
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 3/2011
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 03. 2011

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

Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, Mária Havajová,
                  František Husovský, Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč
Ospravedlnili sa: MUDr. Jaroslav Daňo, PhD. (pracovné dôvody), Ing. Matej Harčár (PN), 
                              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, že na rokovaní sú prítomní 7 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné vo 
všetkých bodoch rokovania.

Starosta  oboznámil  prítomných  s  návrhom  programu  rokovania  OcZ.  V  súvislosti  s 
rozhodnutím Ústavného  súdu v  prípade  Mijosta  navrhol,  aby sa  tento  bod stiahol  z  programu 
zasadnutia  OcZ a  bol  zaradený až potom, keď bude možné rokovať  o novovzniknutej  situácii. 
Program bol schválený podľa tohto pozmeneného návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo 
takto schváleným programom. 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 07.03.2011
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Investičné priority na rok 2011
4.   Riešenie výmeny okien na ZŠ
5.   Stravovanie seniorov v reštaurácii Obecný dom 
6.   Žiadosti
7.   Rôzne
8.   Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení František Husovský a Martin Baňas
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/3/2011)

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

uznesenie č. 5/2/2011   – OcZ ukladá predsedovi stavebnej komisie posúdiť stav reštaurácie Obecný   
dom na mieste, informovať OcZ na marcovom zasadnutí a navrhnúť riešenie
- termín sa predlžuje do aprílového zasadnutia OcZ; predseda stavebnej komisie p. Husovský sa 
dohodol s p. Balíkom, že zvolá komisiu a spoločne posúdia stav na mieste
uznesenie  č.  6/2/2010  –  OcZ súhlasí  so  znížením  výmery  prenajatej  plochy  o  460  m  2   Marekovi   
Ivaneckému, Šalgovická 13, Ľubotice na obdobie 6 mesiacov
- pripravuje sa dodatok k zmluve
uznesenie č.  7/2/2010 – OcZ schvaľuje zámenu a predaj  pozemkov vo vlatsníctve Obce Ľubotice  



podľa GP č. 31688560-99/10 zo dňa 5.11.2010, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Kľučiar, Progres GEO s. r.  
o.,  Masarykova  16,  Prešov  a  úradne  overila  Správa  katastra  Prešov  dňa  23.11.2010  pod  č.  G1-
1654/ ...
- zmluva je podpísaná a je podaný návrh na vklad na katastri

3. K bodu: Investičné priority na rok 2011 
Starosta prezentoval návrh investičných zámerov na rok 2011.

1.   dokončenie prístavby MŠ – do 30.6. kolaudácia, od 1.9. prevádzka
2.   kolaudácia rekonštrukcie ul. Šalgovickej – zaplatenie 40% nákladov podľa zmluvy o dielo
3.   kolaudácia vodovodu a kanalizácie na ul. Krížnej – stavba je financovaná a realizovaná VVS
4.   regenerácia centrálnej zóny obce – projekt bude realizovaný z NFP + spolufinancovanie obce (je 
      potrebné vziať úver)
5.   rozšírenie vodovodu a kanalizácie na ul. Makarenkovej – stavba by mala byť financovaná 
      a realizovaná VVS)
6.   rekonštrukcia trafostanice na ul. Šalgovickej a výstavba trafostanice na ul. Krížnej (aby 
      následne bolo možné vydávať povolenia na výstavbu rodinných domov na ul. Gagarinovej 
      a Krížnej) – akcia VSE; obec zaplatila projekt, vybavila potrebné dokumenty a dá geodeticky 
      vytýčiť trasy, náklady s tým spojené bude VSE refundovať
7.   rekonštrukcia verejného osvetlenia – v prípade schválenia žiadosti o NFP z fondov EÚ + 
      spolufinancovanie obce 
8.   výmena okien v pavilónoch ZŠ – získať prostriedky z MŠ SR na riešenie havarijného stavu
9.  dokončenie terénnych úprav v záhrade pri reštaurácii Obecný dom a výstavba pódia na 
     realizáciu kultúrnych aktivít obce – podať žiadosť o dotáciu na MF SR
10. výstavba cyklistického chodníka a chodníka pre peších 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu zasadnutia. 
P. Havajová poznamenala, že by bolo dobré zaoberať sa realizáciou chodníka aspoň pre peších, 

keďže sa na sídlisku otvárajú ďalšie obchody. 
P. Baňas navrhol, aby sa opravil aspoň existujúci chodník.
Starosta poukázal na to, že pozemok od potoka po Hypernovu (pod MK2 aj pod chodníkom) 

vlastní obec, od potoka po Cofin sú pozemky rôznych vlastníkov.
P. Husovský reagoval, že bude potrebné vysporiadať tieto pozemky, je potrebné vyčísliť koľko 

finančných prostriedkov bude obec potrebovať.
Z diskusie vyplynul návrh realizovať aspoň chodník pre peších a ak by vyšla vhodná výzva na 

získanie prostriedkov z EÚ, tak potom cyklistický chodník.
P. Husovský dodal, že ako provizórne riešenie by mohla obec využiť zámkovú dlažbu z ul. 

Kalinčiakovej.
P.  Čajka  sa  opýtal  ako  je  to  s  otváraním  záhrady  pri  reštaurácii  Obecný  dom?  Starosta 

odpovedal,  že na základe dohody ju p.  Balík zamkne pri zatvorení reštaurácie.  Uvažuje sa nad 
dozorom na ihrisku, aby mládež neničila zariadenie. 

P.  Baňas  sa  opýtal,  či  p.  Balík  uvažuje  nad  dlhšími  otváracími  hodinami  v  lete?  Starosta 
odpovedal, že v lete bude otvorené do večera. 

P. Baňas sa zaujímal tiež o to, či má p. Balík v nájme aj detské ihrisko. Starosta odpovedal, že 
nie. V nájme je len reštaurácia.

P. Baňas dodal, že p. Balík by mohol dohliadať na detské ihrisko, keďže práve to mu pritiahne 
viacero hostí do reštaurácie. Starosta poukázal na to, že v čase keď bral p. Balík reštauráciu do 
nájmu, v záhrade bola len burina. Avšak v uznesení bolo vtedy stanovené,  že ak p. Balík bude 
využívať aj záhradu, podmienky nájmu sa budú meniť. 

Z diskusie vyplynul návrh zavolať p. Balíka na najbližšie zasadnutie OcZ, aby predstavil vízie 
do ďalšieho obdobia.

P. Husovský podotkol, že je potrebné uvažovať aj s tým, že by mohla vyjsť výzva napr. na 
rekonštrukciu ZŠ. Starosta reagoval, že ak by aj výzva bola vyhlásená, v tomto roku by sa určite 
práce nerealizovali.



Poslanci hlasovali o návrhu investičných aktivít obce na rok 2011.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/3/2011)
 

4.  K bodu: Riešenie výmeny okien na ZŠ
Starosta  informoval  poslancov,  že  bol  na  Krajskom školskom úrade.  Cez  KŠÚ podá  obec 

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu na MŠ SR. Je potrebné 
pripraviť prílohy k žiadosti. Posudok pripraví znalec p. Gardoš. Riaditeľ ZŠ požiadal firmu Hesta o 
vypracovanie cenovej ponuky, aby bolo možné určiť výšku nákladov. 

P. Baňas sa informoval, či sa do tohto projektu zahrnie aj kúrenie. Starosta odpovedal, že cez 
havarijný stav sa budú riešiť len okná. 

Mgr. Lukáč podotkol, že v telocvični je na stenách plieseň. Pri plastových oknách bude problém 
s odvetrávaním v triedach. Starosta reagoval, že je potrebné začať aspoň oknami a následne sa môže 
zatepľovať a pod.

Poslanci tento zámer vzali na vedomie.

5. K bodu: Stravovanie seniorov v reštaurácii Obecný dom 
Starosta predjednal tento bod s p. Havajovou ako predsedníčkou sociálnej komisie. Informoval 

prítomných, že seniori majú možnosť stravovať sa v reštaurácii Obecný dom. Lístok si zakúpia na 
obecnom úrade. Nárok na poskytnutie dôchodcovského stravného lístka majú dôchodcovia, ktorí 
poberajú starobný alebo invalidný dôchodok a nemajú okrem dôchodku iný príjem. Tento lístok 
platí len v reštaurácii Obecný dom. 

Keďže od marca 2011 sa zvyšuje cena stravného lístka na 2,65 €, starosta predložil návrh, aby 
dôchodca (jednotlivec), ktorý poberá dôchodok nižší ako 1,75 násobok životného minima (324,41 
€) alebo dôchodca (manželia),  ktorý poberajú dôchodok, ktorého výška neprekročí 1,5 násobok 
životného minima patriaceho dvojici (472,03 €) mal nárok na stravný lístok za 1,52 €. Rozdiel 1,13 
€ bude doplácať obecný úrad.  Ostatní  poberatelia  starobného alebo invalidného dôchodku (bez 
ohľadu na výšku dôchodku) by mali nárok na stravný lístok za 2,40 €. Rozdiel 0,25 € bude doplácať 
obecný úrad. 

Tieto  úľavy  platia  len  pre  stravovanie  v  reštaurácii  Obecný  dom  a  len  na  stravné  lístky 
zakúpené na OcÚ.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 3/3/2011)

6.  K bodu: Žiadosti
Starosta konštatoval, že na obecný úrad nebola doručená žiadna žiadosť, ktorú by bolo potrebné 

prejednať na zasadnutí OcZ.

7. K bodu: Rôzne
Bod 7.1. komisie
Starosta dal predsedom komisií podnety na prejednanie v komisiách. 
Komisia pre kultúru a šport a komisia pre školstvo a mládež – premyslieť oslavy Dňa matiek a tiež 
oslavy Dňa sv. Cyrila a Metoda. Starosta pripomenul, že minulý rok bola jedna spoločná oslava Dňa 
matiek  (obecný  úrad,  seniori,  deti  z  MŠ  a  ZŠ).  P.  Havajová  podotkla,  že  Klub  kresťanských 
seniorov počíta s tým, že to takto bude aj tento rok. 
Starosta dal tiež komisiám na zváženie termín osláv Dňa sv. Cyrila a Metoda. Doteraz sa oslavy 
konali presne 5. júla. Keďže tento rok vychádza tento deň v strede týždňa, treba pouvažovať či 



nepresunúť oslavy na najbližší víkend. P. Čajka podotkol, že by bolo lepšie presunúť oslavy na 
víkend.
Komisia finančná a obecného rozvoja – riešiť veci okolo financovania úveru a pod. P. Kormaník 
reagoval, že zvolá zasadnutie komisie na 21.3.2011 o 16.30.
Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku – prejednať na cintoríne a rozhodnúť sa 
o koľko posunúť ďalší rad, ako pochovávať do ďalšieho radu, ako revitalizovať zeleň a pod.
Komisia stavebná – vyriešiť problémy s reštauráciou Obecný dom a aktualizovať vízie navrhnuté na 
obdobie rokov 2008 – 2013 (spolu s komisiou finančnou a obecného rozvoja)
Komisia sociálna – stravovanie dôchodcov vyriešené; stretnutie komisie zvolané na 21.3.2011

Bod 7.2. príspevok pre prvákov ZŠ
Starosta  pripomenul,  že minulý rok OcZ schválilo  príspevok pre prvákov ZŠ v Ľuboticiach na 
učebné pomôcky. Navrhol poslancom, aby zvážili, či tento príspevok schváli OcZ aj tento rok a v 
akej výške. Z diskusie vyplynul súhlas poslancov so schválením príspevku, výška sa schváli na 
budúcom zasadnutí OcZ.

Bod 7.3. kapacita cintorína
P. Baňas sa informoval na koľko rokov je vypočítaná kapacita cintorína. Starosta odpovedal, že 
podľa výpočtu Ing. Zapotoku ešte na 35 – 40 rokov kapacita postačí.

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

Ľubotice  07. 03. 2011

      MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                  starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: František Husovský, v. r.

           Martin Baňas, v. r.


