Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 8/2019
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.08. 2019
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí v roku 2019.
Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Martin Baňas, Jan Barnoky,
Ing. Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza
Sabanoš, Mgr. Ján Vysocký
Ospravedlnili sa: Ing. Ján Tirpák
1. K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie otvoril a ďalej viedol starosta obce JUDr. Miroslav Makara. Privítal prítomných
a konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 9 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné
vo všetkých bodoch rokovania.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu mimoriadneho rokovania OcZ.
Zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným programom.
PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 26.08.2019
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Schválenie rekonštrukcie mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach
3. Rôzne
4. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Jan Barnoky.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/8/2019)

2. K bodu 2: Schválenie rekonštrukcie mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach
Starosta informoval poslancov, že na rekonštrukciu mosta na ul. Šalgovickej môže obec
dostať nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci MAS Šafrán v rámci výzvy PRV vo výške
cca 20.000,- €. Na to je potrebné schváliť podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre
výzvu PRV, názov projektu: „Rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej“ obecným
zastupiteľstvom. Nakoľko je termín na podanie žiadosti do 4.9.2019, bolo kvôli tomu zvolané
mimoriadne zasadnutie OcZ.
Poslanci hlasovali o podaní žiadosti o NFP na rekonštrukciu mosta na ul. Šalgovickej.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/8/2019)

3. K bodu 3: Rôzne
Starosta sa vrátil k žiadosti Juraja Kožeja, Prostějovská 16, Prešov o prístupovú cestu z
júnového zasadnutia OcZ, kedy bol schválený zámer zriadenia vecného bremena. P. Kožej
dodal geometrický plán, v ktorom je upresnená výmera pozemku.
Poslanci hlasovali o zriadení bezodplatného vecného bremena pre Juraja Kožeja.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/8/2019)

Ing. Olejník vyjadril požiadavku, aby sa zmodernizovala a upravila zasadačka OcÚ, je potrebné
vymeniť zastaralý nábytok, dať inštalovať klimatizáciu. Starosta sa vyjadril, že dá urobiť
cenovú ponuku, ale bolo by vhodné preveriť realizáciu projektu na rekonštrukciu a zatepľovanie
budovy OcÚ a MŠ, či sa nebude týkať aj zasadačky.
Ing. Fečik sa opýtal, kedy sa bude realizovať spomínaný projekt. Starosta vysvetlil, že verejné
obstarávanie bolo poverenou spoločnosťou na VO zrušené, nakoľko žiadatelia nesplnili
podmienky a nereagovali na vysvetlenie požiadaviek, pričom bude vyhlásené nové verejné
obstarávanie. Keďže to zase zaberie dlhší čas, obec bude žiadať o predĺženie termínu realizácie
projektu oproti pôvodnému. Ing. Olejníka zaujímalo, prečo bolo zrušené VO a chcel by vidieť
súvisiacu dokumentáciu. Starosta si vyžiada správu o zákazke od poverenej spoločnosti a zašle
ju p. poslancovi Olejníkovi.
Ing. Fečik sa opýtal, dokedy je termín ukončenia výstavby oplotenia na cintoríne. Termín
dokončenia prvej etapy je podľa uzatvorenej zmluvy o dielo do 30.9.2019.
P. Barnoky navrhoval vrátiť sa k riešeniu zimnej údržby. Starosta sa vyjadril, že sa mu zdá
výhodnejšie objednať službu od spoločnosti, ktorá by robila zimnú údržbu, miesto nakúpenia
potrebnej techniky a zamestnania nového pracovníka na tento účel, pričom sa porovnajú cenové
ponuky spoločností s takýmto zameraním.
P. Baňas sa vyjadril, že výstavba oplotenia trvá podľa neho príliš dlho. Na ulici Ľubochnianskej
parkujú autá na chodníkoch a ľudia musia chodiť po ceste. Treba tam dať zákaz parkovania.
Ďalej sa mali robiť vysprávky, na ul. Ľubochnianskej ešte nie je urobené nič. Starosta
odpovedal, že nová výstavba oplotenia cintorína sa začala podľa platnej zmluvy o dielo v júli
2019 a termín ukončenia zhotoviteľom je do 30.09.2019, čo je primeraná doba na dokončenie
tohto diela. Vysprávky sa realizovali postupne, v septembri budú realizované aj na ul.
Ľubochnianskej.
Ing. Olejník vyjadril nespokojnosť s kvalitou vysprávok, podľa neho sa vraj nedodržali
technologické postupy a použil sa nevhodný materiál. Na noc nechávali neoznačené výkopy.
Žiada, aby pracovník na dohodu, stavebný dozor Ing. Seman prišiel na najbližšie zasadnutie
OcZ a vysvetlil svoju činnosť v rámci kontroly stavebných prác pre obec.
Ing. Fečik opakovane upozornil na pokles cesty po prekopávkach. Starosta sa vyjadril, že
majiteľov už 2 x upozorňoval, keď sľúbili, že to dajú do poriadku, upozorní ich ešte písomne s
tým, že ak to nebudú rešpektovať, potom to dá opraviť obec, avšak na ich náklady.
Ing. Olejník žiada, aby obec upozornila Telekom, ktorý teraz robí prekopávky v celej obci za
účelom pokládky optickej siete, aby v prípade poklesu chodníka zapríčineného ich zásahom,
požadovala opravu chodníkov a zároveň je potrebné žiadať záruku na vykonané práce.
P. Sabanoš upozornil, že na parkovisku pred športovým areálom stojí už dlhú dobu asi 6 áut zo
susedného autoservisu a umyvárky. Ďalej upozornil, že strecha na športovom areáli zateká,

moknú šatne a tvorí sa tam pleseň. P. Baňas navrhol zatiaľ vymeniť rozbité škridle.
V budúcnosti bude potrebné realizovať opravu celej strechy.
P. Baňas navrhol požiadať mestskú políciu, aby riešila parkovanie na ulici Makarenkovej, autá
tam stoja po oboch stranách oproti sebe, ledva tade prejde autobus.
Starosta oznámil, že p. Pecúch ide do Bratislavy prevziať hasičské auto, ktoré obec kúpila na
základe obchodnej verejnej súťaže, schválenej obecným zastupiteľstvom. Zatiaľ máme
vyriešené iba dočasné parkovanie. Ing. Olejník navrhol v rámci vypracovania štúdie na
výstavbu nového zberného dvora riešiť zároveň aj parkovanie hasičských vozidiel v blízkosti
športového areálu vo vlastníctve obce.
P. Baňas sa opýtal, čo s pozemkom pod autoškolou. Starosta rokoval opakovane s p. Tomkom,
ktorý to zatiaľ nechce predať, resp. uvažuje o predaji len časti areálu. P. Tomko pritom užíva aj
časť pozemku vo vlastníctve obce bez platenia nájomného.
Ing. Fečik sa vyjadril, že ak sa s obcou nedohodne na predaji, treba mu vyrúbiť nájom aj spätne
za 2 roky. Starosta odstúpi túto vec na riešenie právnemu zástupcovi obce.
Ing. Olejník poukázal na potrebu opraviť cestu na ulici Makarenkovej od kostola smerom hore,
ale v prvom rade treba opraviť vodovod pod cestou, ktorý je v nevyhovujúcom stave. Bolo by
vhodné osloviť vodárne, nech to opravia, dať vypracovať projekt a žiadať dotáciu z fondov a až
následne opravovať cestu na tejto ulici.
4. K bodu 4: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1.
mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 26.08.2019

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Martin Baňas
Jan Barnoky

