Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 10/2016
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 11. 2016
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí 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. Ján Tirpák, Ing. Mária Lokšová,
- za MŠ – Mgr. Mária Pavlíková, Martina Ivanecká,
- za ZŠ – Mgr. Nicole Rubisová, Božena Kľučárová,
- za TJ Sokol – Ing. Martin Ondrej, Jozef Komka,
- za OZ Život Pod Hájom – Ing. Július Hanudeľ,
- za verejnosť – p. Martin Žec, Ing. Monika Ivanecká, Ing. Martina Ivanecká
Ospravedlnili sa: Ing. Slavomír Pariľák (pracovné dôvody)

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 14.11.2016
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
4. Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
5. Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2017
6. Prerokovanie žiadostí
7. Rôzne
8. Záver

Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. Miroslav Makara a Mária Havajová
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 1/10/2016)

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.
Uznesenie 2/9/2016 - OcZ schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
na pozemku KN-C č. 21001/143 vo vlastníctve Obce Ľubotice v prospech Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice

- zmluva ešte zatiaľ nie je podpísaná.
Poslanci vzali správu o kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie.

3. K bodu 6: Prerokovanie žiadostí
1. žiadosť OZ ŽIVOT POD HÁJOM, Hapákova 3, Ľubotice
- investičné priority
Z dôvodu prítomnosti zástupcu OZ Ing. Hanudeľa na zasadnutí OcZ starosta presunul
prekovanie žiadosti OZ na začiatok zasadnutia. Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali už na
minulom zasadnutí OcZ. Starosta dal slovo Ing. Hanudeľovi, zástupcovi OZ a opýtal sa ho, či
prepadlina (kanalizácia) na ul. Tekeľovej je už opravená? Ing. Hanudeľ odpovedal, že áno, tento
problém je už vyriešený. Poslancov oboznámil s dôvodom vzniku OZ a jeho minulosťou a poukázal
na to, že dozrel čas na zlepšenie kvality života na sídlisku, čo bolo aj dôvodom predloženia
požiadaviek týkajúcich sa vybudovania parkovacích miest a tiež stojiska pre kontajnery. Vysvetlil,
že nie každá bytovka má rovnaký počet parkovacích miest a preto je potrebné vytvoriť ďalšie
priestory. Čo sa týka kontajnerov, predstava OZ je taká, že by boli umiestnené v jednom ohradenom
priestore, kde by sa dvere otvárali na čip, keďže používanie kódov na klietkach sa neosvedčilo a je
tam rovnaký neporiadok ako predtým. P. Havajová sa opýtala, čo vlastne majú poslanci z návrhu 5
aktivít OZ dnes zvážiť? Ing. Hanudeľ odpovedal, že cieľom je vytvorenie finančnej rezervy pre
možnosť zrealizovať vybudovanie parkovísk a stojiska pre kontajnery v roku 2017. P. Havajová
podotkla prečo by tieto aktivity mala finančne zabezpečiť obec, keď sa jedná o súkromné pozemky?
Ing. Hanudeľ reagoval, že ide o verejný priestor a OZ sa nebráni tomu, aby tieto pozemky prešli do
nájmu obce. OZ ráta s tým, že obec pri financovaním týchto aktivít by mohla podporiť zlepšenie
kvality života na sídlisku. Starosta sa opýtal, či OZ očakáva že všetko urobí obec alebo je schopné
sa na niečom podieľať? Ing. Hanudeľ odpovedal, že čo sa týka kontajnerov požiadavka na obec je
obmurovanie stojiska a strieška, zvyšok zrealizuje OZ. Čo sa týka parkoviska vníma to OZ ako
verejnú parkovaciu plochu. Ideálne by bolo prenajať pozemok pod parkoviskami obci formou
dlhodobého prenájmu za symbolickú cenu. OZ by na vybudovaní parkovacích miest vedelo
participovať úpravou terénu. Ing. Fečik konštatoval, že sa bol pozrieť na mieste a videl, že celý
areál je udržiavaný a obyvatelia sídliska sa vzorne oň starajú. Zároveň dodal, že ide o verejný
priestor, ktorý nie je ohradený. Čo sa týka kontajnerov, vyžaduje si to komplexné riešenie. Čo sa
týka možnosti OZ financovať tieto aktivity z vlastných zdrojov, uviedol dva dôvody prečo to nie je
reálne. Predpokladané príjmy OZ z nájmu od spol. SEMOS sú v podstate len pohľadávkou, keďže
SEMOS je v reštrukturalizácii a aby OZ mohlo nejakú aktivitu realizovať, musí tu byť podľa štatútu
OZ 100% odsúhlasenie aktivity. Dodal, že zabezpečenie dostatočného počtu parkovacích miest je
vizitkou obce ale tiež záležitosť bezpečnosti obyvateľov. Vyjadril názor, že je za, aby obec OZ
finančne pomohla v týchto aktivitách. P. Baňas sa opýtal aký je rozpočet na parkovisko? Starosta
odpovedal, že orientačne je to 60€/m2; medzi Hapákovou 1 – 3 je priestor cca 40 m na vytvorenie
16 parkovacích miest; čo sa týka druhého návrhu plochy na parkovanie medzi Hapákovou 3 – 5,
potrebovalo by to oporný múr, keďže ide o úpätie kopca, na ktorom sa budúci rok bude robiť
hydrogeologický prieskum. Rozpočet je teda celkovo 12 000 €. Starosta ďalej poukázal na to, že v
rámci OZ má trvalý pobyt v obci 385 obyvateľov, obec dostane v podielových daniach na 1
obyvateľa cca 200 €, čo je cca 70 000 €. P. Baňas namietal, že z podielových daní sa tiež hradí aj
vývoz odpadu a iné veci, takže to nemožno brať ako čistý zisk. Ing. Hanudeľ uviedol, že je potrebné
vziať do úvahy, že ide o dlhodobý pohľad a OZ nedáva požiadavky na spolufinancovanie aktivít
často. Mgr. Lukáč sa opýtal, či OZ má nejaký fond resp. rezervu? Ing. Hanudeľ odpovedal, že OZ
nemá také zdroje. Príjmy mali pôvodne plynúť z nájmu fy SEMOS, ale keďže je v konkurze, tak
OZ nemá žiadne príjmy. OZ platí daň za pozemky a z vlastných zdrojov tiež rekonštruovalo
prechod medzi Hapákovou 3 a 5. Starosta ukončil diskusiu k tejto žiadosti s tým, že poslanci sa k
hlasovaniu vrátia v bode žiadosti, resp. sa to vyrieši pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2017.
4. K bodu 5: Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2017
Z dôvodu prítomnosti zástupcov MŠ a ZŠ na zasadnutí OcZ starosta presunul prerokovanie

tohto bodu. Starosta informoval prítomných, že riaditeľka MŠ je na pozvanie poslanca MUDr.
Mikolášika v Bruseli vďaka dobrej prezentácii projektu Eurorozprávky v Bratislave. Uviedol, že
návrh obce čo sa týka rozpočtu MŠ je na úrovni rozpočtu tohto roka, ktorý platí od 1.9., t. j. 194 064
€. Riaditeľka MŠ žiada 197 625 €. Následne odovzdal slovo zástupkyniam MŠ. P. Ivanecká na úvod
v krátkosti predstavila projekt Eurorozprávky. Starosta poďakoval MŠ za úspešnú reprezentáciu
obce. Následne p. Ivanecká a Mgr. Pavlíková uviedli, že dôvodom navýšenia rozpočtu o cca 3500 €
je výmena kobercov v triedach a a tiež nové nerezové stoly do kuchyne. Informovali, že koberce je
nutné vymeniť, keďže sa nemenili už 5 rokov a deti na nich cvičia, hrajú sa a tak je potrebné ich
často čistiť, čím tiež dochádza k ich opotrebeniu. Z diskusie vyplynul jednoznačný súhlas
poslancov so schválením požadovanej sumy. Starosta poďakoval zástupkyniam MŠ a uzavrel
diskusiu o požiadavke MŠ konštatovaním, že do rozpočtu obce sa zahrnie pre MŠ suma 197 625 €.
Starosta informoval poslancov, že riaditeľ ZŠ je na PN a privítal zástupkyne ZŠ Mgr. Rubisovú
a p. Kľučárovú na zasadnutí OcZ. Uviedol, že obec vyčleňuje prostriedky v rozpočte na originálne
kompetencie pre ŠJ a ŠKD. Čo sa týka ŠJ je tu požiadavka o navýšenie rozpočtu na interiérové
vybavenie o 3000 €, stroje a zariadenia o 5000 € a na údržbu budov a strojov o 11500 €. Následne
odovzdal slovo Mgr. Rubisovej, aby informovala o konkrétnych požiadavkách ZŠ. Mgr. Rubisová
uviedla, že je potrebné zakúpiť nové dvere medzi kuchyňou a skladom, keďže staré drevené
neodizolujú vlhkosť a pleseň. Tiež je potrebné zakúpiť novú panvicu na pečenie v sume cca 5000 –
7000 €. Čo sa týka údržby je naplánovaná výmena podlahy v jedálni za dlažbu a tiež je potrebné
dať dolu obklad, ktorý je prehnitý a zrealizovať následne vysprávky. Starosta sa opýtal, či je nutné
všetky požiadavky zrealizovať v jednom roku? Mgr. Rubisová opovedal, že je to nutné. Starosta
ďalej dodal, že ostatné položky sú také ako minulý rok, požiadavka je teda navýšiť rozpočet o cca
19 000 €. P. Čajka uviedol, že problém bol aj v sklade ŠJ, kde bolo všetko vlhké. Mgr. Rusbisová
odpovedala, že situácia je tam stále rovnaká. P. Baňas uviedol, že mu chýba konkrétny rozpočet,
celé je to také neurčité. Ing. Fečik konštatoval, že by sa skôr uberal tým smerom aké sú možnosti
ZŠ, aby obec len participovala na týchto aktivitách i keď je potrebné zohľadniť, že ZŠ z vlastných
zdrojov opravuje dvor. Starosta reagoval, že to čo ZŠ dostane na údržbu nedáva do ŠJ a ŠKD,
keďže toto je originálna kompetencia obce. Ďalej podotkol, že oproti rozpočtu ZŠ platnému od 1.9.
by išlo o navýšenie o cca 10000 €. Informoval, že čo sa týka ŠKD ZŠ požaduje na interiérové
vybavenie 8000 € a na učebné pomôcky 5000 €. Mgr. Rubisová uviedla, že v ŠKD momentálne
funguje 6 plných oddelení, keďže počet žiakov navštevujúcich ŠDK sa zvýšil. Tieto oddelenia je
potrebné vybaviť nábytkom a kobercami a tiež je potrebné prelakovať parkety. Z peňazí školy je
zabezpečené vymaľovanie pavilónu a prebrúsenie parkiet v ŠKD. Čo sa týka učebných pomôcok je
potrebné dovybaviť ŠKD hračkami a materiálom. P. Kormaník sa opýtal, či ak sa teraz schváli
navýšenie, odvedie obec finančné prostriedky ZŠ v plnej výške alebo podľa reálnych nákladov?
Starosta odpovedal, že schválená suma sa dá do rozpočtu a tá sa potom delí 12 a posiela sa škole
mesačne táto čiastka. Mgr. Lukáč reagoval, že je to jediná škola v obci, má 50 rokov a je potrebné
sa o ňu postarať. Je predsa v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Starosta pripomenul, že sa stále
jedná len o návrhu, do 12.12. má ZŠ čas vyšpecifikovať konkrétne sumy potrebné na jednotlivé
aktivity a tiež celkovú sumu, o ktorú požaduje navýšiť rozpočet. Do budúceho zasadnutia OcZ bude
schválený štátny rozpočet a obec bude vedieť aká bude výška podielových daní. P. Mgr. Rubisová
navrhla uskutočniť nasledujúce zasadnutie OcZ v priestoroch ZŠ a pozvala poslancov na prehliadku
požiadaviek prác, ktoré sú navrhované v rozpočte ZŠ.
Starosta v tomto bode prečítal tiež žiadosť súkromnej ZUŠ o poskytnutie dotácie. Obec
poskytne ZUŠ-ke 88 % výšky dotácie na jedno dieťa v podielových daniach v zmysle zákona čo je
61,60 €. Počet žiakov v ZUŠ sa oproti minulému roku navýšil.

5. K bodu 3: Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
1. žiadosť TJ Sokol Ľubotice, Pod hájom 14, Ľubotice
- o finančnú dotáciu na rok 2017
Starosta uviedol, že TJ dalo požiadavku o 1000 € vyššiu ako minulý rok a požiadal Ing. Ondreja,
aby objasnil dôvody navýšenia. Ing. Ondrej uviedol, že v tomto roku sa výdavky neplánovane

navýšili o 500 € pre novovzniknutý šachový oddiel a tiež vstúpil do platnosti Zákon o športe, na
základe ktorého musí TJ zaplatiť členský poplatok za každého aktívneho člena vo výške spolu cca
500 €. Doplnil, že ostatné položky sa pohybujú zhruba v intenciách predchádzajúcich rokov.
Starosta informoval poslancov, že na rokovaní obecnej rady vznikla požiadavka vyšpecifikovať
náklady na činnosť 1 mužstva žiakov a dorastencov. Ak by sa jedno družstvo zrušilo, aký by to
malo dopad na rozpočet. Ing. Ondrej reagoval, že ak by sa malo ísť cestou zrušenia 1
dorasteneckého a 1 žiackeho mužstva, tak by hodnota značky TJ SOKOL išla o stupeň nadol. Čo sa
týka finančných prostriedkov rozdiel by bol cca 3000 – 3500 €. Snaha vedenia TJ je udržať úroveň
ktorá je teraz, bez ohľadu na to, akou sumou podporí obec TJ SOKOL. Ing. Fečik konštatoval, že
získať prostriedky od sponzorov je čoraz náročnejšie no napriek tomu sa zdá, že si s tým TJ vie
poradiť. Zaujímal sa o tom na koľko % sa sľuby sponzorov naplnili. Ing. Ondrej odpovedal, že
reálne je na účte TJ SOKOL 60% sľúbených príspevkov ale je potrebné vziať do úvahy aj tú
skutočnosť, že mnohí sponzori prispejú až na konci roka. Niektorí odídu, ale pribúdajú aj noví.
Uistil poslancov, že nepochybuje o tom, že aj tento rok bude rozpočet naplnený. Ing. Fečik
zdôraznil, že pri schvaľovaní výšky dotácie by OcZ malo zohľadniť aj to, že okrem futbalových
mužstiev je tu aj oddiel bežecký, stolnotenisový a šachový. Na margo zoštíhlenia dodal, že mladých
treba podporiť čo najviac. P. Havajová reagovala, že nesúhlasí s navýšením sumy, keďže TJ má aj
vlastné príjmy z prenájmu ihriska počas Fragaria Cupu, z tenisových kurtov a pod., takže nie je
možné, že nevedia nájsť 1000 € a musia žiadať o navýšenie dotácie. Pričom je potrebné vziať do
úvahy aj to, že okrem tejto dotácie obec platí celú réžiu športového areálu. Ing. Ondrej reagoval, že
celkové výdaje v roku 2016 budú okolo 49000 €, pričom schválená dotácia obce je vo výške 22000
€. Taktiež v roku 2017 sa predpokladá, že celkové výdaje budú vo výške cca 50 000 €. Ing. Fečik
uviedol, že je rád, že odznela aj výška celkových reálnych nákladov. Konštatoval, že kluby treba
udržiavať na primeranej úrovni. Nie je za zníženie úrovne, lebo potom by hráči i vedenie stratili
motiváciu. Podotkol, že ak vie OcZ povedať, čo je pre TJ veľa, je potrebné povedať aj čo je pre TJ
dosť. Mgr. Lukáč sa opýtal koľko sa ušetrí zrušením 1 mužstva? Ing. Ondrej odpovedal, že
odhadom pôjde o čiastku vo výške 3000 – 3500 €. P. Komka uviedol, že je potrebné vziať do úvahy,
že na turnaje idú jedným autobusom žiaci aj dorastenci. Ak by sa aj zrušilo žiacke mužstvo,
dorastenci tak či tak tým autobusom pôjdu a nedôjde k ušetreniu finančných prostriedkov na
doprave. Zdôraznil, že ak klub neudrží „dvojičky“, nebudú môcť mládežnícke mužstvá hrať 2. ligu.
Mgr. Lukáč konštatoval, že chlapci v najmladšej kategórii sú z Prešova. Opýtal sa, či naozaj
Ľubotice potrebujú 8 mužstiev a podotkol, že pre neho je B mužstvo to, ktoré reprezentuje
Ľubotice. Nevníma to tak, že je pre obec dôležité, akú ligu mužstvá hrajú. Hráči chcú hrať za
Ľubotice preto, lebo vedia, že tu všetko dostanú. P. Čajka oponoval, že keď sú už nastavené určité
parametre a je tu istá úroveň, treba to udržať. Odznelo tu prečo požadujú tých 1000 € navýšenie.
Mladým sa v Ľuboticiach páči, lebo je tu istá úroveň futbalu. P. Sabanoš uviedol, že súhlasí s
požiadavkou TJ o navýšenie dotácie. P. Havajová znova poukázala na to, že OcZ berie do úvahy len
tých 22 000 € ale zabúda sa na réžiu, ktorú platí obec. P. Baňas zdôraznil, že tu ide o peniaze
občanov. Sú oni ochotní dávať toľko TJ SOKOL? Toto tiež treba zvážiť. P. Kormaník uviedol, že
nie je podstatné, či za Ľubotice hrávajú aj chlapci z mesta či iných obcí, v rámci športu by sa nemali
robiť až také hranice. Ide o to, aby si chlapci vôbec prišli zašportovať. Už keď má obec taký areál,
všetko niečo stojí a nedá sa teraz zanedbať údržbu, aby to schátralo. Dodal, že on je za schválenie
požadovanej dotácie. Opýtal sa Ing. Ondreja, či poplatok za členstvo sa bude platiť každý rok. Ing.
Ondrej odpovedal, že teraz sa platil poplatok prvý raz a je predpoklad, že to takto bude aj naďalej.
Starosta konštatoval, že areál bol vybudovaný v roku 1999 aj s ohľadom na futbalovú tradíciu v
obci. Obec sa tiež snaží ušetriť prostriedky, kde sa dá, napr. jeden pracovník na ŠA je prijatý cez
projekt ÚPSVaR, čím sa využívajú na jeho mzdu iné ako obecné prostriedky. Čo sa týka futbalu, nie
je málo občanov, ktorí sú radi, že sa hrá v 4. lige. Neviem si predstaviť, že by sme kvôli
organizačným zmenám klesli nižšie. Samozrejme nie sú tu ani ambície ísť vyššie, ide len o to, aby
sa zachovala úroveň, ktorá tu je. Pokiaľ sa nebude zvyšovať členské (cez SFZ), tak by sa ani nemali
navyšovať finančné prostriedky pre TJ SOKOL. Poukázal na to, že honoráre hráčov nie sú vôbec
neúmerné, keďže hráči aj v nižších ligách berú viac. Následne ukončil diskusiu k tejto žiadosti a dal

hlasovať o návrhu schváliť dotáciu pre TJ SOKOL vo výške 23000 €.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 5 PROTI: 2 ZDRŽALI SA: 1
(uznesenie č. 2/10/2016)
2. žiadosť Združenia kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach
- o finančný príspevok
Požadovaná výška dotácie je 1200 € tak ako minulý rok. ZKS nepožaduje žiadne navýšenie.
Starosta upresnil, že v tomto prípade sa nejedná o schválenie dotácie ale príspevku na činnosť.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1200 €.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 3/10/2016)
3. žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017
Požadovaná výška dotácie je 1000 €. Okrem účasti na výstavách a súťažiach, plánujú členovia ZO
SZZ zorganizovať znova aj ukážky orezávania, štepenia a očkovania stromov. P. Havajová sa
opýtala, kde sa robia tie ukážky, keďže občania nie sú o nich informovaní? Starosta odpovedal, že
ich robí p. Jakubek, ktorý je predsedom slovenského zväzu a zvyčajne je to zorganizované
narýchlo. Z diskusie vyplynula požiadavka, aby bola zabezpečená lepšie informovať občanov o
týchto aktivitách. Taktiež z diskusie vyplynul názor schváliť ZO SZZ dotáciu vo výške 800 €, čo je
taká výška ako bola v roku 2016.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 4/10/2016)
4. žiadosť OZ Folklórny súbor Kelemske furmani, Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017
FS Kelemske furmani požiadali o dotáciu vo výške 1300 €. Navýšenie oproti minulému roku
zdôvodnili tým, že pridelené prostriedky budú okrem činnosti folklórnej skupiny, použité na opravu
hudobných nástrojov a opravu a doplňovanie krojov. Pre rok 2017 plánuje FS vydať tretí CD nosič
a jedno DVD.
P. Havajová navrhla schváliť pre FS dotáciu vo výške 1000 €, keďže na výrobu CD boli poskytnuté
minulý rok a z predaja DVD budú mať nejaký príjem.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 5/10/2016)
5. žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Nižná Šebastová, Slanská 21, Prešov
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017
RK FÚ žiada o dotáciu vo výške 5000 € na dokončenie rekonštrukcie farských budov. Celková
výška predpokladaných nákladov by mala byť okolo 10 000 €. RK FÚ tiež žiada o dotáciu vo výške
2000 € na zorganizovanie aktivít pre deti a mládež tak ako tomu bolo aj v tomto roku. Ing. Fečik
konštatoval, že aktivity, ktoré sa vytvárajú v rámci farnosti sú v súčasnosti na vyššej úrovni a
vzmáha sa práca s mladými. Ocenil, že rekonštrukčné práce na farskej budove prebiehajú trpezlivo
v rámci možností. P. Havajová uviedla, že už minulý rok žiadal RK FÚ na rekonštrukciu fary 7000

€ s tým, že už nebude pýtať viac. Dodala, že Ľubotice nie sú jediná filiálka a že ostatné filiálky
neprispievajú nič. Taktiež poukázala na to, že pojem dokončenie rekonštrukcie nie je konkrétny.
Navrhla, aby sa preverilo, či RK FÚ žiadal dotáciu aj od Prešova, Vyšnej Šebastovej a pod. Ing.
Fečik sa opýtal, či majú poslanci pocit, že ak obec prispeje, použijú sa peniaze na niečo neužitočné?
Podľa neho ide o aktivity, ktoré sú užitočné pre podporu mládeže. P. Čajka poukázal na to, že p.
farár vždy zdôrazní, že aby sa prispelo na základe zváženia a podľa možností. Je na OcZ aby
zvážilo, či sú tu možnosti, aby sa pomohlo a akou sumou. JUDr. Makara sa opýtal, či RK FÚ
následne predkladá informáciu o využití prostriedkov? Starosta odpovedal, že áno. Využitie
poskytnutých prostriedkov z rozpočtu obce je predmetom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce a túto oblasť tiež kontroluje NKÚ. Starosta tiež informoval, že návrh zo zasadnutia obecnej
rady je, aby sa na dokončenie rekonštrukcie fary schválil príspevok vo výške 7000 EUR, t. j. tak,
ako v roku 2016
P. Havajová navrhla, aby sa hlasovalo osobitne o poskytnutí dotácie na dokončenie farskej budovy a
na aktivity pre mládež.
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nižná Šebastová
na aktivity pre deti a mládež vo výške 2000 €.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 6/10/2016)
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nižná Šebastová
na dokončenie rekonštrukcie fary vo výške 7000 €.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1
(uznesenie č. 7/10/2016)
6. žiadosť ZŠ Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice
- o poskytnutie finančnej pomoci
ZŠ organizuje v školskom roku 2016/2017 už 13. ročník Školy v Prírode. Pobytu v Slovenskom raji
sa zúčastní 55 žiakov 3. ročníka. ZŠ žiada o poskytnutie finančnej pomoci na zakúpenie vecných
cien pre deti za ich výkony v jednotlivých súťažiach.
Z diskusie vyplynul návrh schváliť finančný príspevok na zakúpenie vecných cien pre žiakov vo
výške 70 € tak ako tomu bolo po minulé roky.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 8/10/2016)
7. motivačný príspevok pre prvákov
Starosta ďalej poukázal na to, že ďalšia vec, ktorú je potrebné zohľadniť pri zostavovaní rozpočtu
obce je príspevok pre prvákov. Dodal, že v balíku, ktorý im škola za tento príspevok nakúpi, má
každý prvák všetko, čo pre začiatok školského roka potrebuje. Vyzdvihol, že to má pozitívny ohlas
u rodičov a poukázal tiež na skutočnosť, že počet detí v ZŠ neklesá ale sa zvyšuje.
Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť príspevok vo výške do 30 € na jedného prváka.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 9/10/2016)
8. príspevok pre CVČ

Starosta konštatoval, že je potrebné nastaviť aj financovanie CVČ. Príspevok na jedno dieťa, ktorý
obec od štátu dostane je vo výške približne 70 €. Navrhol výšku príspevku do CVČ 70 €. Dodal, že
prostriedky sú poukazované do CVČ v štvrťročných splátkach, pričom posledný štvrťrok sa
poskytuje čiastka podľa aktualizovaného počtu žiakov k 1.9.
Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie na 1 dieťa v CVČ vo výške 70 € na rok 2017.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 10/10/2016)
9. žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta informoval poslancov, že je záujem zo strany seniorov vytvoriť základnú organizáciu JDS
v obci. Zakladateľská schôdza by sa mala uskutočniť 21.11.2016. JDS je organizácia s celoštátnou
pôsobnosťou. V obci je zatiaľ 20 – 25 seniorov, ktorí majú záujem vytvoriť základnú organizáciu.
Finančné prostriedky z rozpočtu obce by slúžili ako štartovné na súťaže, výlety a účasť na rôznych
podujatiach. Táto organizácia úzko spolupracuje s vládou. Ak OcZ poskytnutie finančných
prostriedkov schváli, bude potrebné to podmieniť tým, že ZO JDS Ľubotice bude mať pridelené
IČO a bude zaregistrovaná. Požiadavka z ich strany je 1000 €. Starosta zdôraznil, že podľa toho
kedy ZO JDS Ľubotice vznikne, bude jej vyplatená alikvotná čiastka tejto sumy. Ing. Fečik
informoval prítomných, že odporúčanie z rokovania obecnej rady je že by bolo na počet členov
adekvátne schváliť dotáciu vo výške 400 €. Doplnil tiež, že by nebolo správne žiadosť zamietnuť,
keďže to by bolo diskriminačné. P. Havajová navrhla, aby sa hlasovalo o výške príspevku 800 €,
keďže aj ZO SZZ má približne rovnaký počet členov a bola im schválené dotácia v tejto výške.
Poslanci hlasovali o schválení dotácie pre ZO JDS Ľubotice vo výške 800 €.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 11/10/2016)
10. žiadosť Mgr. Martiny Baňasovej, Makarenkova 48, Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta informoval poslancov, že Mgr. Baňasová plánuje po dvojročnej skúsenosti aj v auguste
2017 spolu s mladými animátormi Prázdninový týždeň aktivít pre deti. Požadovaným finančným
príspevkom vo výške 350 € chce p. učiteľka ZŠ vykryť výdavky na cestovanie, vstupné, materiálne
zabezpečenie tábora tiež časť cestovného pre deti na najdlhší výlet. Predpokladaný počet účastníkov
je 10 animátorov a 20 – 25 detí. Starosta upresnil, že v tomto prípade nepôjde o dotáciu z rozpočtu
obce ale o príspevok. Bola by to akcia pod záštitou obce. V rozpočte by to bolo zahrnuté ako
aktivity pre deti a mládež. P. Havajová reagovala, že nad týmto netreba ani premýšľať, deti treba
podporiť. Poslanci súhlasili s týmto názorom. Táto požiadavka bude zapracovaná do rozpočtu obce.
11. žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Ľubotice,
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta informoval poslancov, že sa stretol so záujmom založiť dobrovoľný hasičský zbor v obci.
Ide o 26 mladých chlapcov (23 z nich je z Ľubotíc), ktorí majú záujem založiť DHZ ako občianske
združenie, aby sa mohli zúčastňovať súťaží. Momentálne je to v štádiu vybavovania. Tiež je
potrebná technika – striekačka, hadice, nádrž na vodu a ďalšie materiálne zabezpečenie. Náklady na
zakúpenie potrebného vybavenia by sa pohybovali vo výške cca 8000 €. Mladí hasiči majú
predstavu, že by úzko spolupracovali s obcou v krízových situáciach. Dotácia na činnosť by sa
mohla pohybovať vo výške 1000 – 1600 € s tým, že materiálne zabezpečenie by obec zakúpila ako
obecný materiál a DHZ by ho len zapožičala na užívanie. P. Havajová sa opýtala, kde plánuje mať
DHZ uložené vybavenie? Starosta odpovedal, že hasiči chcú trénovať na školskom ihrisku a veci by

mali uložené v sklade ZŠ. P. Čajka sa opýtal, či všetci členovia DHZ sú takí mladí? Starosta
odpovedal, že sú veku od 14 do 25 rokov, pričom podmienkou je, že polovica musí byť nad 18
rokov. Ing. Fečik konštatoval, že sa stotožňuje s variantom, že by obec nakúpila vybavenie, ktoré
by potom bolo jej majetkom. Starosta dodal, že prostriedky na nákup materiálu budú zohľadnené
pri príprave rozpočtu. Otvoril diskusiu k výške dotácie na činnosť, účasť na súťažiach a pod. P.
Havajová navrhla poskytnúť DHZ dotáciu vo výške 800 €. P. Baňas konštatoval, že by bolo dobré
vytvoriť rezervu 1000 € s tým, že sa vyplatí podľa reálnych nákladov. Starosta konštatoval, že
dotácia bude môcť byť poskytnutá až po riadnom zaregistrovaní občianskeho združenia.
Poslanci hlasovali o schválení dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Ľubotice vo výške 1000 €.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1
(uznesenie č. 12/10/2016)

6. K bodu 6: Prejednanie žiadostí
2. žiadosť Jolany Ivaneckej, Pod Hájom 25, Ľubotice
- o odkúpenie pozemku
Starosta prítomných informoval, že sa jedná o žiadosť, ktorú OcZ prerokovalo na svojom zasadnutí
už v roku 2015 s tým, že OcZ starostovi uložilo zamerať vodovodné potrubie na pozemku. V roku
2015 bola diskusia ukončená s tým, že sa bude hľadať riešenie s rodinou Ivaneckou ohľadom
majetkoprávneho vysporiadania. Pozemok je vo vlastníctve obce, avšak rodina Ivaneckých ho už
roky obhospodaruje bez právneho titulu. Obec na tomto pozemku nemôže postaviť žiadnu budovu,
pretože v zemi je uložené výtlakové vodovodné potrubie. Starosta navrhol riešiť toto vysporiadanie
formou nájmu na obrábanie pozemku podobne ako to bolo u p. Ištoka. Cena bola vtedy stanovená
na 2 €/m2/rok. Ak by Ivaneckí chceli na tomto pozemku stavať, tam už nájomný vzťah stačiť
nebude. P. Havajová sa opýtala Ing. Ivaneckej, či má rodina záujem tento pozemok odkúpiť? Ing.
Ivanecká odpovedal, že áno. Aj žiadosť bola podaná na obec za účelom odkúpenia pozemku.
Prvotná žiadosť bola podaná ešte v roku 2000 ale tá sa podľa jej vyjadrenia stratila. V roku 2015
bola teda žiadosť podaná znova. Celý pozemok je rodinou obrábaný takmer 40 rokov. Zdôraznila,
že keď sa robila miestna komunikácia pred domom, bolo sľúbené, že sa spravia aj obrubníky, ktoré
tam ale doteraz nie sú. To spôsobuje problém najmä pri daždi, keďže všetko z ulice sa naplaví do
záhrady. Stále to musia čistiť. Starosta reagoval, že je fakt, že ak by to aj obec predala, v časti
pozemku, kde sa nachádza vodovodné potrubie, nebude možné stavať. Je potrebné nájsť sumu, za
ktorú by sa tento pozemok predal alebo je tu možnosť obrátiť sa na znalca, aby odhadol cenu za
pozemok znehodnotený potrubím. Starosta znova zdôraznil, že tento pozemok (resp. časť, kde je
uložené potrubie) sa dá využívať len ako záhrada alebo parkovisko, ale nie je na ňom možné
postaviť žiadnu stavbu. P. Havajová sa opýtala Ing. Ivaneckej, či majú predstavu o sume, za ktorú
by chceli kúpiť pozemok? Ing. Ivanecká odpovedal, že žiadosť bola podaná v roku 2000, keď boli
ceny pozemkov iné. Teraz ceny stúpajú. Ing. Fečik sa opýtal Ing. Ivaneckej, ak by odkúpili
pozemok od obce, či by vedeli tú časť pozemku mimo ochranného pásma potrubia využiť na
stavanie? Ing. Ivanecká odpovedal, že áno a podotkla, že vzhľadom na prostredie, kde bývajú, je
stavba znehodnotená aj aktivitami športového areálu. Starosta sa opýtal Ing. Ivaneckej, či má pocit,
že by to bol určitý posun vo veci dať vypracovať znalecký posudok a potom sa znova stretnúť? Ing.
Ivanecká odpovedala, že áno. P. Kormaník sa zaujímal, či VVS, a. s. nebude mať problém s
predajom tohto pozemku? Starosta odpovedal, že sa poradí so znalcom. Ing. Ivanecká sa ešte
informovala ohľadom veľkokapacitného kontajnera pri ŠA. Keď je kontajner plný, lístie sa často
uskladňuje pred ním, pričom, keď zafúka, všetok odpad majú oni v záhrade. Starosta reagoval, že to
bude riešiť, keďže celá záležitosť okolo odpadu je taká, že tento kontajner nie je zberný dvor. Do
Spravodaja pôjde informácia o tom, na čo tento kontajner slúži. Starosta sa vrátil späť k žiadosti a
uzavrel diskusiu tým, že osloví znalca aj VVS, a. s. aby sa to skoordinovalo a potom sa bude
pokračovať v rokovaní s rodinou Ivaneckou.

3. žiadosť DRAGON REAL, s. r. o., Pod Hájom 15, Ľubotice
- o povolenie vstupu na pozemok a vybudovanie kanalizácie
P. Žec ako konateľ spoločnosti DRAGON REAL, s. r. o. uviedol, že sa jedná o vyjadrenie obce pre
ich klienta, aby v prípade potreby mohol vystupovať na svoje pozemky cez obecnú parcelu č. KN-C
3228/1 a vybudovať na nej spevnený prístup z vlastných finančných prostriedkov bez nákladov
obce. Taktiež v mene klienta žiada o povolenie výkopových prác za účelom vybudovania
kanalizácie resp. dobudovania kanalizačnej prípojky k RD cez parcelu vo vlastníctve obce KN-C
3228/1.Starosta uviedol, že túto žiadosť je potrebné odkomunikovať na zasadnutí komisie. Žiadosť
sa odstúpi komisii finančnej a majetkovoprávnej na posúdenie a miestne zisťovanie v prípade
potreby aj za účasti p. Žeca. Následne bude predseda komisie informovať poslancov o návrhu
riešenia.
Poslanci hlasovali o postúpení žiadosti komisii finančnej a majetkovoprávnej.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 13/10/2016)
4. žiadosť Vasiľa Baku, Slnečná 20, Svinia a Ladislava Pribulu, Hlavná 80, Fintice
- o odkúpenie pozemku
Starosta prítomných informoval, že sa jedná o časť pozemku pri nadjazde parc. č. KN-C 3310/1 v
tesnej blízkosti pozemku parc. č. KN-C 3310/2 vo výmere cca 2500 m 2. Starosta konštatoval, že je
potrebné zvážiť, či obec má záujem predať túto časť pozemku. Žiadosť bola odstúpená komisii
finančnej a majetkovoprávnej na posúdenie s tým, že na zasadnutie komisie v prípade potreby budú
pozvaní aj žiadatelia. Následne bude predseda komisie informovať poslancov o návrhu riešenia.
Poslanci hlasovali o postúpení žiadosti komisii finančnej a majetkovoprávnej.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 14/10/2016)

7. K bodu 4: Schválenie odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení môže OcZ schváliť
odmenu hlavného kontrolóra až do výšky 30 % ročného platu. Zdôraznil, že spolupráca s hlavným
kontrolórom je veľmi dobrá, jeho činnosť je systematická a napomáha obecnému úradu, aby
pracoval v zmysle platnej legislatívy. Hlavný kontrolór obce vykonáva pravidelné kontroly a taktiež
pomáha pri tvorbe smerníc a VZN. Starosta navrhol, aby hlavnému kontrolórovi obce bola
schválená odmena vo výške 10 % ročného platu tak ako po minulé roky.
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť odmenu vo výške 10% ročného platu.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 15/10/2016)

8. K bodu 5: Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2017
Starosta konštatoval, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017, ktorý bude predložený na schválenie
na budúcom zasadnutí OcZ, by bolo potrebné zohľadniť aj plánované investičné aktivity, ktoré sa v
minulosti schvaľovali v januári – februári nového roka. Ide najmä o to, aby boli vyšpecifikované
kapitálové výdavky. Okrem iného je potrebné zahrnúť do rozpočtu sumu cca 20 000 € na
hydrogeologický prieskum celého kopca nad bytovkami až po Šalgovík. V tejto sume je zahrnutý
nielen samotný prieskum ale tiež aj monitorovací systém. K tomuto kopcu je nutné postaviť sa
zodpovedne a sprísniť povoľovanie výstavby, resp. ak prieskum ukáže, niektoré časti aj vylúčiť z

výstavby. Starosta v súvislosti s týmto plánovaným prieskumom otvoril otázku, či by nebolo dobré
počkať so schválením Zmien a doplnkov územného plánu obce a zapracovať do nich už aj výsledky
hydrogeologického prieskumu. Z diskusie vyplynul súhlas s týmto návrhom.
Poslanci hlasovali o návrhu rozšíriť Zmeny a doplnky ÚPN 2016 o výsledky hydrogeologického
prieskumu a zapracovaní jeho výsledkov do ÚPN obce Ľubotice a tak určiť podmienky výstavby v
tejto rizikovej lokalite kopca nad sídliskom Sekčov.
HLASOVANIE

Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 16/10/2016)
Starosta dodal, že pri tvorbe rozpočtu bude potrebné zohľadniť tiež nákup služobného auta a
obnovu označenia ulíc.

9. K bodu 8: Rôzne
Bod 8.1 vecné bremeno – p. Milkovič
Starosta informoval poslancov, že p. Milkovič chce pozemok parc. č. 2446 na ul. Strážnickej
využívať ako parkovisko pri svojej prevádzke. V minulosti OcZ prijalo uznesenie, že mu tento
pozemok dá do nájmu s tým, že to nebude zahradené a pôjde o verejne prístupné parkovisko na
obecnom pozemku. Starosta doplnil, že dal vypracovať GP kvôli zmene kultúry pozemku na ostatnú
plochu a tiež na prevedie z E do C stavu.
Bod 8.2 dohoda o partnerskej spolupráci s Mestom Prešov
Starosta informoval prítomných, že v rámci projektu prepojenia ulíc Sibírskej a Pod Šalgovíkom
bude Mesto Prešov investovať na území obce Ľubotice. Na základe navrhovanej dohody obec bude
spolupracovať s mestom tak, že vykoná už spomínaný hydrogeologický prieskum v k. ú. Ľubotice a
vybuduje tiež chodník pre peších na svojom území. O tejto dohode bude starosta rokovať na MsÚ v
Prešove v piatok 18.11.2016.
Bod 8.3 VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta informoval poslancov, že na budúcom zasadnutí OcZ bude v programe aj schválenie VZN
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Navrhol, aby sa
toto VZN rozdelilo na dve samostatné VZN a to VZN a miestnych daniach a VZN o odpadoch
(drobný stavebný odpad). V pripravovanom VZN o daniach bude zakomponovaný návrh zvýšenia
dane za byt. Návrhy VZN dostanú poslanci vopred domov a tiež budú zverejnené na úradnej tabuli
obce a elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle obce v zmysle zákona.
Bod 8.4. – ostatné
p. Havajová
- ako sa rieši priechod pre chodcov na ul. Kalinčiakovej? Starosta odpovedal, že oslovil Ing. arch.
Schlosserovú ako projektantku dopravného značenia, ktoré musí byť schválené Krajským
dopravným inšpektorátom, aby pripravila možnosti riešenia. Obec zatiaľ čaká na vyjadrenie KDI.
Ing. Fečik reagoval, že sa prikláňa k tomu, aby sa riešili predovšetkým takéto inkriminované miesta
a dodal, že je potrebné sa venovať aj žiadosti p. Vargu. Starosta dodal, že p. Schlosserová rieši aj
požiadavky pána Vargu.
10. K bodu 9: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil desiate riadne
zasadnutie OcZ v tomto roku.
Ľubotice 14.11.2016

MVDr. Štefan Krajči
starosta obce

Zapísala: Ing. Katarína Drbjaková
Overovatelia: JUDr. Miroslav Makara
Mária Havajová

