AGRO milk nebolo možné využiť 
ako klubovňu? Starosta odpovedal, že to nie je vylúčené ale pre starších by mohol byť problém so 
schodmi.

Poslanci hlasovali o návrhu záverečného účtu.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 3/4/2011)

8.  K bodu: Prerokovanie návrhu zmluvy o výkone správy kanalizácie Východoslovenskou  
vodárenskou spoločnosťou a schválenie zverenia kanalizácie do správy VVS, a. s. Košice

Starosta informoval prítomných, že obec v časti kde bola robená kanalizácia po odčlenení od 
mesta, túto nemá odovzdanú do správy VVS. Komplikácie, ktoré tým vznikajú sú napr. aj v tom, že 
obec ako správca kanalizácie sa má vyjadrovať v rôznych konaniach a určiť podmienky napojenia 
sa.  VVS  pripravila  návrh  zmluvy  na  prevedenie  správy  majetku.  Majetok  ostáva  naďalej 
vlastníctvom obce, len spravovať ho bude VVS. K tomuto prevodu správy bolo potrebné spraviť 
dodatočne  kolaudáciu  kanalizácie  a porealizačné  zameranie.  Starosta  následne  oboznámil 
prítomných s návrhom zmluvy.

Poslanci hlasovali o zverení majetku obce – kanalizácie do správy VVS.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 4/4/2011)

9.  K bodu: Správa o činnosti a prevádzkovaní verejného osvetlenia za rok 2010
Starosta prečítal Správu o činnosti a prevádzkovaní VO za r. 2010. Poukázal na to, že celkový 

počet svietidiel v obci bol 509 ks, celkový počet elektromerových rozvádzačov bol 9 ks (z toho 2 
riadené na diaľku. Na rekonštruovaných uliciach sa zaviedol úsporný režim. Celková úspora bola 
8785,81 €.

Poslanci vzali správu o činnosti a prevádzkovaní VO na vedomie.



10.  K bodu: Prejednanie žiadostí
1. OZ Život pod Hájom
- o finančný príspevok 1000 € na detské ihrisko

Starosta informoval poslancov, že OZ má snahu prostredníctvom rôznych grantov vybudovať 
detské ihrisko. Popri ceste je časť pozemku patriaca OZ a tam pripravujú priestor pre detské ihrisko. 
Podmienkou  získania  prostriedkov  z grantov  je  spolufinancovanie  obce.  OZ  žiada  o finančný 
príspevok vo výške 1000 € na dve hojdačky.

Ing. Harčár reagoval, že ak požadujú spolufinancovanie obce, bolo by vhodné aby prišiel na 
rokovanie OcZ predseda OZ s projektom. Inak nie je proti tejto investícii. 

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné predložiť projekt a celkové náklady na jeho realizáciu.
(zo zasadnutia OcZ odišiel p. Kormaník, poslanci od tohto bodu rokovali v počte 6)

2. žiadosť PREMETAL MON s. r. o., Bardejovská 42, Prešov
- o odkúpenie pozemku
Starosta poukázal na to, že táto žiadosť bola predložená aj predošlému OcZ. Návrh OcZ na riešenie 
nebol  spoločnosťou  PREMETAL MON   akceptovaný.  Jedná  sa  o pozemok,  ktorým  je koryto 
starého potoka. Bolo prijaté uznesenie o cene 13,27 €/m2 pre tieto pozemky. 
Ing. Harčár navrhol, aby sa ponúkol tento obecný pozemok na predaj za túto schválenú cenu. Ak 
nebude žiaden záujemca, bude sa zvažovať iné riešenie.
Hlavný kontrolór poznamenal, že buď je potrebné predať pozemok, ale vyrúbiť nájom od firmy 
Premetal za jeho užívanie.
Z diskusie vyplynul návrh poveriť komisiu finančnú a obecného rozvoja,  aby vykonala miestne 
šetrenie vo firme Premetal Mon za účelom predaja obecného majetku.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                 (uznesenie č. 5/4/2011)

11. K bodu: Rôzne
Bod 11.1. školský príspevok pre prvákov
Starosta informoval, že v budúcom školskom roku nastúpi do ZŠ v Ľuboticiach 60 prvákov. Minulý 
rok OcZ schválilo príspevok do 30 € na každého prváka na školské pomôcky. 
Ing. Fečik sa opýtal, či okrem obce ešte niekto prispieva na tieto pomôcky? Starosta odpovedal, že 
nie. Pomôcky kupujú rodičia.
Poslanci  hlasovali  o návrhu aj  pre  budúci  školský rok  schváliť  príspevok do 30 €  na  každého 
prváka.
HLASOVANIE
prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                 (uznesenie č. 6/4/2011)

Bod 11.2. odchyt túlavých psov
Starosta informoval, že našiel certifikovanú firmu, ktorá vykonáva odchyt psov v obciach. Poplatok 
je 560 €. Psov by po odchyte vzali a odviezli do útulku. Keďže by bolo preukázané, že majiteľ psa 
sa dopustil priestupku, tým že pes pobehoval voľne po verejnom priestranstve, ak by majiteľ chcel 
psa späť, musel by sa v útulku preukázať dokladom o zaplatení pokuty za priestupok. 
Ing. Fečik navrhol schváliť vyššiu pokutu ako sankciu za priestupok a novelizovať VZN. 
Poslanci odporučili prepracovať VZN o chove a držaní psov.

Bod 11.3. prepojenie ul. J. Kostru a ul. Makarenkovej
Ing. Fečik sa informoval, či sa OcZ niekedy už zaoberalo možnosťou prepojiť ul. J. Kostru a ul. 



Makarenkovu?  Hlavný  kontrolór  reagoval,  že  nie.  Starosta  doplnil,  že  určité  kroky urobil,  ale 
odozva nebola pozitívna.

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

Ľubotice  11.04.2011

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                 starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Ing. Matej Harčár, v. r.

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


