Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 6/2017
z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 07. 2017
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí
OcZ.
Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Mária Havajová, Miroslav Kormaník,
Mgr. Vladimír Lukáč, Gejza Sabanoš, Ing. Ján Tirpák
Ospravedlnili sa: Ing. Miroslav Fečik – PN, JUDr. Miroslav Makara, Ing. Slavomír Pariľák dovolenka
1. K bodu 1: 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 6 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 10.07.2017
Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Zhodnotenie priebehu osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda
4. Prerokovanie žiadostí
5. Rôzne
6. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Martin Baňas
HLASOVANIE
Prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 1/6/2017)
1.

2. K bodu 5: Rôzne
Na zasadnutie OcZ sa dostavili predstavitelia Dobrovoľného hasičského zboru Ľubotice, aby
požiadali OcZ o zriadenie DHZO Ľubotice a jeho zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov do kategórie „C“. Toto by umožnilo čerpanie štátnej dotácie v sume 1.400,- € ročne.
Vysvetlili rozdiel medzi DHZ a DHZO.
DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor – je občianske združenie pod záštitou Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR. Jeho hlavnou úlohou je preventívno-výchovná činnosť, špor a práca s mládežou.
DHZO - Dobrovoľný hasičský zbor obce – je organizácia zriadená obcou, represívna zložka, ktorej
úlohou je zdolávať požiare a následky živelných udalostí.
Predseda DHZ p. Šimko pripomenul športové úspechy, ktoré dosiahli na súťažiach, pomáhali na
žiadosť mesta Prešov pri likvidovaní následkov prívalovej vlny na Šidlovci, pomáhali pri rôznych

cirkevných akciách, pri oslavách sviatku sv. Cyrila a Metoda. Šiesti členovia zboru sa zúčastnili
Základného školenia členov hasičských jednotiek a v letných mesiacoch plánujú školenie všetkých
členov zboru.
P. Čajka sa opýtal, či DHZ podlieha Hasičskému a záchrannému zboru v Prešove. P. Šimko
odpovedal, že nie.
Pani Havajovú zaujímalo, prečo to chcú práve teraz. P. Šimko odpovedal, že je to z toho dôvodu, že
prihlášky na rok 2018 sa posielajú do októbra 2017. Na otázku p. Havajovej aké majú prostriedky
odpovedal, že auto, ktorým sa dopravujú majú vlastné a prívesný vozík je obecný. Starosta
pripomenul, že obec pre nich zakúpila základné vybavenie. Zriadenie DHZO si treba dobre
premyslieť, lebo s tým súvisia rôzne zákonné povinnosti. Ďalej povedal, že je dosť času na to, aby
sa pretransformovali a v obci už minimálne 30 rokov nefunguje DHZ.
P. Barnoky sa vyjadril, že aj keď budú v DHZO v skupine „C“, stále budú len ako pomocné sily pri
živelných pohromách, stačia im doterajšie priestory a krompáče, metly a lopaty. K haseniu ohňa
nemajú oprávnenie. Poslanci sa dohodli, že si to premyslia a budú to riešiť na zasadnutí OcZ
v septembri.
3. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.
Uznesenie 1/5/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2017.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Ing. Slavomír Pariľák.
Zápisnica overená.
Uznesenie 2/5/2017: OcZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
integrovaného regionálneho operačného programu „Byť pripravený je predpokladom úspechu“.
Žiadosť bola podaná.
Uznesenie 3/5/2017: OcZ schvaľuje navýšenie dotácie pre ZŠ v rámci originálnych kompetencií
obce o sumu 736,50 € na odchodné vychovávateľky ŠKD.
Bude sa realizovať pri poskytnutí dotácie.
Uznesenie 4/5/2017: OcZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov:
názov projektu : „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy
Ľubotice“, výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu za strany žiadateľa
uvedeného v EUR z celkových oprávnených výdavkov 19.300,34 Eur s DPH, výška neoprávnaných
výdavkov o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej
úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu
finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu: 0,00 Eur, kód výzvy: OPKZP-PO4SC431-2017-19.
Žiadosť bola podaná.
Uznesenie 5/5/2017: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z. n. p., zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C
21001/143 zastavané plochy a nádvoria. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie OcZ bolo oznámené žiadateľovi.
Uznesenie 6/5/2017: OcZ schvaľuje prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice,
uvedeného na LV 1132 v k. ú. Ľubotice ako parcela č. KN-C 3259 a 3260 zastavané plochy a
nádvoria, za účelom umiestnenia reklamnej tabule firmy pre spoločnosť Eriv, s.r.o, Ľubochnianska
3B, Ľubotice, na dobu neurčitú za nájom v zmysle platného VZN o poplatkoch za prenájom
pozemkov na účely reklamy.

Zmluva zatiaľ nie podpísaná ani osadené reklamné tabule.
Uznesenie 7/5/2017: OcZ schvaľuje uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v uložení NN elektrického vedenia v rámci stavby
IBV Predné Kamence, na pozemku vo vlastníctve Obce Ľubotice parc. č. KN-C 21038/19, orná
pôda, zapísanej na LV 1132 k. ú. Ľubotice, pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s.
Košice.
Zmluva bola podpísaná.
Uznesenie 8/5/2017: OcZ schvaľuje odpredaj projektovej dokumentácie stavby „Ľubotice – Pod
Hájom, TS0652-0005-ŠM-rekonštrukcia TS, VN, NN“ pre spoločnosť Východoslovenská
distribučná, a. s., Košice, za cenu 3.027,90 €.
Zmluva bola podpísaná a následne bude vystavená faktúra.
Uznesenie 9/5/2017: OcZ schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 21116/28 o výmere 524
m2 a parc. č. KN-C 21116/89 o výmere 12 m2 od Patrika Minára, Orgovánová 34, Prešov za cenu
1,- €, za účelom výstavby miestnej komunikácie – ul. Šalgovická (nad potokom).
Zmluva zatiaľ nebola podpísaná.
Poslanci kontrolu prijatých uznesení vzali na vedomie.
.
4. K bodu 3: Zhodnotenie priebehu osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda.
Poslanci sa vyjadrili k jednotlivým účastníkom programu osláv, p. Havajová predostrela názor
niektorých občanov, že miestny súbor Kelemeske Furmani mal byť zaradený na koniec vystúpenia
a hostia na začiatok. Starosta poznamenal, že Furmani mali v ten deň ďalšie dve vystúpenia, preto
boli zaradení uprostred programu. P. Baňas sa vyjadril, že termín osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda
by nemal kolidovať s termínom odpustu v Levoči a s folklórnymi slávnosťami vo Východnej, lebo
vtedy príde na oslavu v obci menej ľudí. Starosta vyzdvihol spoluprácu s DHZ Ľubotice, ktorí
pomáhali pri technickom zabezpečovaní podujatia. Tiež pripomenul, že pre hustý dážď
v dopoludňajších hodinách sa uvažovalo aj so zrušením osláv, ale nakoniec sa to podarilo.
Z diskusie vyplynulo, že z celkového pohľadu boli občania aj poslanci spokojní s celkovou úrovňou
aj zabezpečením osláv.
Poslanci vzali zhodnotenie kultúrneho popoludnia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda
na vedomie.
5. K bodu 4: Prerokovanie žiadostí
Žiadosť obce o odkúpenie časti pozemku a zámenu pozemkov
Starosta oboznámil OcZ, že po rokovaní s PaedDr. Jozefom Pavelkom dohodol odkúpenie a zámenu
pozemkov podľa Geometrického plánu č. 94/2016, ktorý zhotovil Jozef Vavrenec – GEOMAP
takto: Zámenu časti pozemku parc. č. KN-C 375/5 o výmere 1m2 vo vlastníctve obce Ľubotice za
časť pozemku parc. č. KN-C 375/3 o výmere 1m2 vo vlastníctve PaedDr. Jozefa Pavelku
a manželky a odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 374/2 o výmere 19 m2 vo vlastníctve PaedDr.
Jozefa Pavelku a manželky za cenu 1,-€, za účelom rozšírenia miestnej komunikácie – ul. Jarkovej
a vybudovania chodníka.
Poslanci hlasovali o odkúpení časti pozemku a zámene pozemkov.
HLASOVANIE
Prítomných : 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 2/6/2017)
6. K bodu 5: Rôzne
Starosta informoval poslancov, že sa začalo frézovanie ul. Šalgovíckej, za účelom spevnenia pláne
budúcej cesty. Pri frézovaní bolo použitých 18 ton cementu a vápna a premiešalo sa to s podložím.
Ďalej informoval, že dohodol s p. Dávidom Sirotňákom, že odpredá obci časť pozemku na

rozšírenie cesty od ul. Šalgovíckej pri prepojení s ulicou Sekčovskou.
Starosta informoval OcZ o tom, že rokoval s p. Čepigovou, vlastníčkou pozemku pri križovatke ulíc
Nižňanská a Pod Hájom, o možnosti predať obci časť svojho pozemku, aby sa mohla križovatka
rozšíriť. Rodina Čepigová súhlasila s odpredajom časti pozemku pre tento účel.
Starosta oznámil poslancom, že prekopávka cesty na ulici Pod Hájom je opravená.
Ďalej sa starosta opýtal poslancov na názor, či bude potrebné zabezpečiť popoludňajší program na
1.9.2017, kedy sa bude konať Ľubotická desiatka. Z diskusie vyplynulo, že na základe skúseností
z minulého roka, sa nebude robiť program z dôvodu malého záujmu občanov.
P. Baňas navrhol, že by bolo potrebné rokovať s rodinou Klimovičovcov, za účelom riešenia
šírkového usporiadania ul. Bánoveckej.
Pani Havajová poznamenala, že je potrebné opraviť chodník popri MK2 okolo Cofinu, ktorý je
v dezolátnom stave.
P. Čajka poukázal na problém s kontajnermi pri ihrisku, navrhoval nainštalovať kamery, nakoľko
tam ľudia vyvážajú odpad, keď je v týždni zatvorené a sypú ho pred oplotenie. Pripomenul, že je
potrebné postaviť búdku pre strážnika.
P. Havajová upozornila, že keď sa vychádza z ul. Hájnovej - Za potokom nie je vidieť na cestu, lebo
je tam postavený betónový múr. Starosta reagoval, že to preverí a ak to bude potrebné urobia sa
opatrenia.
Ďalej informovala, že na zasadnutí sociálnej komisie sa diskutovalo, či obec neuvažuje o zriadení
pobytového zariadenia pre seniorov v obci, alebo či zamestnankyne stacionára nemôžu robiť
nákupy starým ľuďom, ktorí to potrebujú. Starosta vysvetlil, že zamestnankyne Denného
stacionára nemôžu vykonávať spomínané činnosti, pretože ich počet v dennom stacionári je daný
zákonom o sociálnych službách a závisí od počtu klientov.
7. K bodu 6: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 6. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 10.07.2017

MVDr. Štefan Krajči, v.r.
starosta obce
Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Jozef Čajka
Martin Baňas

