
  Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Zápisnica č. 1/2011
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. 01. 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, Mária Havajová, František Husovský, Miroslav Kormaník, 
      Mgr. Vladimír Lukáč

Ospravedlnili sa: Ing. Matej Harčár (PN), Ing. Milan Marchevský (služobné 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. Navrhol doplniť program 
v bode 7 o voľbu zástupcu do Správnej rady TJ SOKOL Ľubotice. Program bol schválený podľa 
doplneného návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom. 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 17.01.2011
1.  Otvorenie - prezentácia

          - schválenie programu
          - určenie overovateľov zápisnice

2.   Prehľad uznesení OcZ za rok 2010, ku ktorým sa treba vrátiť
3.   Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2010
4.   Vyhodnotenie spoločenských podujatí v roku 2010
5.   Správa o činnosti obecnej knižnice za rok 2010
6.   Poverenie poslanca viesť rokovanie obecného zastupiteľstva
7.   Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri ZŠ, Rady školy pri MŠ, Rady školy pri SPŠ 
      a Správnej rady TJ SOKOL Ľubotice
8.   Zriadenie krízového štábu obce
9.   Schválenie Zásad odmeňovania poslancov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
10. Schválenie rozdelenia ulíc v obci medzi poslancov OcZ
11. Prejednanie žiadostí
12. Rôzne
13. Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a Miroslav Kormaník
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

 (uznesenie č. 1/1/2011)

2. K bodu: Prehľad uznesení OcZ za rok 2010, ku ktorým sa treba vrátiť
Starosta prezentoval uznesenia OcZ za rok 2010, ktoré ostávajú v plnení

uznesenie č. 3/2/2010 – OcZ súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech SPP a. s., so sídlom  
Mlynské nivy 44/B,  Bratislava na parcelách č.  KN-C 3311, 3309, 3228 a 3227 k.  ú. Ľubotice za  
jednorázovú odplatu vo výške 680 €
- toto uznesenie bolo prijaté v súvislosti s antikoróznou ochranou plynových zariadení; táto akcia je 



ukončená, každý dom je napojený na antikoróznu ochranu; pripravuje sa samotná zmluva s SPP o 
zriadení vecného bremena; následne SPP uhradí obci odplatu za zriadenie vecného bremena
Ing.  Fečik  sa  informoval  či  návrh  na  výšku  odplaty  vyšiel  od  SPP alebo  od  obce?  Starosta 
odpovedal, že návrh je výsledkom dohody s SPP. Zohľadnilo sa tam, že táto akcia je prospešná pre 
obec. 
(na zasadnutie OcZ prišiel MUDr. Daňo, PhD., poslanci od tohto bodu rokovali v počte 8)
uznesenie č.  5/5/2010 – OcZ posudzuje vysporiadanie pozemkov pod starým potokom ako prípad  
hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  
znení neskorších predpisov a schvaľuje cenu za m2 vo výške 13,27 €.
-  toto uznesenie sa použije pre všetky prípady týkajúce sa vysporiadania pozemkov pod starým 
potokom
uznesenie  č.  7/7/2010  –  OcZ  ukladá  predsedovi  komisie  majetkoprávnej  a  obecného  rozvoja  
prejednať  s  majiteľmi  bytov  na  ul.  Strážnická  22  možnosti  riešenia  ich  žiadosti  a  predložiť  
stanovisko na zasadnutí OcZ v septembri
-  žiadosť ešte nie je doriešená; je potrebné rokovať s majiteľmi bytov v tejto bytovke ale tiež s 
obyvateľmi susednej bytovky; 

Ing.  Fečik  sa  opýtal,  kto  je  vlastníkom  pozemku,  o  ktorý  sa  v  žiadosti  jedná?  Starosta 
odpovedal, že obyvatelia bytovky majú odkúpené len byty; pozemok pod bytovkou, záhradky a 
cesta  patria  obci  –  pri  majetkovoprávnom  vysporiadaní  bude  potrebné  diferencovať,  o  ktorý 
pozemok ide. 

P. Husovský sa informoval, či sa jedná o všetky tri bytovky. Starosta odpovedal, že lesnícka 
bytovka je vyriešená, jedná sa len o dve družstevné bytovky.

P. Baňas sa opýtal, či v obyvatelia lesníckej bytovky sú majiteľmi cesty alebo cesta patrí Lesom 
SR? Konštatoval, že obec by ju mala odkúpiť, aby v budúcnosti nevznikol problém.

P. Čajka sa informoval, či cintorín patrí Židovskej obci? Starosta odpovedal, že áno a dodal, že 
ich majetkom je aj pozemok pod ul. Kapušianska.
uznesenie  č.  8/7/2010  –  OcZ ukladá  predsedovi  komisie  výstavby  na  mieste  prešetriť  žiadosť  p.  
Ľubomíra Vyslockého a predložiť stanovisko na zasadnutí OcZ v septembri
- toto uznesenie ostáva otvorené; je potrebné urobiť projekt a cenovú ponuku
uznesenie č. 2/8/2010 – OcZ a) schvaľuje začatie obstarávania aktualizácie ÚPN obce Ľubotice pod  
názvom „ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011“, b) žiada starostu obce zabezpečiť obstaranie  
„ÚPN obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011“ v súlade s § 2a ods. 1 a § 19a ods. 2 zákona č. 50/1976  
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
-  starosta  má  ponuky  na  spracovanie  aktualizácie  ÚPN,  vyhodnotia  sa  a  následne  sa  zadá 
spracovanie uchádzačovi s najlepšou ponukou
uznesenie č. 7/10/2010 – OcZ súhlasí s odkupením časti pozemku parc. č. KN-C 435 o výmere 13 m2  
v k. ú. Ľubotice od Ing. Bartolomeja Tkáča, B. S. Timravy 7, Lovinobaňa za cenu 780 € za účelom  
rozšírenia Šalgovickej ulice pri jej rekonštrukcii, v zmysle GP č. 62/2010 zo dňa 07.09.2010, ktorý  
vypracoval Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164
- zmluva zatiaľ nebola realizovaná
uznesenie č. 8/10/2010 – OcZ schvaľuje odkúpenie parciel č. KN-C 3245/3 o výmere 134 m  2  , č. KN-C   
3245/4 o výmere 28 m  2   a č. KN-C 3246/2 o výmere 27 m  2   od Ing. Františka Zapotoku, Justičná 6,   
Prešov podľa LV č. 2059 v cene 13,27 €/m  2  . Pozemky sa nachádzajú pod telesom chodníka na ul.   
Bardejovskej a telesom cesty na ul. Strážnickej
- zmluva zatiaľ nebola realizovaná

Starosta  konštatoval,  že  všetky  uznesenia  prijaté  v  roku  2010  okrem  spomenutých  boli 
zrealizované.

MUDr. Ďaňo, PhD. sa opýtal, či na plnenie uznesení prijatých v r. 2010 sú v rozpočte vyčlenené 
prostriedky? Starosta odpovedal, že ešte v roku 2008 sa OcZ dohodlo, že cca 13300 € (za nájom 



bilboardov, pozemkov...) sa použije v príslušnom roku na postupné majetkoprávne vysporiadanie. 
Všetko záleží od rôznych okolností – výška podielových daní, ktoré obec dostane; sú rozbehnuté 
dve veľké investičné akcie (prístavba MŠ a rekonštrukcia námestia). Zatiaľ obec ďalšie žiadosti na 
vysporiadanie neeviduje.

OcZ vzalo prehľad uznesení OcZ za rok 2010, ku ktorým sa treba vrátiť na vedomie.

3.  K bodu: Vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2010
Starosta uviedol, ktoré investičné zámery stanovené uznesením č. 2/2/2010 boli splnené počas 

roka a pri investičných akciách, ktoré zatiaľ neboli realizované, uviedol dôvod.

1. oplotenie záhrady pri reštaurácii Obecný dom + úprava záhrady (detské ihrisko, vonkajšie 
sedenie, možnosti kult. podujatí) - čiastočne realizované; oplotenie je vybudované; do užívania 
bolo dané detské ihrisko; vonkajšie sedenie riešil p. Balík; pódium, kde by bolo možné organizovať 
kultúrne podujatia sa vybuduje v tomto roku, ak to financie umožnia
Starosta doplnil, že Ing. arch. Kupčihová pripraví návrh, ktorý následne predloží OcZ. 
MUDr. Daňo, PhD. poznamenal, že by bolo dobré keby pódium bolo zrealizované do konca mája,  
aby následne mohol byť zorganizovaný nejaký koncert a pod. v mesiacoch jún – august. Starosta 
odpovedal, že všetko záleží od toho v akej výške budú podielové dane.
2. prístavba MŠ - práce prebiehajú, do 30.6. by mala byť prístavba ukončená
3.  regenerácia  centrálnej  zóny  obce  -  ide  o  projekt  realizovaný  z  fondov  EÚ;  zmluva  s 
dodávateľom Inžinierske stavby je podpísaná; hneď ako to počasie dovolí, začne sa s prácami 
4.  rekonštrukcia  ul.  Šalgovickej  -  ukončená;  ešte  nebolo  preberacie  konanie;  bude  potrebné 
doplniť vodorovné dopravné značenie
P. Baňas poukázal na to, že kanál a hydranty na ulici nie sú urobené dobre, sú nižšie ako cesta 
(prepadnuté). Starosta reagoval, že keďže stavba nebola ešte prevzatá, bude všetky nedostatky riešiť 
v rámci preberacieho konania.
P. Kormaník sa informoval aká je celková preinvestovaná suma? Starosta odpovedal, že sa jedná 
o cca 500 tis. € - v tejto sume je zahrnuté aj verejné osvetlenie a rozhlas.
5. projektová dokumentácia cesty pri Ľubotickom potoku od MK2 – nerealizované; starosta 
riešil tento projekt niekoľkokrát s Ing. Arch. Debnárom, keďže hydrogeologické pomery narušili 
pôvodnú víziu; cesta v platnom územnom pláne obce vedie od MK2 a prechádza vrchom kopca nad 
bytovkami; na MK2 by sa mala napojiť pri firme Nicholtrackt; v náväznosti na aktualizáciu ÚPN 
a tiež na skutočnosť, že plánovaná výstavba bytoviek na kopci by bola príliš náročná kvôli neistým 
hydrogeologickým podmienkam,  je  potrebné  zvážiť  presun  cesty  zo  stredu  kopca  –  tesne  nad 
hranicu pozemku na ul. Hapákovej
6. rozšírenie IS na ul. Makarenkovej, Krížnej a prepojenie vodovodu za Ľubotickým potokom 
– požiadavka na VVS – je vydané stavebné povolenie na inžinierske siete na ul. Krížnej; realizuje 
sa vybudovanie vodovodu a kanalizácie ako investícia VVS; obec vybavila dokumentáciu; obdobne 
sa  plánuje  realizácia  IS  na  ul.  Makarenkovej;  vydané  povolenie  na  vodu,  kanál,  plyn,  cestu, 
odvodnenie; pripravené sú všetky doklady, ktoré sú potrebné pre bezplatný prevod pozemku od SPF 
na  obec;  práce  je  možné  realizovať  už  teraz,  keďže  pozemok  je  potrebné  vysporiadať  do 
kolaudačného konania; vodovod za Ľubotickým potokom – pozemky sú tam súkromné, je potrebné 
ich  majetkovoprávne  vysporiadať;  keďže  VVS  realizuje  ul.  Krížnu  a prisľúbila  realizáciu  ul. 
Makarenkovej, prepojenie vodovodu musí zatiaľ počkať
7. prekrytie vchodu do šatne na ŠA - zrealizované
8.  prístrešky na zastávky MHD –  nerealizované;  čaká  sa na  typ  prístreškov v rámci  projektu 
„regenerácia centra“, aby boli rovnaké
9. rekonštrukcia ZŠ – požiadavka na fondy EÚ  – v roku 2010 nevyšla žiadna výzva; v tomto 
období sa prehodnocuje prerozdelenie prostriedkov na jednotlivé kapitoly; 
10. chodník cyklistický a peší od Hypernovy po Ľubotice popri MK2 – požiadavka na fondy 
EÚ – stavebné povolenie je vydané; projekt je pripravený; starosta rokoval na majetkoprávnom 
odbore MsÚ Prešov s požiadavkou zapojiť do tejto investície aj mesto Prešov a zaradiť to do plánu 



na r. 2011 z dôvodu prepojenia sídliska Sekčov s Nižnou Šebastovou.
11. osvetlenie MK2 – požiadavka na fondy EÚ –  vyhodnocovanie podaných žiadostí by malo 
prebehnúť počas apríla

Mimo  týchto  plánovaných  investičných  akcií,  bolo  potrebné  realizovať  oplotenie  ihriska 
s umelou trávou, aby nedochádzalo k jej poškodzovaniu (preinvestovaných 6759 €).

Na záver starosta doplnil, že tento prehľad investičných aktivít za rok 2010 bol zaradený do 
programu z dôvodu, že na budúcom zasadnutí  by malo OcZ stanoviť investičné aktivity na rok 
2011.

P. Havajová poukázala na to, že do roku 2013 by podľa správ prezentovaných v médiách každá 
obec mala mať sociálne zariadenie pre seniorov. Starosta reagoval, že už teraz obec musí do 60 dní  
zabezpečiť na základe žiadosti sociálnu službu. Obec v tomto období pripravuje komunitný plán 
sociálnych služieb obce. V súčasnosti má obec zmluvu o partnerskej pomoci s PSI – ak niekto podá 
žiadosť PSI realizuje za obec sociálne šetrenie, zdravotné šetrenie, vypracuje sociálny posudok, 
zdravotný posudok a pripraví rozhodnutie. 

OcZ vzalo vyhodnotenie plnenia investičných aktivít obce v roku 2010 na vedomie.

4. K bodu: Vyhodnotenie spoločenských podujatí v roku 2010
Starosta prezentoval prítomným realizované spoločenské podujatia, ktoré obecný úrad pripravil 

počas roka 2010.
Január - lyžovačka v Levoči a v Litmanovej
           - Ľubotický ples
           - korčuľovanie (klzisko na ŠA - 3 týždne)
Marec - beseda s Doc. OhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD. k jeho knihe Lanské snehy 
                          (o Šarišských Lúkach)

      - Noc s Andersenom (pre deti v knižnici)
Apríl - zájazd do Akvaparku v Nyíregyháze (2 autobusy)

- stretnutie s darcami krvi – ocenenie SČK
- slávnostné zasadnutie OcZ pri príležitosti 60. rokov kňazstva p. Amanda F. Macka

Máj - oslava Dňa matiek (v spolupráci s ZKS, ZŠ a MŠ)
Jún - čitateľská pasovačka (prvákov v knižnici)
Júl - oslava Dňa sv. Cyrila a Metoda + diskotéka
August - zájazd na kúpalisko do Svidníka (1 autobus)
September - Šarkaniáda

- oslava 10. výročia vzniku ZKS
Október - oslava jubilantov
November - Katarínska zábava

P.  Havajová  sa  opýtala  prečo  sa  zájazd  na  kúpalisko  organizoval  počas  apríla  a nie  cez 
prázdniny? Starosta odpovedal, že lístky, ktoré zakúpila obec boli viazané na termín (do júna 2010). 
Takto bolo možné využiť akciu k jednej platenej vstupenke, jedna zdarma. Na tento rok už lístky 
obec zakúpené nemá, termín bude možné prispôsobiť. Vychádzala sa aj zo skutočnosti, že v lete 
chodia rodiny na dovolenky.

OcZ vzalo vyhodnotenie spoločenských podujatí v roku 2010 na vedomie.

5.  K bodu: Správa o činnosti obecnej  knižnice za rok 2010
Starosta  prezentoval  poslancom  správu  o činnosti  knižnice  za  rok  2010.  Knihy  v obecnej 

knižnici  sú  postupne  katalogizované  v knižnično-informačnom  systéme  MaSK.  Po  ukončení 
katalogizácie, bude možné vyhľadávať knihy nachádzajúce sa v knižnici cez internet. V súčasnosti 
je v knižnici  7028 kníh,   zapísaných je 147 členov a k dispozícii  je 6 periodík na vypožičanie. 
Starosta poukázal na to, že knižnica zorganizovala pre deti počas roka dve akcie – prvou bola Noc 
s Andersenom (podujatie,  ktoré  sa  koná  nielen  na  Slovensku)  a ďalšou „Čitateľská  pasovačka“ 
prvákov ZŠ, ktorých za čitateľov pasovala spisovateľka detských kníh p. Gabriela Futová. Doplnil, 
že knižnica sa podieľa na príprave a organizovaní podujatí obce. 



P. Baňas konštatoval, že zoznam kníh na internete môže pomôcť čitateľom.
MUDr. Daňo, PhD. sa informoval aké sú náklady na knižnicu? Starosta odpovedal,  že túto 

položku je možné nájsť v rozpočte – jedná sa o náklady (na prevádzku a nákup kníh) cca 7970 € za 
rok.

Starosta  v súvislosti  s možnosťou  využiť  verejne  prístupný  internet  v knižnici,  ktorá  je 
využívaná, spomenul ponuku spoločnosti PRESSnet zrealizovať v obci optické káble (TV, internet, 
telefón). Táto firma by si spravila prieskum v obci, či je záujem o takýto spôsob pripojenia. Ak bude 
záujem do  zeleného  pásu  príp.  po  stĺpoch  obecného  rozhlasu  je  možné  zaviesť  optický  kábel. 
V roku 2007 bolo zavedenie optického kábla zaradené medzi investičné aktivity obce. Spoločnosť 
PRESSnet nepožaduje spolufinancovanie obce.

MUDr. Daňo, PhD. navrhol, aby v knižnici bolo viac PC s internetom pre verejnosť. Starosta 
odpovedal, že to nie je možné z priestorových dôvodov.

OcZ vzalo správu o činnosti obecnej knižnice za rok 2010 na vedomie.

6.  K bodu: Poverenie poslanca viesť rokovanie obecného zastupiteľstva
Starosta informoval poslancov, že v zmysle § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý pojednáva 

o rokovaní obecného zastupiteľstva sú v ods. 2, 3, 5 a 6  uvedené prípady, kedy rokovanie obecného 
zastupiteľstva vedie poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Keďže OcZ môže rokovať až po 
schválení programu, môže v praxi dôjsť k situácii, že OcZ nebude môcť rokovať, pretože nebude 
mať kto dať schváliť program rokovania. Z tohto dôvodu sa odporúča poveriť jedného z poslancov 
viesť v takomto špecifickom prípade zasadnutie OcZ hneď na začiatku volebného obdobia,  aby 
predišlo takejto patovej situácii.  V diskusii padol návrh poveriť Ing. Harčára. Poslanci hlasovali 
o tomto návrhu.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 2/1/2011)

7.  K bodu: Delegovanie zástupcu obce do Rady ZŠ, MŠ, SPŠ a Správnej rady TJ SOKOL 
Ľubotice

Starosta poukázal na to, že je potrebné delegovať zástupcov obce z radov poslancov do rád pri 
školách na území obce a tiež do správnej rady TJ SOKOL. Doplnil, že obec ako najväčší sponzor TJ 
SOKOL  deleguje  2  členov  správnej  rady,  ktorá  rozhoduje  o činnosti  TJ,  menuje  a odvoláva 
výkonný výbor.  Otvoril  diskusiu a vyzval  poslancov,  aby navrhli  spomedzi  seba zástupcov ako 
členov rád. 

Z diskusie vyplynul návrh delegovať do Rady školy pri ZŠ Mgr. Lukáča a MUDr. Daňa, PhD.,
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 

                                                                                                                   (uznesenie č. 3/1/2011)
 do Rady školy pri MŠ M. Baňasa 

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

                                                                                                                   (uznesenie č. 4/1/2011)
do Rady školy pri SPŠ J. Čajku 

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

                                                                                                                   (uznesenie č. 5/1/2011)
a do Správnej rady TJ SOKOL Ľubotice MVDr. Krajčiho a Ing. Harčára.

HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov



ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0 
                                                                                                                   (uznesenie č. 6/1/2011)

8.  K bodu: Zriadenie krízového štábu obce
Starosta  na  úvod  konštatoval,  že  v zmysle  §  3  zákona  č.  387/2002  Z.  z.  o riadení  štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu je obec orgánom krízového riadenia. 
§  10  predmetného  zákona  ukladá  obci  zriadiť  na  svojom  území  krízový  štáb.  Doteraz  nebol 
schválený OcZ. Doteraz mal krízový štáb pohotovosť len dvakrát – počas obdobia dažďov, keď 
hrozilo vyliatie potoka. Obec v takejto situácii musí reagovať ako prvá tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
občanov. Doteraz boli členmi štábu starosta, obecná rada a p. Lešková. Starosta navrhol, aby sa toto 
zloženie nemenilo. Doplnil,  že okrem krízového štábu je v obci zriadená aj  povodňová komisia 
v zmysle zákona o ochrane pred povodňami.  Členmi tejto komisie sú okrem krízového štábu aj 
ďalší občania.

Poslanci hlasovali o návrhu zradiť krízový štát a za jeho členov schváliť starostu obce, obecnú 
radu a p. Leškovú.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 7/1/2011)

9.   K bodu:  Schválenie  Zásad odmeňovania  poslancov  v zmysle  zákona č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení

Poslanci dostali materiál k tomuto bodu vopred. Starosta poukázal na potrebu schváliť tento 
dokument,  keďže  novela  zákona  o obecnom  zriadení  stanovila,  že  odmeňovanie  poslancov  je 
možné  len  podľa  schválených  zásad.  Informoval,  že  od  1.1.2011  bol  poverený  zastupovaním 
starostu Ing. Fečik. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Poslanci  navrhli  zmeny  v predložených  zásadách  odmeňovania  a následne  hlasovali 
o upravenom návrhu zásad po zapracovaní pripomienok z diskusie.

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

 (uznesenie č. 8/1/2011)

10.  K bodu: Schválenie rozdelenia ulíc v obci medzi poslancov OcZ
Starosta  konštatoval,  že  dôvodom návrhu  rozdeliť  35  ulíc  v obci  medzi  poslancov  OcZ  je 

predovšetkým  priblíženie  poslancov  k občanom.  Občania  tak  budú  mať  možnosť  obrátiť  sa 
s problémami na svojho poslanca.  Taktiež poslanci  môžu venovať zvýšenú pozornosť poriadku, 
verejnej  zeleni,  prerastaniu konárov stromov nad chodníky a ďalším problémom na pridelených 
uliciach.

Ing. Fečik sa opýtal ako to bolo doteraz, či poslanci čakali na podnety od občanov alebo chodili 
po pridelených uliciach. P. Havajová odpovedala, že poslanci chodili po uliciach. Starosta dodal, že 
aktivita bola na oboch stranách.

Starosta prezentoval návrh rozdelenia ulíc medzi poslancov:
Martin Baňas – Korabinského, Ľubochinianska,
Jozef Čajka – Domašská, Kapušianska, Chmeľová, Strážnická (vľavo od Bardejovskej a bytovky),
MUDr. Jaroslav Daňo, PhD. – Nižňanská, Za potokom, Hájnova, Platanová, Pod Hájom,
Ing. Miroslav Fečik – Hapákova, Tekeľova, Prešovská,
Ing. Matej Harčár – Šalgovická, Gagarinova, Krížna, Jedľová, Fialková, Repíková, Vrchná,
Mária Havajová – Čsl. letcov, Šebastovská, Ku Bánovcu, Bánovecká, Púpavová,
František Husovský – Makarenkova, Záhradná
Miroslav Kormaník – Bardejovská, Kalinčiakova, Cintorínska, Ku ihrisku, Rampová
Mgr. Vladimír Lukáč – Jána Kostru, Strojnícka



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

 (uznesenie č. 9/1/2011)

11.  K bodu: Prejednanie žiadostí
Na úvod tohto bodu p. Havajová navrhla, aby sa žiadosti, ktoré je potrebné prejednať v OcZ 

postúpili  najskôr  do  jednotlivých  komisií  a  OcZ  rokovalo  o  týchto  podnetoch  až  na  základe 
stanoviska  komisie.  Starosta  reagoval,  že  nie  je  proti  takému  postupu  avšak  je  potrebné  si 
uvedomiť, že sa tým predĺži čas vybavenia jednotlivých žiadostí.

1. žiadosť Pavla Sitárčika, Ďumbierska 20, Prešov
- o zámenu pozemkov
Starosta  doplnil,  že  sa  jedná  o  vysporiadanie  koryta  bývalého  potoka;  142  m2,  ktoré  by  boli 
zamenené v prospech p. Sitárčika navyše, by boli obci vyplatené v zmysle prijatého uznesenia za 
cenu 13,27 €/m2.
Z diskusie vyplynula potreba riešiť otočku na konci ulice.
OcZ poverilo starostu obce rokovať s p. Sitárčikom o vybudovaní otočky na konci slepej ulice.

2. žiadosť Ing. Pavla Majirského, Jána Kostru 38, Ľubotice
- o pomoc pri zabezpečení pokoja a poriadku v posledný a prvý kalendárny deň v roku
OcZ doporučilo  predsedovi  komisii  životného  prostredia  a  ochrany  verejného  poriadku  po  jej 
ustanovení pripraviť VZN o danej problematike

3. žiadosť PhDr. Antona Kvartu, Kalinčiakova 22, Ľubotice
- o daňovú úľavu z nehnuteľností, zníženie poplatku za komunálny odpad
OcZ odporučilo  starostovi  obce  odpovedať  na  žiadosť  v  zmysle  VZN  o  miestnych  daniach  a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. žiadosť Ing. Pavla Jendroľa, T  ř  ebíčska 20, Humenné  
- o odkúpenie obecného pozemku
OcZ prejavilo záujem predať časť obecného pozemku žiadateľovi a poverilo starostu ďalej konať s 
tým, že GP dá vypracovať žiadateľ

12. K bodu: Rôzne
Bod 12.1. použitie súkromného vozidla na služobné účely
Starosta informoval poslancov, že je v predchádzajúcom období bolo uznesením OcZ schválené, že 
starosta  obce  môže  na  služobné  účely  používať  súkromné  motorové  vozidlo  a  môže  mu  byť 
preplatené cestovné 500 km za mesiac podľa platnej právnej úpravy o cestovných náhradách. 
Poslanci hlasovali o návrhu preplácať starostovi cestovné v rozsahu 500 km za mesiac.
HLASOVANIE
prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 0

 (uznesenie č. 10/1/2011)

Bod 12.2. Ľubotický ples
Starosta informoval poslancov, že 3. ľubotický ples sa bude konať 29.1.2011 o 19.00 v jedálni SPŠ 
na Bardejovskej ulici.

Bod 12.3. redakčná rada Spravodaja
Starosta  informoval,  že  na februárovom zasadnutí  OcZ bude potrebné navrhnúť redakčnú radu 
Spravodaja.



Bod 12.4. komisie OcZ
Starosta pripomenul predsedom komisií, že na februárovom zasadnutí OcZ majú preložiť návrh na 
zloženie svojich komisií.

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

Ľubotice  17. 01. 2011

MVDr. Štefan Krajči, v. r.
                   starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková, v. r. 

Overovatelia: Mária Havajová, v. r.

           Miroslav Kormaník, v. r.


