Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 1/2019
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.01. 2019
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 1. zasadnutí v roku 2019.
Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Jan Barnoky, Mgr. Vladimír
Lukáč, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš, Mgr. Ján Vysocký, Ing. Ján
Tirpák, za verejnosť – G. Hudáková a Ing. Pavel Pavelka.
Ospravedlnili sa: Martin Baňas - PN, Ing. Miroslav Fečik - PN
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 7 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 14.01.2019
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
5. Schválenie plánu zasadnutí zastupiteľstva
6. Delegovanie zástupcov obce do Rady ZŠ, MŠ, SPŠ, TJ Sokol
7. Schválenie rozdelenia ulíc v obci medzi poslancov OcZ
8. Schválenie právneho zastúpenia obce advokátskou kanceláriou
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019
10. Prerokovanie žiadostí
11. Rôzne
12. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Jan Barnoky.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/1/2019)

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ. Keďže na ustanovujúcom
zasadnutí OcZ bolo prijaté jedno uznesenie, zrekapituloval jeho znenie.
Poslanci vzali správu o kontrole plnenia prijatých uznesení na vedomie.

Na zasadnutie OcZ sa dostavila p. Gabriela Hudáková, ktorá oboznámila nového starostu
a poslancov s prácou Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža a zhodnotila
a poďakovala sa za doterajšiu kvalitnú spoluprácu s obecným úradom. Zároveň požiadala
starostu a obecné zastupiteľstvo o spoluprácu aj v nasledujúcom období.
3. K bodu 3: Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže
zriadiť obecnú radu. Počet členov obecnej rady tvorí najviac 1/3 počtu poslancov. V jej zložení
sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v OcZ.
Starosta navrhol do obecnej rady Ing. Miroslava Fečika (nezávislý), Mgr. Vladimíra Lukáča
(KDH) a Mgr. Jána Vysockého (nezávislý). Mgr. Lukáč navrhol p. Sabanoša ako zástupcu
strany NOVA, p. Sabanoš členstvo v rade odmietol. Ing. Olejník sa vyjadril, že by členkou rady
mala byť Mgr. Antonyová, vzhľadom na to, že vo voľbách získala najviac hlasov. Mgr.
Antonyová návrh odmietla.
Poslanci hlasovali o návrhu starostu.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/1/2019)

4. K bodu 4: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov
V zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže OcZ zriaďovať
komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z
ďalších osôb z radov občanov zvolených OcZ.
Starosta navrhol, aby OcZ zriadilo komisiu finančnú, majetkovoprávnu a stavebnú, komisiu pre
kultúru a šport, komisiu pre mládež, školstvo a sociálne záležitosti a komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce. Zároveň navrhol, aby
predsedami komisií boli: finančnej, majetkovoprávnej a stavebnej Ing. Štefan Olejník, pre
kultúru a šport Gejza Sabanoš, pre mládež, školstvo a sociálne záležitosti Mgr. Miroslava
Antonyová a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
obce Martin Baňas. Zároveň pripomenul, že členmi komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov obce podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov, môžu byť len poslanci. Komisia musí mať aspoň troch členov a je zložená z jedného
zástupcu každej politickej strany alebo hnutia, ktoré sú v OcZ a jedného zástupcu nezávislých
poslancov. Za členov tejto komisie navrhol p. Jana Barnokyho, Ing. Slavomíra Pariľáka a p.
Gejzu Sabanoša. Zároveň požiadal predsedov komisií, aby predložili návrhy na členov
jednotlivých komisií do budúceho zasadnutia OcZ dňa 11.02.2019.
Poslanci nemali k predloženému návrhu pripomienky.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/1/2019)

5. K bodu 5: Schválenie plánu zasadnutí OcZ
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení má OcZ povinnosť zasadať
najmenej raz za 3 mesiace.

Starosta navrhol, aby sa zastupiteľstvo stretlo tak ako doteraz raz do mesiaca, keďže je
priebežne potrebné riešiť problémy (okrem augusta). Konštatoval, že po schválení predloženého
návrhu je tento plán záväzný – OcZ sa už nezvoláva ďalšími pozvánkami. Tento plán sa
predkladá aj z dôvodu, že poslanci majú dostatok času si zariadiť svoje povinnosti tak, aby sa
mohli zasadnutia zúčastniť.
Poslanci hlasovali o schválení plánu zasadnutí.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/1/2019)

6. K bodu 6: Delegovanie zástupcov obce do Rady ZŠ, MŠ, SPŠ, TJ SOKOL
Starosta poukázal na to, že v novom volebnom období je znova potrebné delegovať
zástupcov obce z radov poslancov do rád pri školách na území obce a tiež do správnej rady TJ
SOKOL. Starosta navrhol do Rady ZŠ Mgr. M. Antonyovú a Mgr. V. Lukáča. Ďalej poslancom
dal na vedomie, že Obec Podhradík nahlásila člena do rady ZŠ. Po krátkej diskusii sa poslanci
rozhodli zvoliť všetkých členov do Rady ZŠ z radov poslancov OcZ Ľubotice a to:
Mgr. M. Antonyovú, Mgr. V. Lukáča, Ing. S. Pariľáka a Mgr. J. Vysockého.
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č.5/1/2019)

do Rady školy pri MŠ J. Barnokyho a Ing. Š. Olejníka
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č.6/1/2019)

do Rady školy pri SPŠ G. Sabanoša
HLASOVANIE
prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č.7/1/2019)

a do Správnej rady TJ SOKOL Ľubotice JUDr. M. Makaru a Ing. M. Fečika
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 8/1/2019)
7. K bodu 7: Schválenie rozdelenia ulíc
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Starosta poukázal na zmeny, ktoré nastali
oproti minulému volebnému obdobiu, viacero poslancov obhájilo svoj poslanecký mandát
a pokračujú v svojej činnosti, ale pribudli aj noví poslanci.
Starosta prezentoval návrh rozdelenia ulíc medzi poslancov:
Mgr. Miroslava Antonyová – Čsl. letcov, Záhradná, Šebastovská, Ku Bánovcu, Bánovecká,
Púpavová
Martin Baňas - Strojnícka, Ľubochnianska, Rampová, Bardejovská, Strážnická
Jan Barnoky – Pod Hájom, Hájnova, Platanová, Za potokom, Šípková

Ing. Miroslav Fečik - Hapákova, Tekeľova, Prešovská
Mgr. Vladimír Lukáč - Jána Kostru, Korabinského, Cintorínska, Ku ihrisku
Ing. Štefan Olejník – Domašská, Chmeľová, Kapušianska, Kalinčiakova
Ing. Slavomír Pariľák – Jarková, Krátka, Kvetná, Gagarinova, Krížna, Roľnícka, Východná,
Južná, Severná, Západná
Gejza Sabanoš - Makarenkova, Slnečná, Polárna, Hviezdna, Nižnianska
Mgr. Ján Vysocký – Fialková, Jedľová, Repíková, Medovková, Bazová, Vodárenská,
Sekčovská, Šalgovická, Brezová, Lipová, Vrchná
Poslanci hlasovali o predloženom návrhu.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 9/1/2019)

8. K bodu 8: Schválenie právneho zastúpenia obce advokátskou kanceláriou
Starosta informoval poslancov o tom, že na obec boli doručené rôzne ponuky advokátskych
kancelárií ohľadom právneho zastúpenia obce, keďže obec ukončila spoluprácu s doterajším
advokátom JUDr. Strakom. Považoval za vhodné vybrať advokáta z Prešova, aby neboli ďalšie
výdavky na cestovné. Vzhľadom na to predniesol ponuku advokátskej kancelárie Benčík &
Partners, ktorá ponúka kompletný právny servis za paušálnu mesačnú odmenu 500,- € mesačne.
Ing. Olejník sa opýtal, či sa na to nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, starosta odpovedal,
že nie. Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli na tom, aby sa JUDr. Benčík zúčastnil na budúcom
zasadnutí OcZ a odprezentoval svoju ponuku.
OcZ poveruje starostu obce zabezpečiť prípravu zmluvy o poskytovaní právnych služieb
s advokátom za účelom právneho zastupovania obce.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 10/1/2019)
9. K bodu 9: Schválenie plánu kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019. Poslanci
dostali materiál k tomuto bodu domov. Kontrolór v skratke oboznámil poslancov s tým, čoho sa
týka jeho kontrolná činnosť.
Poslanci hlasovali o schválení plánu kontrolnej činnosti.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 11/1/2019)

10. K bodu 10: Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov – PhDr. Jaroslav Lazorik – Záhrada Real, Bardejovská
48, Ľubotice
PhDr. Jaroslav Lazorik – Záhrada Real, Bardejovská 48, Ľubotice požiadal na minulom
zasadnutí OcZ o odkúpenie časti pozemkov č. 3291/1 a 3259. V opätovne podanej žiadosti
upresnil výmery pozemkov, o odkúpenie alebo výmenu ktorých žiada obec. Chcel by tam
vybudovať parkovisko a chodník okolo cesty. Ing. Pariľák sa vyjadril, že ceny pozemkov
stúpajú, preto nie je dobré teraz predávať a obec by mohla tie pozemky využiť. Ing. Olejník mu
oponoval, že pozemky sú v ochrannom pásme ŽSR, nie je možné tam nič stavať. Po krátkej

diskusii sa poslanci zhodli, že je potrebné doplniť žiadosť, za ktoré pozemky by to p. Lazorík
chcel vymeniť.
Poslanci rozhodli presunúť žiadosť na niektoré z budúcich zasadnutí OcZ.
2. Žiadosť o súhlas s vybudovaním vodovodnej šachty na obecnom pozemku – Mária Kardis,
Kukorelliho 26, Bardejov
Mária Kardis, Kukorelliho 26, Bardejov, ktorá chce odkúpiť pozemky CKN 1347/3 a 1345/2,3,
požiadala koncom minulého roka o súhlas s vybudovaním vodovodnej šachty na obecnom
pozemku, nakoľko spoločnosť VVS neumožnila postaviť šachtu na kupovanom pozemku a trvá
na takomto postupe. Ing. Pariľák sa vyjadril, že ak povolíme jednu šachtu, potom vytvoríme
precedens a všetky ďalšie šachty sa budú zriaďovať na obecných pozemkoch. Ing. Olejník
namietol, že je to podmienka VVS, ktorú musíme rešpektovať. Ing. Lukáč sa tiež vyjadril, aby
sme im nerobili problémy, lebo si nebudú môcť postaviť a skolaudovať dom a obec by mala
rešpektovať podmienky VVS.
Poslanci hlasovali o súhlase s vybudovaním vodovodnej šachty na obecnom posudku pre Máriu
Kardis.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 12/1/2019)

3. Žiadosť o vybudovanie parkovacích miest – OZ Život pod Hájom
OZ Život pod Hájom, Hapákova 3, Ľubotice požiadalo o vybudovanie parkovacích miest na
Hapákovej ulici. Na zasadnutí OcZ dňa 12.2.2018 bol schválený návrh investičnej akcie –
výstavba parkoviska na sídlisku pod Hájom, ale až dňa 3.10.2018 bolo vydané stavebné
povolenie na tento objekt. Pozemok je vo vlastníctve OZ Život pod Hájom, obec nemôže stavať
na cudzom pozemku, preto musí tento pozemok najprv prejsť do vlastníctva príp. nájmu obce.
Na budúci týždeň to starosta prejedná s JUDr. Pošefkovou z OZ Život pod Hájom.
4. Žiadosť spoločnosti Senior Plus, n.o., Rochovce o príspevok na prevádzkové náklady
Senior Plus, n.o. poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou a žiada o príspevok na
prevádzkové náklady pre dve obyvateľky obce, nakoľko sa ceny služby od 1.1.2019 zvýšili
a klientky už nie sú schopné hradiť službu. Preto Senior Plus, n.o. žiada, aby obec prispela
čiastkou 0,70 €/hodinu, čo predstavuje za obidve klientky spolu čiastku 168 € na mesiac.
Ing. Pariľák poznamenal, že by v budúcnosti bolo potrebné vypracovať VZN, aby sme nemuseli
schvaľovať jednotlivé prípady samostatne.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku na opatrovateľskú službu pre dve osoby.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 13/1/2019)

11. K bodu11: Rôzne
Starosta informoval OcZ o liste p. Brehového, v ktorom upozorňuje na nebezpečnú situáciu na
ul. Vranovskej pri spoločnosti Mirad, s.r.o. kde nie je zapnutá svetelná signalizácia v ranných
hodinách a ťažko sa prechádza na druhú stranu, chýba označenie prechodu pre chodcov. Ing.
Olejník navrhol odstúpiť žiadosť vlastníkovi cesty Slovenskej správe ciest.
Ďalej starosta informoval poslancov o požiadavke ZMOS-u o sprístupnenie adries poslancov.
Pán Barnoky konštatoval, že ak budú mať poslanci služobné e-maily, tak súhlasí. Starosta

požiada Ing. Korečka, ktorý obci zabezpečuje IKT služby, o zriadenie služobných adries
poslancov.
Starosta poďakoval Dobrovoľnému hasičskému zboru za pomoc pri odpratávaní snehu v obci.
Poslancom oznámil, že zisťoval možnosti odpratávania snehu vzhľadom na novelu zákona
o pozemných komunikáciách. Navrhol kúpu štvorkolky, kde sa dá namontovať radlica na
odhŕňanie snehu, aj iné príslušenstvo. Po krátkej diskusii poslanci skonštatovali, že určite je
potrebné kúpiť mechanizačné prostriedky a poverili starostu prieskumom trhu. Vrátia sa k tomu
na budúcom zasadnutí OcZ.
Mgr. Vysockého oslovili občania, že susedia parkujú na chodníkoch a stoja aj na ceste a blokujú
ostatných. Bolo by dobré vyzvať ľudí v Obecnom spravodaji.
Ing. Olejník vystúpil s požiadavkou zaoberať sa problematikou výjazdu z obce na MK2.
Vyjadril názor, že je potrebné čo najskôr vstúpiť do jednania so Slovenskou správou ciest.
9. K bodu 9: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 14.01.2019

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Mgr. Miroslava Antonyová
Jan Barnoky

