
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 2/2011
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 02. 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, 

                  Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Milan Marchevský, Ing. Jakubko, 
                  Mgr. Ivan Kostelník
                   

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 14.02.2011
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Kontrola prijatých uznesení
3.   Prejednanie investičných priorít obce na rok 2011
4.   Prejednanie a schválenie členov komisií pri OcZ
5.   Schválenie členov redakčnej rady Spravodaja
6.   Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol 
7.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2011
8.   Prejednanie žiadostí
9.   Rôzne
10. Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Mgr. Vladimír Lukáč
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/2/2011)
(na zasadnutie OcZ prišiel MUDr. Daňo, PhD., poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)

2. K bodu: Rôzne
Bod 2.1. optická sieť v obci

Starosta informoval prítomných, že na zasadnutí OcZ sa zúčastnia dvaja hostia Ing. Jakubko zo 
spoločnosti Presnet s. r. o. a Mgr. Ivan Kostelník, riaditeľ ZŠ. Navrhol teda presunúť časť bodu 
Rôzne do tejto časti programu. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.

Starosta  odovzdal  slovo  Ing.  Jakubkovi,  ktorý  následne  prítomným prezentoval  spoločnosť 
Presnet  a  produkty,  ktoré  ponúka.  Konštatoval,  že  zamestnanci  spoločnosti  zrealizovali  v  obci 
prieskum  ohľadom  záujmu  o  pripojenie  domácností  na  optickú  sieť.  Výsledkom  je  vysoká 
úspešnosť. 
(na zasadnutie OcZ prišiel Ing. Harčár, poslanci od tohto bodu rokovali v počte 9)

Poukázal na to, že spoločnosť po zrealizovaní optickej siete v obci, vie občanom ponúknuť 



pripojenie  na  internet,  TV a  telefón.  Samotná  realizácia  má  3  varianty  –  časť  vzduchom cez 
rozhlasové vedenie, časť zemou v zelených pásoch blízko chodníkov a časť cez pozemky občanov. 
Dodal, že tým, že obec povolí realizáciu stavby, všetky neziskovky, školy v obci budú pripojené na 
internet gratis. V rámci tohto projektu je možné realizovať aj pripojenie na kamerový systém, príp. 
obecnú televíziu. 

P. Kormaník sa informoval aká je cenová úroveň v porovnaní s inými poskytovateľmi. Ing. 
Jakubko odpovedal, že cenová úroveň jednotlivých balíkov sa pohybuje od 10 do 25 €. 

P.  Baňas  sa opýtal  či  bude potrebné zaplatiť  nejaký poplatok aj  za prípojku?  Ing.  Jakubko 
odpovedal, že zriaďovací poplatok je od 80 € vyššie, pričom záleží od balíka produktov. 

P. Kormaník sa informoval či je pri balíkoch nejaká viazanosť? Ing. Jakubko odpovedal, že 
viazanosť je 12 mesiacov. 

Ing. Harčár sa opýtal aká bude obecná investícia do tejto akcie? Ing. Jakubko odpovedal, že 
obec do tejto akcie vôbec neinvestuje. Presnet požaduje len zmluvu, v ktorej bude upravené, že na 
určitých miestach bude možné ťahať kabeláž po stĺpoch.

Starosta informoval, že každá ulica, čo sa týka technického riešenia sa bude riešiť osobitne – 
tam, kde nie je rozhlas na stĺpoch, bude optika uložená v zelených pásoch príp. bude po dohode s 
majiteľmi nehnuteľností ťahaná po záhradách.

MUDr. Daňo, PhD. sa Ing. Jakubka opýtal koľko domácností by sa malo napojiť, aby to bolo 
pre ich firmu rentabilné? Ing. Jakubko odpovedal, že cca 250 – 300 domácností.

Starosta sa opýtal, či v prípade, že bude realizovaná  rekonštrukcia obecného rozhlasu a  optika 
bude ťahaná po stĺpoch bude firma následne ochotná ťahať túto optiku po zemi? Ing.  Jakubko 
odpovedal, že nie to nie je problém. V istej  fáze by bolo pripojenie aj  po vzduchu aj po zemi,  
následne už len v zemi.

MUDr.  Daňo,  PhD.  sa  opýtal  dokedy  bude  Presnet  realizovať  prieskum?  Ing.  Jakubko 
odpovedal,  že  už  zrealizovaný  prieskum stačí  na  to,  aby bolo  pre  firmu zaujímavé  realizovať 
optickú sieť. Zamestnanci v rámci prieskumu oslovili cca 25% domácností obce.

Ing. Fečik reagoval aké percento z oslovených domácností má záujem pripojiť sa na optickú 
sieť?  Ing.  Jakubko  odpovedal,  že  presné  percento  nepozná  ale  100  z  oslovených  domácností 
predbežne má záujem o pripojenie.

Ing. Harčár sa opýtal, či firma Presnet má skúseností s realizáciou takejto stavby? Ing. Jakubko 
odpovedal, že s realizáciou optickej siete áno ale spoločnosť prechádza na novú technológiu a táto 
ešte nebola realizovaná.

Ing.  Marchevský  sa  informoval  ako  bude  vyriešené  to,  že  väčšina  domácností  má  teraz 
pripojenie  cez  iných  poskytovateľov  a  viazanosť  im  končí  o  rok  resp.  neskôr?  Ing.  Jakubko 
odpovedal, že s touto situáciou rátajú a pripájanie bude realizované v rôznych etapách.

P.  Husovský  poukázal  na  to,  že  je  potrebné  pripojiť  najmä  tie  ulice,  ktoré  sa  budú 
rekonštruovať.  Ing.  Jakubko reagoval,  že  spoločnosť vie  uložiť  aspoň prázdnu trubku do zeme 
počas rekonštrukcie a následne zatiahne optický kábel.

Ing. Harčár sa informoval ako by bola v prípade záujmu realizovaná obecná televízia? Ing. 
Jakubko odpovedal, že Presnet rezervuje obci jeden kanál. Avšak obec si musí zabezpečiť kameru, 
softvér a pod.

P. Husovský sa opýtal, či spoločnosť uvažuje aj s pripojením ulíc Hapákova, Tekeľová? Ing. 
Jakubko odpovedal, že toto sa zatiaľ neriešilo. 

P. Čajka konštatoval,  že zatiaľ prevažujú pozitíva.  Starosta dodal, že až na to rozkopávanie 
obce. Následne ukončil diskusiu k tomuto bodu a poďakoval Ing. Jakubkovi za účasť.

Bod 2.2. ZŠ v Ľuboticiach
Starosta obce privítal Mgr. Ivana Kostelníka, riaditeľa ZŠ na zasadnutí OcZ a odovzdal mu 

slovo. Riaditeľ ZŠ poďakoval za slovo a možnosť prísť na zasadnutie OcZ a podať informácie 
osobne. Na úvod informoval o zápise žiakov. Konštatoval, že v predchádzajúcich rokoch sa vďaka 
demografickej krivke počet žiakov znižoval, tento rok je na úrovni toho predchádzajúceho. Zápis do 
prvého ročníka sa konal 20. januára a zapísaných je 59 detí (25 z Ľubotíc, 16 z Nižnej Šebastovej, 



7 z Vyšnej Šebastovej, 7 z Podhradíka, 2 zo Severnej, 1 z Prešova a 1 z Podhoran). Ešte je možné 
prijať žiakov, keďže maximálny počet žiakov v triede v 1. ročníka je 22. Celkovo navštevuje v 
súčasnosti školu 510 žiakov.

MUDr. Daňo, PhD. sa opýtal koľko detí  z MŠ v Ľuboticiach prejde na ZŠ v Ľuboticiach? 
Riaditeľ ZŠ odpovedal, že cca 95%. 

Ďalšia  informácia  sa  týkala  stavu  ZŠ.  Riaditeľ  konštatoval,  že  obec  podala  žiadosť  o 
rekonštrukciu ZŠ z fondov EÚ avšak aj napriek tomu, že projekt bol vypracovaný kvalitne, žiadosť 
bola  zamietnutá.  Podotkol,  že  dochádza  k  istej  diskriminácii  ZŠ  pri  projektoch,  keďže  ju 
nenavštevujú  rómski  žiaci.  Poukázal  na  náročnosť  starých  budov  na  údržbu  a  vykurovanie, 
dochádza k úniku tepla, problémom sú okná a steny zo severnej strany. 

P. Havajová sa opýtala koľko okien by bolo potrebné vymeniť. Riaditeľ odpovedal, že sa jedná 
o 125 trojdielných okien, 119 okien v triedach, 65 malých okien, 8 okien v malej telocvični a 5 
dvojdielných okien.

Starosta sa opýtal koľko okien bolo vymenených. Riaditeľ odpovedal, že 9.
Doplnil,  že  je  tiež  potrebná  rekonštrukcia  toaliet  vo  4.  pavilóne  a  že  začínajú  odchádzať 

elektrické rozvody. 
MUDr. Daňo, PhD. doplnil, že je potrebné ešte upraviť dvor. Riaditeľ súhlasil.
Starosta reagoval,  že odborníci  navrhovali  zmeniť systém kúrenia z centrálneho na plynové 

kotly pre každý pavilón – je preto potrebné zvážiť či rekonštruovať starú kotolňu. Okná by bolo 
dobré riešiť cez havarijný stav – získať finančné prostriedky z MŠ SR.

Mgr. Lukáč poukázal na to, či nebude plesnieť budova, ak sa dajú plastové okná do starých 
múrov. Či by nebolo vhodné riešiť každý pavilón postupne a celý.

Z diskusie k tejto časti vyplynulo, že starosta zistí na Krajskom školskom úrade ako je možné 
riešiť situáciu s oknami cez havarijný stav.

Následne  riaditeľ  podal  prítomným informácie  o  projekte  Moderné  vzdelávanie  žiakov  cez 
Európsky sociálny fond. Tento projekt bol realizovaný od marca 2009, ukončený bol koncom roka 
2010. Využitie prostriedkov bolo na 76,9% z dôvodu, že ceny boli  znížené oproti  pôvodným v 
ponukách. Projekt bol zameraný na matematiku, cudzí jazyk, zemepis a telesnú výchovu.

Na záver ešte riaditeľ doplnil informáciu, že ZŠ má na tento rok rozpočet 633 410 € - je vyšší, 
keďže škola má dosť integrovaných žiakov, čím sa navyšuje normatív.

Starosta poďakoval riaditeľovi ZŠ za to, že prišiel informovať poslancov na zasadnutie OcZ.
 
3. K bodu: Kontrola prijatých uznesení

Starosta  k  tomuto  bodu  uviedol,  že  uznesenia  prijaté  na  januárom  zasadnutí  OcZ  boli 
konštatačné a preto nie je potrebné sa k nim vrátiť.

 
4.  K bodu: Prejednanie investičných priorít obce na rok 2011

Starosta predložil materiál Zámery obce Ľubotice na obdobie 2008 – 2013 poslancom s tým, 
aby do marcového zasadnutia OcZ zvážili navrhnuté a nezrealizované aktivity a prípadne navrhli 
nové.

Návrh investičných akcií na rok 2011:
1.  prístavba  MŠ  – minulý  týždeň  bol  kontrolný  deň  na  stavbe,  práce  prebiehajú  podľa 
harmonogramu,  mali  by  byť  ukončené  do  30.6.2011;  mimo  projekt  bude  potrebné  realizovať 
slaboprúd – oslovená spoločnosť HS-PLUS (tak ako na OcÚ);
2.  regenerácia centrálnej zóny obce – projekt bude realizovaný z prostriedkov EÚ ale je potrebné 
spolufinancovanie obce;
3.  rekonštrukcia  verejného  osvetlenia  – žiadosť  podaná;  ak  bude  akceptovaná  bude  projekt 
realizovaný z prostriedkov EÚ ale bude potrebné spolufinancovanie;
4. rozšírenie IS na ul. Makarenkovej – je pripravené všetko potrebné na prevod pozemku z SPF 
na obec; podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia (voda, kanál)
5.  chodník  cyklistický  a  peší  od  Hypernovy  po  Ľubotice  popri  MK2 – je  vydané  stavené 
povolenie; realizovať aspoň časť od Hypernovy po potok, kde je obecný pozemok



6.  oprava reštaurácie  Obecný dom  – žiadosť  p.  Balíka  o  riešenie  stavebného stavu budovy; 
zrealizovaná revízia plynových spotrebičov – gamatky už dožívajú;

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
Ing. Marchevský prezentoval názor občanov, aby sa pri realizácii regenerácie centra, vyrovnala 

cesta (zákruta pri kostole) a preložil sa plot. Ing. Harčár dodal, že by bolo vhodné znížiť pozemok a 
tým by sa cesta  stala  prehľadnou.  P.  Havajová navrhla,  aby sa vstúpilo do jednania s  RK FÚ. 
Starosta reagoval, že v rámci projektu regenerácia centra budú priechody riešené ako retardér (vodič 
automaticky spomalí).  P.  Baňas  sa  informoval  či  budú v  rámci  projektu  zachované parkovacie 
miesta. Starosta odpovedal, že parkovisko bude ešte väčšie ako v súčasnosti. Ing. Fečik konštatoval, 
že rokovanie s RKFÚ nebude problém, ale obec bude pravdepodobne musieť zafinancovať oporný 
múr.  Z diskusie  vyplynul  návrh,  aby starosta  a  obecná rada začala  jednať  s  RKFÚ a následne 
informovala o výsledku OcZ.

Investičné aktivity na rok 2011 OcZ schváli na svojom marcovom zasadnutí.

5. K bodu: Prejednanie a schválenie členov komisií pri OcZ
Starosta otvoril tento bod a požiadal predsedov komisií, aby prezentovali svoj návrh na členov 

komisií a ostatných poslancov, aby doplnili návrh v prípade potreby.
sociálna komisia – Helena Šidelská, Bc. Monika Paľová, Júlia Semančíková
komisia  finančná  a  obecného  rozvoja  –  Ing.  Ján  Krasnay,  JUDr.  Miroslav  Makara,  Ing.  Mária 
Turlíková, Ing. Július Hanudeľ, Mgr. Katarína Macková
komisia  stavebná – Štefan  Olejník,  Peter  Leško,  Ing.  Slavomír  Pariľák,  Otto Dlugoš,  Miroslav 
Kormaník
komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku – František Franc, Martin Šarišský 
komisia pre kultúru a šport – Mgr. Viera Štroncerová, Mgr. Iveta Hambaleková, Gejza Sabanoš, 
Peter Kožuško, Ladislav Šimko
komisia  pre  školstvo a  mládež  –  Mgr.  Bronislava  Fecková,  Iveta  Blažovská,  Katarína  Vaňová, 
Mgr. Anna Okruhľanská, Mgr. Mária Pavlíková, Ing. František Marcinčin
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 2/2/2011)

6.  K bodu: Schválenie členov redakčnej rady Spravodaja
Starosta konštatoval, že v predošlom období bol návrh, aby obecná rada bola v redakčnej rade 

Spravodaja a bolo by dobré to zachovať. 
Návrh  na  zloženie  redakčnej  rady:  MVDr.  Štefan  Krajči,  MUDr.  Jaroslav  Daňo,  PhD., 

Ing. Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Mgr. Martina Baňasová, Mgr. Iveta Hambaleková, Júlia 
Potocká, Mgr. Tomáš Feč, Mgr. Bohumír Geleta.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 3/2/2011)

7.  K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol
Starosta dal slovo hlavnému kontrolórovi obce a požiadal ho, aby informoval prítomných o 

svojej kontrolnej činnosti v uplynulom roku. Hlavný kontrolór v krátkosti prezentoval zameranie 
kontrolnej činnosti  a konštatoval, že pri kontrole neboli zistené nedostatky,  ktoré by vyžadovali 
prijímanie opatrení. V činnosti obecného úradu sa nevyskytol žiaden špecifický problém, na ktorý 
by bolo potrebné poukázať. Celkovo konštatoval, že nemá výhrady k činnosti OcÚ.

Poslanci vzali správu hlavného kontrolóra na vedomie.



8.  K bodu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2011
Hlavný kontrolór predložil  poslancom materiál  – návrh plánu kontrolnej činnosti na I.  a II. 

polrok 2011, ktorý následne v krátkosti aj prezentoval. Dodal, že okrem kontrol, ktoré sú uvedené v 
pláne, môže OcZ poveriť hlavného kontrolóra, aby vykonal aj ďalšie kontroly v zmysle zákona (v 
MŠ, ZŠ, na OcÚ, kontrolu dotácií a pod.)

Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 4/2/2010)

9.  K bodu: Prejednanie žiadostí
1. žiadosť Martina Balíka A. M. B., Bardejovská 29, Ľubotice
- o riešenie problému stavu budovy reštaurácie Obecný dom 
Starosta  požiadal  Ing.  Semana  (stavebný  dozor  na  prístavbe  MŠ),  aby  zhodnotil  stav  budovy 
reštaurácie Obecný dom; v stredu má predložiť stanovisko, v ktorom zhodnotí stav a navrhne z 
odborného hľadiska riešenie; následne OcZ rozhodne ako sa s tým vysporiadať; 
P. Čajka sa opýtal kedy bola realizovaná rekonštrukcia Obecného domu? Starosta odpovedal, že cca 
12 rokov dozadu. 
Ing.  Harčár  navrhol,  aby  sa  problémom  zaoberala  stavebná  komisia  OcZ  a  predložila  svoje 
stanovisko na marcovom zasadnutí OcZ. 
Poslanci hlasovali o návrhu uložiť stavebnej komisii prešetriť stav a navrhnúť riešenie.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 5/2/2010)

2. žiadosť Mareka Ivaneckého, Šalgovická 13, Ľubotice
- o dočasné zmenšenie prenajatej plochy k 1.3.20110
Ing. Harčár navrhol, aby sa termínovo určilo dokedy sa zníži výmera prenajatej plochy. Z diskusie 
vyplynul návrh znížiť výmeru prenajatej plochy na obdobie 6 mesiacov.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 6/2/2010)

3. žiadosť Pavla Sitárčika, Ďumbierska 20, Prešov
- o zámenu pozemkov
Táto žiadosť bola prejednávaná už na minulom zasadnutí  OcZ. Starosta jednal s p.  Sitárčikom, 
ktorý navrhol, že je ochotný realizovať otočku na svojom pozemku a na vlastné náklady. Zmluvu 
upraví právnik obce JUDr. Palša.
HLASOVANIE
prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 7/2/2010)

10. K bodu: Rôzne
Bod 10.1. nefunkčné svetlo
P. Havajová predniesla sťažnosť p. Dlugošovej, že pred jej domov nesvieti svetlo. Starosta reagoval, 
že o 23.00 sa po dohode s O. S. V. O. comp sa svetlá vypínajú a v úspornom režime fungujú až do 
rána. Ing. Fečik sa opýtal ako je riadené regulované svietenie. Starosta odpovedal, že ide o časovú 
reguláciu,  po 23.00 svieti  už len  každé  tretie  svetlo  (na uliciach,  kde je  urobená rekonštrukcia 
verejného osvetlenia).



Bod 10.2. staré stromy na cintoríne
P.  Havajová  prezentovala  dotaz  p.  Žecovej,  či  obec  plánuje  zrezať  staré  stromy  na  cintoríne. 
Starosta odpovedal,  že  v sobotu odlomilo konár z jednej  tuje a okrem toho,  že tuje znečisťujú 
cintorín, začínajú aj ohrozovať. Uvažuje sa o revitalizácii zelene – návrh vypracuje odborník. P. 
Čajka dodal, že je potrebné tiež upraviť živý plot. Starosta odpovedal, že aj toto bude predmetom 
jednania s odborníkom. P. Baňas reagoval, že na vstupe na cintorín by malo byť umiestnené svetlo.  
Starosta odpovedal, že nie je problém riešiť to stožiarom, keďže vedenie je pri svetle pri kríži.

Bod 10.3. špinenie psov na chodníky
P. Havajová sa v mene občanov informovala, či je možné dať pokutu za špinenie psov na chodník? 
Starosta odpovedal, že obec zatiaľ zrealizovala odchyt psov p. Tkáčovej – sú v útulku. Problém 
voľne pobehujúcich psov je akútny. Poslanec Kužma pripravuje zmenu zákona o obecnej polícii 
tak, aby mohla zasahovať aj  v teritóriu inej obce. Spoluprácou s mestskou políciou by sa riešil  
odchyt psov.

Bod 10.4. Kelemeske fašiangové zabíjačkové hody
Ing. Marchevský pozval prítomných na fašiangové hody, ktoré organizuje FS Kelemeske furmani v 
spolupráci s obecným úradom dňa 19.02.2011 na športovom areáli.

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

Ľubotice  14. 02. 2011

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                  starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r.

Overovatelia: Jozef Čajka, v. r.

           Mgr. Vladimír Lukáč, v. r.


