Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 4/2018
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 05. 2018
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 4. zasadnutí v roku 2018 podľa schváleného
programu zasadnutí OcZ.
Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, Mária Havajová, ,
Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, JUDr. Miroslav Makara, Gejza Sabanoš, Ing. Slavomír
Pariľák, Ing. Ján Tirpák
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 8 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 14.05.2018
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie požiadavky spoločnosti M.I.M. – Energy, Prešov o stanovisko k výstavbe IBV
Malongaty
4. Informácia o výsledkoch zápisu detí do ZŠ Ľubotice a organizácii školského roka 2018/2019
5. Informácia o výsledkoch zápisu detí do MŠ
6. Prerokovanie ponuky spoločnosti Sunen Triangel na odpredaj pozemkov obci Ľubotice
7. Prerokovanie žiadostí
8. Rôzne
9. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Čajka a Ing. Miroslav Fečík
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/4/2018)

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.
Uznesenie č. 1/3/2018: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2018.
Za overovateľov zápisnice boli určení Miroslav Kormaník a Gejza Sabanoš.
Zápisnica overená
Uznesenie č. 2/3/2018: OcZ neschvaľuje predaj časti pozemku parc. č. KN-C 3228/1 pre Juraja
Kožeja, Prostějovská 16, Prešov.
Oznámenie bolo odoslané.
Uznesenie č. 3/3/2018: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce -časť
pozemku parc. č. KN-E 324/1. Výmera bude upresnená po vypracovaní geometrického plánu. OcZ
posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Geometrický plán bol vyhotovený, k problému sa vrátime v bode žiadosti.
Uznesenie č. 4/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Petrovi Staurovskému, Hapákova 1,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3118 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za cenu 1
€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré
boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 5/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Jaroslavovi Madzikovi, Tekeľova 3,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3138 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za cenu 1
€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré
boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 6/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Marekovi Kravcovi, Hapákova 9,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3078 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 za cenu 1 €
a pozemok parc. č. KN-C 3079 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za cenu 1 €. OcZ
posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré boli
podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu majetkoprávneho vzťahu a
naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 7/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáže Danielovi Korečkovi, Hapákova 7,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3094 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2 za cenu 1
€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré
boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 8/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľovi garáže Jozefovi Štelbackému, Hapákova 1,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3114 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za cenu 1
€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré
boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 9/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj

pozemkov vo vlastníctve obce pod garážami majiteľovi garáží Mgr. Richardovi Vlkolinskému,
Tekeľova 2, Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3128 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19
m2 za cenu 1 € za cenu 1 €. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že
sa jedná o pozemky, ktoré boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových
domov bolo v roku 1999 vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania
dotácie na dokončenie výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 10/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže Daniela Košudovej, Tekeľova 2,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3129 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za cenu 1
€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré
boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 11/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážami majiteľke garáže Eve Lukáčovej, Hapákova 9, Ľubotice
a to pozemok parc. č. KN-C 3077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 za cenu 1 €. OcZ
posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré boli
podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Uznesenie č. 12/3/2018: OcZ v nadväznosti na svoje uznesenie č. 11/06/2010 schvaľuje predaj
pozemku vo vlastníctve obce pod garážou majiteľke garáže JUDr. Jane Gecikovej, Hapákova 11,
Ľubotice a to pozemok parc. č. KN-C 3076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 za cenu 1
€. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sa jedná o pozemky, ktoré
boli podielovým vlastníctvom žiadateľov, ale počas výstavby bytových domov bolo v roku 1999
vlastníctvo pozemkov prevedené na obec Ľubotice za účelom získania dotácie na dokončenie
výstavby inžinierskych sietí. Týmto predajom dochádza k vysporiadaniu
majetkoprávneho vzťahu a naplneniu dohody z minulosti.
Postupne sa podpisujú kúpne zmluvy.
Uznesenie č. 13/3/2018: OcZ schvaľuje rozšírenie investičných aktivít obce na rok 2018
o vybudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v športovom areáli Ľubotice.
Pripravuje sa projektová dokumentácia.
3. K bodu 3: Prerokovanie požiadavky spoločnosti M.I.M. – Energy, Prešov o stanovisko
k výstavbe IBV Malongaty
Starosta predstavil p. Kapraľa, konateľa spoločnosti M.I.M. – Energy, Prešov, ktorý sa
dostavil na zasadnutie OcZ. P. Kapraľ oboznámil poslancov zo zámerom vybudovať komunikáciu
na konci ulice Makarenkovej, ako jedno z možných budúcich napojení obytného súboru Malongaty,
ktorého výstavbu na území Nižnej Šebastovej spoločnosť pripravuje. Táto komunikácia by mala byť
umiestnená na cirkevnom pozemku, ktorý je ešte v k. ú. Ľubotice. Z dôvodu požiadavky vlastníka
pozemku, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová, aby časť plánovanej
komunikácie, ktorá sa nachádza v k. ú. Ľubotice bola prevedená do vlastníctva obce Ľubotice žiada
spoločnosť M.I.M. - Energy obec o záväzné stanovisko s možnosťou uzavretia zmluvy o budúcej
zmluve.

P. Havajová sa opýtala, kde sa bude napájať kanalizácia z čiastkových parciel okolo predmetnej
cesty, na ktorých budú postavené rodinné domy. P. Kapraľ odpovedal, že do kanalizácie na ul.
Makarenkovej, ktorá podľa vyjadrenia ich projektanta bude kapacitne postačovať. P. Baňas
poznamenal, že okrem toho sa vo veľkej miere zvýši aj doprava.
Po krátkej diskusii p. Kapraľ z rokovania OcZ odišiel. K tejto problematike sa OcZ vráti v bode
žiadosti.
Na rokovanie OcZ prišiel JUDr. Makara.
4. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť MgA. Václav Mráz,Dis. art. Fábryho 817/3, Košice – o povolenie zriadiť SZUŠ Ľubotice
Na zasadnutie sa dostavil p. Mráz, ktorý má záujem zriadiť ZUŠ v Ľuboticiach, preto
starosta obce operatívne presunul prerokovanie tejto žiadosti. P. Mráz oboznámil poslancov
o svojich skúsenostiach z predchádzajúceho zamestnania v ZUŠ. Vysvetlil poslancom, že
z pôvodnej ZUŠ odišiel aj s dvoma ďalšími učiteľmi a 45 žiakmi a hľadá sídlo v Ľuboticiach, keďže
tí žiaci sú prevažne z Ľubotíc. P. Havajová sa ho opýtala, kde by chcel mať sídlo. P. Mráz pôsobí
momentálne v priestoroch farského úradu v Nižnej Šebastovej a chcel by sa vrátiť do priestorov ZŠ,
kde pôvodne pracoval, nakoľko SZUŠ p. Kobeláka tam podľa jeho vedomostí už nebude sídliť.
Mgr. Lukáč sa opýtal, či vie, že podľa zákona musí podať žiadosť na Ministerstvo školstva do
31.3.2018. P. Mráz odpovedal, že o tom vie, ale chce podať žiadosť o výnimku.
Ing. Fečík sa zapojil do diskusie s tým, že deti odišli od p. Kobeláka, preto by nemal byť problém
s priestorom a deti, ktoré odišli z pôvodnej ZUŠ si vytvorili vzťah k p. Mrázovi a p. učiteľke
Dopirákovej, ktorá odišla s ním. Ing. Fečík nevidí problém v tom, aby v Ľuboticiach boli dve ZUŠky.
Z diskusie vyplynulo, že nakoľko sa jedná o priestory v ZŠ Ľubotice, je to potrebné prediskutovať
s p. riaditeľom Mgr. Kostelníkom. Vzhľadom na okolnosti, že OcZ nemá dostatočné informácie aby
mohlo rozhodnúť k problému sa vráti na budúcom zasadnutí zastupiteľstva.
5. K bodu 4: Informácia o výsledkoch zápisu detí do ZŠ Ľubotice a organizácii školského roka
2018/2019
Nakoľko sa riaditeľ školy Mgr. Kostelník nemohol z pracovných dôvodov dostaviť na
zasadnutie OcZ, návrh na organizáciu školy pre školský rok 2018/2019 predniesol starosta.
Počet zapísaných detí do 1. ročníka je 81, celkovo by školu malo navštevovať 580 detí v 26-tich
triedach. V ŠKD bude 176 detí v 6 oddeleniach. Odborníci ešte o niektorých deťoch rozhodujú, či
nebudú mať odklad nástupu do školy. Priestory školy sú postačujúce.
Poslanci zobrali informáciu o výsledkoch zápisu detí do ZŠ na vedomie.
6. K bodu 5: Informácia o výsledkoch zápisu detí do MŠ Ľubotice
Starosta hneď na úvod informoval poslancov, že na OcÚ bola doručená žiadosť Rady školy pri MŠ
Ľubotice o zvýšenie kapacitných podmienok MŠ. Na zasadnutie OcZ sa dostavila riaditeľka MŠ
Mgr. Kertysová, ktorá informovala o výsledkoch zápisu detí na šk. rok 2018/2019. Do MŠ bolo
prihlásených 111 detí. Kapacita MŠ je 85 detí, ak by sa uplatnila výnimka, mohlo by sa prijať 95
detí. Situácia je skoro totožná s predchádzajúcim rokom.
Do diskusie sa zapojila p. Dzurillová, zástupkyňa Rady školy pri MŠ, ktorá tiež prišla na
zasadnutie. Vyjadrila názor, že nakoľko sa v obci vo zvýšenej miere stavajú nové rodinné domy,
sťahujú sa sem mladé rodiny s malými deťmi, taká situácia nastane každý rok. Preto navrhla, aby sa
MŠ rozšírila o novú triedu, ktorá bude umiestnená v priestoroch malej zasadačky OcÚ.
Starosta informoval prítomných o tom, že máme viac možností umiestnenia novej triedy.
Umiestnenie v zasadačke sa nejaví ako najvýhodnejšie, keďže by trieda blokovala prístup do
obecného archívu, strava by sa musela nosiť na poschodie a bol by problém aj s hygienickým
zariadením, ktoré je na prízemí. Perspektívnou možnosťou by bolo vytvorenie priestorov
v Domčekove, nájomná zmluva im končí v roku 2019. Ďalej má obec požiadavku na 2 triedy

v budúcom objekte Akropola na Sibírskej ulici, ktorý sa začína rozbiehať.
Ďalšou, z aspektu stavebných úprav najrýchlejšou možnosťou, je umiestnenie triedy do obecnej
knižnice, čo sa po rozhovore s p. riaditeľkou a vedúcou školskej kuchyne javí ako najlepšie riešenie,
nakoľko by trieda ostala na prízemí. Výhodné je to aj z hľadiska podávania stravy, keďže by bola
umiestnená hneď vedľa kuchyne. Samozrejme, bude potrebné pristaviť hygienické zariadenia podľa
požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a prijať 2 ďalšie učiteľky. Obecná
knižnica bude presťahovaná na poschodie OcÚ do priestorov starej chodby a do malej zasadačky.
Poslanci hlasovali za rozšírenie MŠ o 1 triedu v priestoroch obecnej knižnice.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/4/2018)

7. K bodu 6: Prerokovanie ponuky spoločnosti Sunen Triangel na odpredaj pozemkov obci
Ľubotice
Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ starosta oboznámil poslancov so žiadosťou spoločnosti
SUNEN Triangel, s.r.o. o vysporiadanie pozemku KN-C parc. č. 21116/128, poslanci vtedy navrhli
cenu na odkúpenie tohto pozemku vo výške 13,27 €/m2. Starosta o tom informoval spoločnosť
Sunen Triangel, ktorá následne ponúkla k odpredaju ďalšie pozemky pod cestou ku radovke pri
ihrisku o celkovej výmere 2.107 m2 za cenu 11.997,- €.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali za odkúpenie pozemkov.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/4/2018)

8. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť spoločnosti M.I.M. - Energy
Poslanci sa vrátili k žiadosti zo začiatku zasadnutia. P. Baňas namietal, že pripojených na
kanalizáciu na ul. Makarenkovej nebude len 20 domov, ako sľubuje spoločnosť M.I.M.-Enegy, ale
bude ich oveľa viac, bude tade chodiť množstvo áut a kanalizácia podľa neho bude
predimenzovaná. Ostatní poslanci s ním súhlasili.
OcZ ukončilo rozpravu s tým, že sa k tomuto bodu vráti na niektorom z budúcich zastupiteľstiev.
2. Odkúpenie pozemku od Patrika Jurka, Domašská 55, Ľubotice
Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ poslanci schválili zámere predaja časti pozemku parc. č. KN-E
324/1, ktorý je vo vlastníctve obce a nachádza sa za plotom p. Jurka a p. Saba. Zároveň časť ulice
Domašskej sa nachádza na pozemku č. KNE 727/505 vo vlastníctve p. Jurka. Pre vysporiadanie
týchto parciel bol vypracovaný GP, na základe ktorého boli vytvorené nové parcely.
Poslanci hlasovali o odkúpení časti parcely č. KN-E 727/505, ktorá sa nachádza pod telesom cesty
na ulici Domašskej o výmere 125 m2 do majetku obce Ľubotice za cenu 13,27 €/m2 a o odpredaji
troch častí parcely č. KN-E 324/1 o celkovej výmere 27 m2, ktoré sa nachádzajú za oplotením
priľahlých pozemkov, majiteľom týchto pozemkov za cenu 13,27 m2.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/4/2018)

3. Odkúpenie pozemku od Valérie Sabovej, Domašská 51, Ľubotice
Žiadateľka je vlastníčkou pozemku parc. č. KN-E 727/5 o výmere 203 m2, ktorý sa nachádza pod
telesom cesty na ulici Strážnickej pri bočnom vchode do areálu ZŠ. Poslanci hlasovalo o odkúpení
tohto pozemku do majetku obce za cenu 13,27 m2.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 5/4/2018)

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – František Komár, Šalgovická 35, Ľubotice
P. František Komár požiadal o odkúpenie pozemku parc. č. 401/2 a časť pozemku parc. č. 397/1.
Jedná sa o posledné nevysporiadané pozemky bývalého potoka. Výmera bude upresnená po
vypracovaní nového geometrického plánu, ktorý dá vypracovať p. Komár.
Poslanci hlasovali o zámere predaja pozemku parc. č. KN-C 401/2 a časti pozemku parc. č. KN-C
397/1, ktorého výmera bude upresnená v geometrickom pláne, za cenu 13,27 €/m2.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 6/4/2018)

4. Žiadosť prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. a spol. o riešenie prístupovej cesty na ul. Bánoveckej
Starosta sa ešte raz vrátil k žiadosti, s ktorou boli poslanci oboznámení na minulom zasadnutí OcZ.
V tejto žiadosti sa spomína aj to, že v minulosti bolo údajne obyvateľom ulice Púpavovej
prisľúbené, že cesta bude predmetom realizácie obcou. Starosta konštatoval, že takýto prísľub určite
nikomu nedal. Vybudovanie tejto ulice zatiaľ nie je v pláne obce. Tak ako bolo konštatované na
minulom zasadnutí OcZ, obec sa bude v tomto roku zaoberať zlepšením kvality Bánoveckej ulice.
5. Žiadosť Rímskokatolíckej farnosti o riešenie zmluvného vzťahu užívania nehnuteľnosti
Starosta informoval poslancov, že rokoval s p. farárom Radvanským ohľadom pozemku vo
vlastníctve cirkvi, ktorý užíva MŠ Ľubotice. Poslanci sa na predchádzajúcom zasadnutí OcZ zhodli
v názore, že obec by mohla platiť symbolické nájomné 100,- € ročne, keďže poskytuje dotácie pre
cirkev. JUDr. Makara navrhol, aby starosta predniesol Rímskokatolíckej farnosti požiadavku na
odkúpenie pozemku a obec by mala pozemok na postavenie MŠ.
Starosta bude rokovať o predaji pozemku s Rímskokatolíckou farnosťou Nižná Šebastová.
9. K bodu 8: Rôzne
Starosta informoval poslancov, že
- dal urobiť dendrologický posudok na stromy na cintoríne. Zatiaľ ešte nie je hotový, ale
predpokladá že bude navrhnuté obnoviť výsadbu, t. j. staré stromy zrezať a nahradiť ich novými.
Taktiež rokoval s architektkou o oprave oplotenia cintorína a úprave prístupovej plochy ku krížu,
vrátane doplnenia verejného osvetlenia.
- sa má stretnúť s p. Tomkom ml. ohľadom pozemku pod autoškolou.
- sa stretol s dopravným projektantom Ing. Ondrejom, ktorý pripravuje návrh riešenia výjazdu
z Ľubotíc na MK 2 a tiež riešenie križovatky pri Nicholtrackte. Pri predložení projektu obci by
návrh mal byť odsúhlasený aj KDI.
- k 720. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ľubotice dohodol spoluprácu s f. Cofin pri vydaní
knihy o obci Ľubotice s pracovným názvom Ľubotice vo fotografii.
P. Havajová sa opýtala na svetelnú signalizáciu na križovatke Nižňanskej. Starosta odpovedal, že
stretnutie s KDI sa zatiaľ ešte neuskutočnilo a KDI trvá na požiadavke prehliadky miest kde má byť
doplnené dopravné značenie.
Ďalej sa opýtala, ako to vyzerá s vyčistením chodníka okolo MK2. Starosta odpovedal, že by to
mohlo byť uskutočnené do prázdnin.
JUDr. Makara sa opýtal, ako sa otvára ihrisko pri Obecnom dome. Koľkokrát tam v sobotu príde, je

vždy zatvorené. Starosta odpovedal, že areál otvára p. Balik a má byť otvorený od rána do večera aj
cez víkendy. Starosta to opätovne preverí u p. Balika.
9. K bodu 8: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 4. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 14.05.2018

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Jozef Čajka
Ing. Miroslav Fečík

