
Vážená p. poslankyňa, vážení p. poslanci!

Dnešným dňom skončilo minulé volebné obdobie a zároveň začína nové. Na 
začiatku  môjho  príhovoru  chcem  v  krátkosti  zhodnotiť  činnosť  OcZ  v  minulom 
volebnom období.

Pre  systematický  rozvoj  obce  je  nevyhnutné  mať  vypracované  rozvojové 
dokumenty obce, ktorými sú ÚPN a PHSR. OcZ tejto problematike venovalo veľkú 
pozornosť. V roku 2008 bol schválený PHSR a v roku 2009 ÚPN obce. Do tvorby 
oboch  dokumentov  bola  zapojená  aj  verejnosť  a  pripomienky  občanov  boli 
zohľadnené.  Obidva  tieto  dokumenty  sú  okrem  vytýčených  smerov  rozvoja  obce 
dôležité aj preto, že sa vyžadujú pri predkladaní žiadostí o NFP z fondov EÚ.

Snahou OcZ bolo vykonávať svoju činnosť transparentne a preto dokumenty z 
rokovania  OcZ  boli  zverejňované  na  inovovanej  internetovej  stránke  obce  a  v 
obecnom  časopise  Spravodaj.  Každoročne  OcZ  zvolalo  verejné  zhromaždenie 
občanov, kde boli aj s použitím videoprojekcie podávané informácie o činnosti obce za 
predchádzajúci rok, prezentované plány na budúci rok a bol daný široký priestor na 
diskusiu.

K spokojnosti občanov významne prispieva kvalitná dopravná infraštruktúra. V 
minulom  volebnom  období  boli  rekonštruované  4  ulice  v  staršej  časti  obce  a  to 
Šebastovská, Ku Bánovcu, Čsl. letcov a Šalgovická. V rámci rekonštrukčných prác 
boli  vybudované  nové  chodníky,  verejné  osvetlenie,  obecný  rozhlas,  povrchové 
odvodnenie a nová asfaltová cesta. Nový asfaltový povrch bol urobený aj na ceste a 
chodníku pred bytovkami na Strážnickej ulici.

Veľkú pozornosť sme venovali ochrane našej obce pred povodňami. Ešte v roku 
2007 bol na Ľubotickom potoku rekonštruovaný most smerom na Kamence, čím sa 
významne zvýšila jeho prieputnosť. V úzkej spolupráci s SVP sme dbali o pravidelné 
čistenie  koryta  potoka  a  jeho vykosenie  a  tým udržiavanie  jeho plnej  kapacity.  V 
spodnej  časti  Gagarinovej  ulice  bola vybudovaná šachta na  zachytávanie dažďovej 
vody z priestoru pod Ľubotickým potokom a osadené 3 nové uličné vpuste. 

Naša obec sa v spolupráci s Krajským úradom životného prostredia v Prešove, 
Slovenským  hydrometeorologickým  ústavom   a mestom  Prešov   podieľala  na 
vypracovaní dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia v meste Prešov a v 
obci Ľubotice“. Na základe tohto dokumentu obec dostáva mesačné hlásenia o kvalite 
ovzdušia a v prípade potreby robí opatrenia. 

V rámci zvýšenia bezpečnosti občanov bola v roku 2007 vybudovaná CSS na 
priechode  pre  chodcov  na  štátnej  ceste  I/18  pri  lietadlách  a  priechod bol  výrazne 
osvetlený,  rozšírená križovatka ulíc Korabinského a J.  Kostru,  vybudované verejné 
osvetlenie na spodnej časti Tekeľovej ulice, časti Strojníckej ulice a Ľubochnianskej 
ulice.  Nebezpečné  priechody pre  chodcov pri  kostole  a  na  hlavnej  križovatke boli 
zvýraznené  červenou  farbou  a  na  priechode  pre  chodcov  pod  kostolom  bolo 
inštalované zrkadlo.

Vzhľadom na to, že naša žiadosť na komplexnú rekonštrukciu ZŠ z fondov EÚ 
nebola schválená, obec zabezpečila opravu zatekajúcej strechy na uč. pavilóne č. 1 a 
na malej telocvični. V roku 2009 sme aj s pomocou dotácie z MŠ SR vo výške 80 362 
€  vyriešili  havarijný  stav v telocvični  ZŠ,  keď bol  interiér  telocvične  komplexne 



zrekonštruovaný  (nová  palubovka,  vykurovanie,  elektrické  rozvody,  nové  sadrové 
omietky a nový obklad stien).

Z podnetu obce boli potraviny na ulici Korabinského  v roku 2008 prenajaté 
spoločnosti Milk Agro,  čím sa rozšírila  sieť predajní v obci.  Zároveň na zlepšenie 
prístupu sme vybudovali  nové schodisko,  ktoré  má aj  bezbariérový vstup.  Nového 
nájomníka  získala  obec  aj  do  predajne  potravín  na  Šalgovickej  ulici,  čo  zlepšilo 
možnosti nákupov v tejto časti obce.

Pre využívanie voľného času detí a stretávanie sa mamičiek s deťmi bolo našou 
snahou vytvoriť  priestor  na  voľnočasové aktivity  v záhrade pri  reštaurácii  Obecný 
dom. V roku 2010 bolo dané do užívania nové detské ihrisko s bezpečnými prvkami. 
Ešte pred tým bolo rozšírené parkovisko a vybudovaná protihluková bariéra.

Obec  významne  podporovala  činnosť  TJ  Sokol  Ľubotice  v  rámci  ktorej 
realizujú  svoju  činnosť  futbalisti,  stolní  tenisti  a  vytrvalostní  bežci.  Najväčší  je 
futbalový oddiel, kde hrá 8 futbalových mužstiev od najmenších prípravkárov až po A-
mužstvo. Všetky futbalové mužstvá sa vo svojich súťažiach umiestňujú na popredných 
miestach v tabuľkách.

Významnou  činnosťou  bolo  organizovanie  spoločenských  podujatí  v  obci. 
Okrem tradičného kultúrno-športového popoludnia na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme 
začali organizovať obecnú oslavu Dňa matiek a oslavu jubilantov od 70 rokov. V roku 
2009  sme  po  prvý  krát  usporiadali  Ľubotický  ples.  Zorganizovali  sme  výlety  do 
Aquaparku v Nyíregyháze, na lyžovačku v Levoči, Litmanovej, Regetovke, výstup na 
Rainerovu  chatu  vo  Vysokých  Tatrách,  na  Pieniny  so  splavovaním  Dunajca.  V 
spolupráci  so  ZKS a  ZO SZZ sme usporiadali  výstavu ovocia,  zeleniny,  kvetov a 
ručných prác a výstavu obrazov so sakrálnou tematikou. Zaujímavá bola beseda so 
súčasnou slovenskou spisovateľkou Táňou Keleovou Vasilkovou a tiež aj  beseda s 
Ľudovítom Petraškom, rodákom so Šarišských Lúk, k jeho knihe......  S pozitívnym 
ohlasom  sa  stretli  aj  akcie  organizované  pre  deti  ako  boli  Šarkaniáda,  Noc  s 
Andersenom a výstava rozprávkových bytostí.

 S  veľkým  záujmom  sme  sledovali  vyhlasovanie  výziev  na  predkladanie 
žiadostí o NFP z fondov EÚ. Dva krát sme podali žiadosť o NFP na rekonštrukciu ZŠ, 
žiaľ nebola úspešná.  Úspešná bola žiadosť o NFP na vybudovanie centrálnej  zóny 
obce. V rámci tohto projektu bude vybudovaná pešia zóna v priestore pred obecným 
úradom a rekonštruovaná ulica Kalinčiakova. Príspevok je približne 800 000 €. Ďalšiu 
žiadosť o NFP sme podali na rekonštrukciu verejného osvetlenia, žiadosť je v procese 
vyhodnocovania. V rámci OZ Ekotorysa, ktorého členom je aj naša obec, bola úspešná 
žiadosť o NFP na zvýšenie úrovne separovaného zberu odpadu. V súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie.

Z  uvedeného  vyplýva,  že  naša  činnosť  v  minulom  volebnom  období  bola 
rozsiahla a v každej oblasti sa nám podarilo dosiahnuť pozitívne výsledky. O to viac 
mrzí neschválená žiadosť o NFP na rekonštrukciu ZŠ. Napriek tomu však môžeme 
úlohy vytýčené na volebné obdobie 2006 – 2010 považovať za splnené.



Vážená p. poslankyňa, vážení p. poslanci!

V komunálnych voľbách 27. 11. 2010 nám občania dali mandát viesť našu obce 
ďalšie  4  roky.  Dobrým  východiskom  pre  našu  činnosť  sú  výsledky  dosiahnuté  v 
minulom volebnom období, na ktoré bude treba nadviazať. Našou snahou musí byť 
vykonávať všetky činnosti  transparentne a informovať občanov o rokovaniach OcZ 
zverejňovaním  dokumentov  na  internetovej  stránke  obce  a  v  obecnom  časopise 
Spravodaj.  Každoročne  zvolávať   zhromaždenie  občanov  za  účelom  priamej 
prezentácie  činnosti  orgánov  obce  a  prijímania  podnetov  od  občanov.  Členstvom 
občanov v komisiách obecného zastupiteľstva rozšíriť okruh odborníkov, ktorí sa budú 
podieľať na rozhodovacích procesoch a využívať komisie ako iniciatívne a poradné 
orgány OcZ.

V  spolupráci  s  projektovými  manažermi  musíme  pozorne  sledovať  proces 
vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP z fondov EÚ a v dostatočnom 
predstihu  mať  pripravené  vhodné  projekty  pre  našu  obec.  K  tomu  bude  potrebné 
aktualizovať PHSR a ÚPN obce a stanoviť si investičné priority na volebné obdobie.

Vytvárať  podmienky  na  výstavbu  rodinných  domov  rozširovaním 
infraštruktúry, t. j. budovaním verejnej siete vodovodu, kanalizácie, plynu a elektrickej 
energie. K tomu úzko spolupracovať so správcami jednotlivých sietí.

Naďalej  venovať  trvalú  pozornosť  ochrane  obce  pred  povodňami  a  inými 
živelnými pohromami. Upozorňovať občanov na možné nebezpečenstvo a úzko s nimi 
spolupracovať.

Musíme vyvinúť maximálnu snahu získať finančné prostriedky na opravu ZŠ. V 
roku  2011  dokončiť  prístavbu  MŠ tak,  aby  mohla  byť  uvedená  do  prevádzky  od 
1.9.2011.

Veľmi dôležitou oblasťou je poskytovanie sociálnych služieb našim občanom. 
K tomu  je  potrebné  dokončiť  rozpracovaný  komunitný  plán  sociálnych  služieb,  v 
ktorom budú stanovené jednotlivé požiadavky a spôsoby ich plnenia.

Naďalej  venovať  primeranú  pozornosť  ochrane  životného  prostredia,  čistote 
obce, starostlivosti o cintorín a verejnú zeleň na území obce.

Podporovať aktivity ZKS, ZO SZZ a mládeže obce pri organizovaní odborných 
a spoločenských podujatí a pokračovať v organizovaní osláv Dňa matiek, jubilantov, 
Ľubotického plesu, besied, výletov a podujatí pre deti. Taktiež podporovať športové 
aktivity v obci v rámci TJ Sokol Ľubotice.

Spolupracovať s OZ Život pod Hájom pri riešení problémov, ktoré sa týkajú 
našich občanov bývajúcich v bytovkách na uliciach Hapákova a Tekeľova.

Vážená p. poslankyňa, vážení p. poslanci!
Každý z nás išiel do volieb s určitými predstavami čo by chcel urobiť pre dobro 

našej  obce.  Okrem  vyššie  spomenutých  úloh,  máte  možno  ešte  ďalšie  vízie  a 
predsavzatia,  ktoré  by  ste  chceli  realizovať.  Verím,  že  spoločnými  silami  sa  nám 
podarí viesť našu obec tým správnym smerom. Nevyhnutným predpokladom k tomu je 
to, aby sme bez ohľadu na politickú príslušnosť mali pred sebou spoločný cieľ, ktorým 
je  úspešný rozvoj  našej  obce a spokojnosť  našich občanov.  K tomu nám všetkým 
želám predovšetkým dobré  zdravie, veľa elánu a tvorivých myšlienok, pochopenie a 
podporu rodiny a Božie požehnanie.


