Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 7/2018
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 09. 2018
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 7. 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 9 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 10.09.2018
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2018
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2018
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
6. Schválenie rozpočtového opatrenia
7. Prerokovanie zriadenia DHZ obce Ľubotice
8. Prerokovanie žiadostí
9. Rôzne
10. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a JUDr. Miroslav Makara
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/7/2018)

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.

Uznesenie č. 1/6/2018: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2018.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mária Havajová a Gejza Sabanoš.
Zápisnica overená
Uznesenie č. 2/6/2018: OcZ v súlade s § 166 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre
voľby do orgánov samosprávy v roku 2018 v obci Ľubotice jeden volebný obvod v ktorom sa
v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov pre volebné obdobie 2018 – 2022 volí 9 poslancov obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie je aplikované v príprave komunálnych volieb.
Uznesenie č. 3/6/2018: OcZ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce
Ľubotice vo volebnom období 2018 – 2022 na plný úväzok, t. j. 100 %.
Uznesenie je aplikované v príprave komunálnych volieb.
Uznesenie č. 4/6/2018: OcZ schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme predajne potravín na ulici
Šalgovická 1 na dobu určitú do 31.3.2023 s Ivanom Sabolom DAJ-MI, Popradská 7 Prešov.
Dodatok k nájomnej zmluve je podpísaný.
Uznesenie č. 5/6/2018: OcZ poveruje starostu vyhľadať geometrický plán č. 84-4/2000 zo dňa
10.7.2000 vyhotovený GEOMAP, združenie geodetov, Prešov, na ktorý sa odvoláva kúpna
zmluva medzi obcou Ľubotice a p. Františkom Vasiľom a manželkou Annou, ul. Kalinčiakova
26, Ľubotice.
GP je vyhľadaný, k uzneseniu sa vrátime v bode žiadosti.
Uznesenie č. 6/6/2018: OcZ neschvaľuje vstúpenie obce Ľubotice do dražby budovy vo
vlastníctve SEMOS, spol. s r. o., Prešov v konkurze, Budovateľská 48, Prešov.
Splnené.
Uznesenie č. 7/6/2018: OcZ neschvaľuje žiadosť p. Mateja Harčára, Gagarinova 19, Ľubotice
o vybudovanie terasy na streche nad predajňou potravín Milk Agro na ulici Korabinského č. 2.
Žiadateľ oboznámený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tieto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2018, ktorým sa určujú názvy nových ulíc
v obci Ľubotice.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok cintorína v obci Ľubotice.
3. K bodu 8: Prerokovanie žiadostí
Na zasadnutie OcZ sa dostavil p. František Vasiľ s manželkou, ktorí žiadali o zriadenie
prístupovej cesty k pozemku parc. č. KN-C 1594/1. Majetkovoprávna komisia bola prešetriť
situáciu na mieste, bol dodaný pôvodný geometrický plán, o ktorý požiadalo OcZ na minulom
zasadnutí. Na základe tohto prešetrenia OcZ navrhuje povoliť prístup k pozemku parc. č. KN-C
1594/1 cez obecný pozemok parc. č. 3228/1. Zároveň je potrebné na uvedenom pozemku
vyrúbať stromy a kríky a pozemok vyčistiť. P. Vasiľová sa opýtala, kto má požiadať o výrub.
Starosta odpovedal, že o výrub požiada obec ako vlastník pozemku, ale realizovať to bude
žiadateľ p. Vasiľ. Podobne aj prístup na pozemok si vybuduje žiadateľ na vlastné náklady.
OcZ hlasovalo o súhlase so zriadením prístupovej cesty k pozemku parc. č. KN-C 1594/1
cez pozemok parc. č. 3228/1 vo vlastníctve obce. OcZ zároveň súhlasí s výrubom stromov,
ktoré žiadateľ vykoná na vlastné náklady.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/7/2018)

4. K bodu 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2018
Hlavný kontrolór prezentoval prítomným svoje stanovisko k plneniu rozpočtového
hospodárenia obce Ľubotice k 30.06.2018. Uviedol, že stanovisko vychádza z podkladov, ktoré
boli predložené a to návrh rozpočtu obce na rok 2018, prehľad o plnení rozpočtu obce k

30.06.2018, aktíva a pasíva k 30.06.2018. V stanovisku sa zameral najmä na vyhodnotenie
údajov o plnení rozpočtu, aktíva a pasíva, stav a vývoj dlhu, poskytnuté dotácie a finančné
výpomoci. Konštatoval, že celkove je možné posudzovať rozpočtové hospodárenie obce k
30.06.2018 v súlade so schváleným rozpočtom.
Poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra obce na vedomie.
5. K bodu 4: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce za 1. polrok 2018
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov vopred. Starosta informoval poslancov, že
bežné príjmy obce sa k 30.06.2018 plnili na 52,38 % a bežné výdavky na 41,45 %. Obec sa
zhruba pohybuje tak ako bol predpokladaný a plánovaný rozpočet obce.
Starosta ďalej poukázal na to, že v položke cestná doprava sú výdavky čerpané len na
29,09%, keďže v roku 2017 bol preplatok a o to boli ponížené splátky v roku 2018.
P. Havajová sa opýtala, prečo máme v rozpočte plánované kapitálové výdavky také vysoké,
keď sa plnia len na 10 %. Starosta odpovedal, že faktúry na investičné akcie budú uhradené len
v 2. polroku.
Poslanci vzali informáciu o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2018 na vedomie.
.
6. K bodu 5: Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
Hlavný kontrolór prezentoval prítomným návrh plánu kontrol na 2. polrok 2018. Uviedol,
že hlavný kontrolór vykonáva kontroly, ktoré mu vyplývajú zo zákona, ďalej kontroly, ktoré mu
určí OcZ a tiež kontroly z vlastnej iniciatívy. Ďalej špecifikoval, kto podlieha kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu plánu kontrol.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/7/2018)

7. K bodu 6: Schválenie rozpočtového opatrenia
Materiál bol poslancom doručený domov na preštudovanie. Starosta uviedol, že hlavným
dôvodom predloženia rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu za rok 2018 je rozšírenie
priestorov MŠ a s tým súvisiace navýšenie bežných výdavkov a navýšenie kapitálových
prostriedkov pre ZŠ.
Starosta oboznámil poslancov, že bežný rozpočet sa navýšil aj v príjmovej časti
z dôvodu navýšenia podielových daní, aj vo výdavkovej časti. Kapitálový rozpočet sa navýšil
vo výdavkoch pre ZŠ z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska. Finančné operácie ostávajú
nezmenené.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/7/2018)

8. K bodu 7: Prerokovanie zriadenia DHZ obce Ľubotice
Na zasadnutie OcZ sa dostavil veliteľ občianskeho združenia DHZ p. Pecuch, ktorý
opätovne požiadal o zriadenie DHZ obce (DHZO) Ľubotice. Poslanci dostali podklady domov
na preštudovanie. P. Pecuch oboznámil OcZ s činnosťou DHZ za uplynulý rok. Hasiči

preukázali schopnosť zasahovať v prípade potreby, zasahovali hlavne v meste Prešov. Za ich
schválenie sa prihovoril aj riaditeľ Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
v Prešove. P. Pecuch vysvetlil, že ak budú zriadení do konca októbra, mohli by požiadať o
dotáciu 3.000,- € z Ministerstva vnútra SR. Vyjadril sa, že už teraz majú vybavenie, ktoré
zakúpila obec na to, aby boli zaradení v B skupine. Občianske združenie má teraz asi 30 členov,
väčšina sú obyvatelia Ľubotíc. Ak ich OcZ schváli, do DHZ obce Ľubotice by prešlo 12-13
najlepších členov. Potom by mohla ukončiť zmluvu s obcou Kapušany. V tomto prípade, by
DHZO bol zaradený do rozpočtu obce a náklady na prevádzku by hradila obec. Materiál bude
vo vlastníctve obce, zodpovedný bude za jeho používanie veliteľ DHZ. Nakoľko je to
dobrovoľný hasičský zbor, členovia nechcú odmeny, ale bolo by potrebné pripoistenie
v prípade úrazu, prípadne symbolickú odmenu pre veliteľa, nakoľko sa bude starať
a zodpovedať za všetko vybavenie.
Poslanci hlasovali o zriadení DHZ obce Ľubotice od 1.1.2019.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 5/7/2018)

Poslanci hlasovali o vymenovaní p. Vladimíra Pecucha za veliteľa DHZ obce Ľubotice.
HLASOVANIE
Prítomných : 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 6/7/2018)

9. K bodu 9: Rôzne
Ing. Fečik požiadal o slovo a navrhol upraviť plat starostu. Starosta pôsobil ako poslanec 2
volebné obdobia a ako starosta 3 volebné obdobia. Keďže zákon o platových pomeroch
starostov a primátorov neumožňuje schváliť starostovi žiadnu mimoriadnu odmenu, navrhol aby
základný plat starostu bol do konca volebného obdobia zvýšený zo súčasných 44,4 % na 70 %.
Navýšenie by sa teda týkalo ostávajúcich 3 mesiacov, keďže starosta už v nasledujúcich
komunálnych voľbách nebude kandidovať.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovali o navýšení základného platu starostu o 70% s účinnosťou
od 1.9.2018 do konca volebného obdobia.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 7/7/2018)

10. K bodu 8: Žiadosti
1. Žiadosť Milan Dudáš, Gagarinova 9, Ľubotice – o finančnú výpomoc
P. Dudáš požiadal o finančnú výpomoc vo výške 1.089,90 € na zdravotnícku pomôcku zdvíhacie zariadenie – pre svoje dve ŤZP dcéry. Sociálna komisia to prerokovala a súhlasí
s poskytnutím finančnej výpomoci.
Poslanci hlasovali o poskytnutí finančného príspevku vo výške 1.089,90 € pre žiadateľa p.
Dudáša.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 8/7/2018)

2. Žiadosť – Condornet, s.r.o., Kováčska 1, Prešov – súhlas s dočasným využitím pozemku
Spoločnosť Condornet, s.r.o. požiadala o súhlas k stavebnému povoleniu vo veci dočasného
využitia parcely č.21001/143 - zelený pás - v majetku obce za účelom uloženia
telekomunikačného zariadenia, umožňujúceho pripojenie obyvateľov IBV Winklerovky do
internetovej siete. Uvedený pozemok o výmere 6 m2 by chcela spoločnosť do prenájmu.
Ing. Pariľák sa opýtal, aký bude silný signál, či má spoločnosť povolenie z hygieny. Starosta
odpovedal, že to je záležitosťou stavebného úradu, ktorý vydá stavebné povolenie. P. Baňas
namietal, že stožiar je príliš vysoký – 6 m a bude prekážať v zelenom páse medzi domami.
Ing. Fečik navrhol, aby spoločnosť Condornet, s.r.o. doplnila údaje, prečo chcú stavať práve
tam a nech uvedú alternatívne miesto.
OcZ sa vráti k tejto žiadosti na niektorom z nasledujúcich zasadnutí.
3. Žiadosť JUDr. Peter Petráško, Ťačevská 28, Bardejov - o odkúpenie časti pozemku
JUDr. Petráško požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. 360/10, vo výmere približne 100
m2, ktorý susedí s pozemkom parc. č. 356/6, ktorý je v jeho vlastníctve. Pozemok je pre obec
samostatne nevyužiteľný. Do budúcnosti by po odkúpení vo vlastníctve obce ostalo 9 m šírky
na cestu. V susedstve obec predala p. Mačugovi podobný pozemok minulý rok. Predajná cena
by bola 40,- €/m2. V prípade schválenia zámeru predaja JUDr. Petráško dodá geometrický plán
s presným uvedením výmery, ktorý dá vypracovať na vlastné náklady.
Poslanci hlasovali o zámere predaja časti uvedeného pozemku.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 9/7/2018)

4. Žiadosť SOLAR Real, s.r.o., Námestie slobody 41, 083 01 Sabinov
Spoločnosť SOLAR Real ako stavebník čerpacej stanice PHL na ul. Prešovská pri Nicholtrakte
požiadala o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene za účelom vybudovania kanalizačnej
a vodovodnej siete a NN prípojky k svojmu pozemku cez pozemok vo vlastníctve obce.
Ing. Pariľák sa opýtal, či potrubie bude vo vlastníctve SOLAR Real, ak áno, je možné, že budú
žiadať v budúcnosti od obce poplatok za pripojenie na ich siete. Starosta bude s nimi ešte
rokovať. Po krátkej diskusii sa OcZ rozhodlo presunúť tento bod na niektoré z budúcich
zasadnutí.
5. Žiadosť VSD, a.s. Košice o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Spoločnosť VSD požiadala o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
za účelom rozšírenia NN siete na pozemku KN – C parc. č. 21117/362 pre pripojenie
pozemkov KN-C 21113/16 a 21117/360.
Poslanci hlasovali o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
VSD.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 10/7/2018)

6. Žiadosť VSD, a.s. Košice o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Spoločnosť VSD požiadala o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v rámci stavby IBV 9RD Ľubotice – Boršoš na pozemku KN – C parc. č. 21117/362.
Poslanci hlasovali o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
VSD.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 11/7/2018)

7. Žiadosť VSD, a.s. Košice o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Spoločnosť VSD požiadala o uzavretie zmluvy o vecnom bremene za účelom úpravy VN
vedenia na pozemku parc. č. 3239.
Poslanci hlasovali o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
VSD.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 12/7/2018)

8. Žiadosť SH cesta o. z., Štefánikova 19, Prešov o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena
Občianske združenie SH cesta požiadalo o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pre potreby vybudovania IS, jedná sa o vybudovanie vodovodu a kanalizácie
splaškovej a dažďovej na pozemku parc. č. 21117/362. Spomínané IS sa budú napájať na
existujúce siete na ul. Šípkovej.
Poslanci hlasovali o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
SH cesta o. z.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 13/7/2018)

9. Žiadosť František Komár, Šalgovická 35, Ľubotice – o odkúpenie pozemku
Pán Komár požiadal o odkúpenie pozemku bývalého potoka par. č. 401/2 a časti pozemku parc.
č. 397/1. Jedná sa o 109 m2. Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ poslanci schválili zámer
predaja, p. Komár predložil geometrický plán aj písomný súhlas susedov. Týmto budú
vysporiadané všetky pozemky bývalého potoka.
Poslanci hlasovali o predaji uvedených pozemkov.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 14/7/2018)

10. Žiadosť Kamil Sedlár a Ján Šofránek – o vysporiadanie pozemku pod ul. Domašskou
Jedná sa o vysporiadanie parcely č. 3238/10 o výmere 301 m2, vo vlastníctve Ing. arch. Kamila
Sedlára, Rybárska 20, Prešov a Ing. Jána Šofráneka, Mateja Murgaša 2, Prešov podľa LV č.
2263, ktorý má obec záujem odkúpiť. Pozemok sa nachádza pod cestou na ulici Domašskej, na
hornom rohu.
Poslanci hlasovali o odkúpení pozemku č. 3238/10 do vlastníctva obce za cenu 13,27 €/m2.

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

(uznesenie č. 15/7/2018)

11. Žiadosť CONCEPT1, s.r.o. – o prenájom pozemkov
Spoločnosť CONCEPT1, s.r.o. ako stavebník stavby „Bardejovská ul. - dopravné napojenie
investície II“ požiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena k pozemkom KN-C 20796, 20798 a KN-E 891/3, nakoľko ako
stavebník musí v stavebnom konaní preukázať vzťah k uvedeným pozemkom.
Na uvedených pozemkoch má pokračovať výstavba cesty, ktorá sa napojí na cestu
sprístupňujúcu nový Lidl. Vzhľadom na to, že niektorí občania nie sú spokojní s vybudovanou
komunikáciou a namietajú, že nemajú prístup na svoje pozemky OcZ navrhlo ešte to
prekonzultovať so spoločnosťou CONCEPT.
12. Žiadosť Patrik Minár, Orgovánova 34, Prešov
P. Minár navrhol obci odkúpenie pozemku parc. č. 21116/23 v jeho vlastníctve za 1,- €.
Pozemok sa nachádza pod cestou na ul. Fialková a Repíková. Poslanci sa v diskusii nezhodli
v názore na odkúpenie tohto pozemku, nakoľko sa tam v budúcnosti bude stavať cesta a táto
povinnosť potom pripadne obci.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali o odkúpení pozemku od p. Patrika Minára.
HLASOVANIE
Prítomných : 9 poslancov
ZA: 3 PROTI: 3 ZDRŽALI SA: 3

(uznesenie č. 16/7/2018)

13. Žiadosť Ing. Michal Čabala, Strážnická 27, Prešov – o odkúpenie pozemku
Pán Čabala požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 1165, ktorá sa nachádza pred
jeho pozemkom na ul. Pod hájom. Keďže podľa mapy tam nie je rovná línia tejto parcely, OcZ
poverilo predsedu majetkovoprávnej komisie zvolať zasadnutie komisie a preveriť situáciu na
mieste. Následne predseda podá informáciu na niektorom z budúcich zasadnutí OcZ.
14. Žiadosť - Martin Ličák a spol. - o vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
Spoluvlastníci pozemkov Ing. Martin Ličák, František Lörinc, Ing. Dušan Vraňuch, Viera
Lörincová a ESO, s. r. o. ponúkli obci na odkúpenie pozemky pod miestnymi komunikáciami na
ul. Sekčovskej, Lipovej, Brezovej a Vodárenskej, kde sú vybudované nové cesty. Táto žiadosť
bola prerokovaná na minulom zastupiteľstve, poslanci sa zhodli, že kvalita cesty je zlá (sieťový
rozpad) a OcZ za tejto situácie neodporúča odkúpenie uvedených pozemkov.
10. K bodu 9: Rôzne
Starosta informoval poslancov, že dal vypracovať projekt „Obnova cintorína“, je už
urobený aj dendrologický prieskum a podaná žiadosť o výrub stromov. Ďalej starosta zisťoval
ceny kovaného plota a predpokladá, že prvá etapa obnovy cintorína by sa mohla stihnúť do
dušičiek.
P. Baňas a p. Havajová sa vyjadrili, aby sa pre krátkosť času obnovou cintorína zaoberalo už
nové zastupiteľstvo.
OcZ navrhlo vybaviť povolenia k realizácii projektu, ale realizáciu ponechať na nové OcZ.
Starosta ďalej informoval poslancov, že Slovak Telekom pripravuje projekt rekonštrukcie
optickej siete a jej rozšírenie po celej obci. Pri týchto prácach bude optický kábel uložený do
zeme v koridoroch chodníkov alebo zelených pásov po oboch stranách ulíc. V prípade

chodníkov s asfaltovým povrchom starosta prezentoval, že na Kalinčiakovej ulici požaduje po
ukončení prác položiť nový asfalt na celej šírke chodníka a na ostatných uliciach (Domašská, J.
Kostru, Korabinského) výkop urobiť pri oplotení (nie v strede chodníka) a následne
zaasfaltovať. Poslanci v diskusii sa jednoznačne zhodli v názore, že v stanovisku obce musí byť
uvedená požiadavka, že sa nový asfaltový povrch v celej šírke chodníkov musí urobiť aj na
ostatných uliciach.
P. Čajka sa opýtal, ako sa rieši rozbitá chránička optiky pri židovskom cintoríne. Starosta
odpovedal, že spoločnosť Presnet je o tejto situácii informovaná a je na nej ako to bude riešiť
keďže je to ich majetok. Ďalej sa zaujímal, či už sú nainštalované retardéry pri ZŠ. Starosta
informoval, že KDI trvá na šetrení na mieste. P. Čajka ďalej upozornil, že stĺpy na basketbalové
koše na multifunkčnom ihrisku ZŠ sú príliš blízko hádzanárskych bránok, bolo by ich potrebné
obaliť, aby nedošlo k úrazu. Starosta reagoval, že to bude riešiť s dodávateľom.
P. Havajová sa opýtala, prečo ešte nie je urobené nasvetlenie prechodu pre chodcov na ul.
Nižňanskej. Starosta odpovedal, že sa to ešte nestihlo urobiť ale dúfa, že do budúceho
zastupiteľstva to už bude vyriešené. Ďalej sa pýtala na cestu od MK 2 popri potoku, starosta
odpovedal, že je urobený projekt pripojenia na MK 2. P. Havajovú ďalej zaujímalo, prečo nie je
značenie ulíc pri zastávke pri p. Čepigovej. Starosta informoval, že sa stojan demontoval pred
rozširovaním križovatky a už sa tam neinštaloval, lebo sa pripravuje nové značenie v celej obci,
nakoľko pôvodné značenie je v zlom stave.
P. Baňas sa opýtal ako je to s výjazdom z obce. Starosta informoval, že už teraz je známe, že
kruhový objazd sa tam nebude dať realizovať, pravdepodobne tam bude osadená svetelná
signalizácia. Projektanta požiadal o prípravu projektu.
Ďalej p. Baňas oznámil, že svetelná signalizácia na prechode pre chodcov pri Mirade vypína
večer veľmi skoro a nie je tam možný bezpečný prechod cez cestu. Starosta sa tým bude
zaoberať a rokovať so správcom cestnej svetelnej signalizácie
Na návrh OcZ sa poslanci rozhodli preložiť zasadnutie OcZ z 8.10.2018 na 5.10.2018.
Poslanci hlasovali o preložení zasadnutia OcZ na 5.10.2018.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 17/7/2018)

11. K bodu 10: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 7. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 10.09.2018

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce
Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Mgr. Vladimír Lukáč
JUDr. Miroslav Makara

