Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 1/2020
z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.02. 2020
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 1. zasadnutí v roku 2020 podľa schváleného
programu zasadnutí OcZ.
Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Jan Barnoky, Ing. Miroslav
Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš, Mgr. Ján
Vysocký, Ing. Ján Tirpák
Ospravedlnili sa: Martin Baňas

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 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 10.02.2020
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Prerokovanie a schválenie investičných aktivít na rok 2020
4. Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí na rok 2020
5. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
7. Prerokovanie žiadostí
8. Rôzne
9. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Ing. Miroslav Fečik.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/1/2020)

P. Barnoky navrhol, aby sa OcZ najprv zaoberalo požiadavkami občanov, ktorí sa dostavili na
zasadnutie OcZ. Poslanci súhlasili.

2. K bodu 8: Rôzne
Na zasadnutie sa dostavil pán Jarkovský, ktorý v Ľuboticiach stavia rodinný dom. Chcel sa
opýtať, či sa obec zaoberá výstavbou verejného osvetlenia na ich ulici. Starosta odpovedal, že
áno, ale najprv musí spoločnosť, ktorá to bude realizovať, vypracovať projektovú dokumentáciu.
P. Jarkovský ďalej povedal, že dal spracovať projektovú dokumentáciu na vodovod a kanalizáciu,
ale požiadavku na realizáciu a jednanie s VVS musí podať obec alebo právnická osoba. Ing.
Olejník sa vyjadril, že majitelia na iných uliciach si založili na tento účel právnickú formu, napr.
občianske združenie a realizovali to touto cestou. Ďalej p. Jarkovský povedal, že v tej oblasti je
kanalizácia súkromná a jej vlastníci pýtajú poplatok za napojenie. Opýtal sa, či nie je možné riešiť
napojenie s obcou. Starosta povedal, že verejné osvetlenie sa už rieši cez spoločnosť OSVO
COMP, ale vodovod a kanalizáciu v tomto úseku zatiaľ obec nerieši v rámci plánovaných
investičných aktivít.
Ďalej vystúpil riaditeľ ZŠ Ľubotice Mgr. Kostelník s požiadavkou realizácie projektu
„Zvyšovanie povedomia žiakov o zmene klímy vrátane fyzických opatrení“ vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia. Dostavil sa p. Staško, ktorý v ZŠ realizoval rekonštrukciu
kotolne. P. Staško oboznámil poslancov s tzv. zeleným riešením, bolo by možné čerpať
príspevok z nórskych fondov. Podľa jeho vyjadrenia je projekt ľahko realizovateľný. Bola by
možnosť merania spotreby v jednotlivých častiach budovy, nie len v kotolni ako doteraz,
umožnilo by to znižovať energetické náklady, riešiť odpad zo školskej kuchyne, vysadiť zelené
záhony, stromy. Ďalej je možnosť výroby energie pomocou fotovoltaických článkov
umiestnených na streche školy, čo umožní menší odber energie zo siete.
Jeho kolegyňa, Ing. Bárányová, ktorá zodpovedá za spracovanie projektu vysvetlila, že časť
príspevku musí ísť na vyučovanie. Spoluúčasť ZŠ by bola 5% z 50.000,- Eur. Starosta sa opýtal,
koľko budú náklady na vypracovanie a podanie žiadosti. P. Staško povedal, že 790,- € + 8 %
odmena pre spracovateľskú firmu. P. Staško dodal , že ide o jedinečný projekt v porovnaní s
inými mestskými školami, načo sa Mgr. Lukáč vyjadril, že nie je korektné porovnávať to s
mestskými školami, ktoré sa mnohé zapojili do rovnakého projektu, a ktoré si na
spolufinancovanie takýchto projektov musia nájsť vlastné finančné zdroje, čo je šikovnosť
manažmentu danej školy. Do diskusie vstúpil hlavný kontrolór obce s otázkou, kto je
prijímateľom peňazí v tomto projekte, načo dostal odpoveď, že prijímateľov je škola. Hlavný
kontrolór reagoval, že v takomto prípade pýtať peniaze od obce nie je na mieste, škola by mala
podobné projekty spolufinacovať z vlastných príjmov, napríklad si môže nájsť sponzorov,
prípadne požiadať o spolufinancovanie Radu rodičov pri ZŠ, ako uviedol p. poslanec Sabanoš.
Ing. Fečik sa opýtal, či tých 8 % je súčasťou oprávnených nákladov. Ing. Staško odpovedal, že
nie, je to nad rámec. Ing. Pariľák sa informoval ohľadom technických parametrov a vyjadril sa,
že to podľa neho nie je také jednoduché, ako to p. Staško prezentuje. Najmä upozorňoval na to,
že reálne je využiteľných cca 25 - 40% inštalovaného výkonu FV panelov a prebytok vyrobenej
energie je potrebné nejakým spôsobom ukladať. Súčasťou tohto projektu je aj súhlas vlastníka
pozemku s realizáciou daného projektu, ako uviedol p. riaditeľ Kostelník, preto poslanci pristúpili
k hlasovaniu o súhlase obce ako vlastníka pozemku s realizáciou tohto projektu.
Po ďalšej diskusii poslanci hlasovali o súhlase obce s realizáciou projektu.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/1/2020)

Na zasadnutie OcZ prišiel p. Bokšaj, nájomca Obecného domu s návrhom na výstavbu novej
terasy v Obecnom dome. Plánuje rozšíriť a zaskliť terasu vyberateľnými oknami, aby bola
použiteľná celoročne, chcel by tam piecť pizzu a grilovať pred zákazníkmi. Náklad na 204 m2

plochy bol odhadnutý na cca 130.000,- €. Podľa Ing. Olejníka by to mala vystavať obec, nakoľko
je to obecný majetok a zohľadniť to v nájme. P. Bokšaj má nájom na 6 rokov, náklady by sa mu
za tú dobu nevrátili.
JUDr. Bobko, ktorý prišiel s p. Bokšajom sa vyjadril, že by bolo dobré urobiť zmluvu o vstavbe
s určitými podmienkami, aby to mohol zafinancovať nájomca, p. Bokšaj a nie obec. Starosta
vyzval JUDr. Bobka, nech predložia návrh takejto zmluvy na posúdenie a prerokovanie v OcZ.
3. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ. Poslanci vzali správu o kontrole
plnenia prijatých uznesení na vedomie.
Uznesenie č. 1/13/2019: OcZ schvaľuje program mimoriadneho rokovania OcZ č. 13/2019.
Za overovateľov zápisnice boli určení Martin Baňas a Ing. Štefan Olejník.
Zápisnica overená
Uznesenie č. 2/13/2019: OcZ schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 1 k Zmluve o uzatvorení
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej 13.2.2019 medzi Obcou
Ľubotice a spoločnosťou SOLAR Real, s.r.o.
Uznesenie č. 3/13/2019: OcZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre občanov bytovky,
postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove vo výške 5.000,- €, na
transparentný účet zriadený na tento účel Mestom Prešov.
4. K bodu 3: Prerokovanie a schválenie investičných aktivít na rok 2020
Poslanci dostali návrh investičných aktivít na rok 2020 domov na preštudovanie.
Ing. Olejník požiadal, aby pri vyhodnocovaní ponúk v rámci verejného obstarávania pri
podlimitných zakázkach bola stanovená komisia, ktorej členom budú členovia stavebnej komisie
ako aj poslanci, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Ďalej konštatoval, že dokumentácia
cyklochodníka okolo cesty MK2 nesúladí s plánom p. Solára, ktorý buduje čerpaciu stanicu PHM
a na ktorý bude obecný cyklochodník nadväzovať. Navrhuje prepracovať projektovú
dokumentáciu z dôvodu, že tak ako je naprojektovaný sa cyklochodník šírkovo už do obecnej
parcely nezmestí - zúžiť cyklochodník na 3 – 3,5 m široký, čo aj zníži celkové náklady. Projektant
by to mal prerobiť na podmienky pripájacích pruhov z čerpacej stanice PHM. Ďalej navrhuje
zrušiť samostatný objekt novovybudované osvetlenie okolo cyklochodníka, podľa neho je tam
dosť svetla z lámp osvetlenia priľahlej štvorprúdovej komunikácie, prípadne sa VO realizuje
doplnením výložníkov na stranu cyklotrasy na jestvujúce stĺpy VO.
Mgr. Lukáč navrhuje zaradiť do investičných aktivít vypracovanie projektovej dokumentácie na
využitie podkrovia budovy športového areálu a vypracovanie projektovej realizácie a samotnú
realizáciu zberného dvora v Ľuboticiach. Starosta už má k tomu vypracovanú štúdiu, projektant
navrhol 5 kontajnerov s rozpočtom 85.000,- €. Treba to ešte posúdiť stavebnou komisiou.
Ing. Olejník navrhol doplniť investičné aktivity o ďalšie body a to: zmodernizovať 30 ročnú
zasadačku obecného úradu, zadať to interiérovému architektovi a ďalej vypracovať projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu starého vodovodu na ul. Makarenkovej a Kalinčiakovej
v spolupráci s VVS nakoľko jestvujúci vodovod je za hranicou životnosti a dochádza často k
poruchám a znehodnocovaniu ciest.
Po dlhšej diskusii poslanci doplnili návrh investičných aktivít na rok 2020 nasledovne:
1. obnova cintorína Ľubotice - oplotenie 2.etapa
2. rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej
3. výstavba parkoviska a kontajnerových stanovíšť - sídlisko Pod Hájom
4. výstavba miestnej komunikácie na ul. Roľníckej
5. predĺženie miestnej komunikácie na ul. Makarenkovej

6. výstavba miestnej komunikácie na ul. Ľubochnianskej
7. výstavba cyklistického chodníka - 1.časť
8. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely stavebného konania na vybudovanie
cyklistického chodníka - 2.časť
9. riešenie výjazdu z obce na MK 2 - ul. Prešovská
10. splátky zateplenia Základnej školy
11. financovanie 5 % spoluúčasti obce na realizácii projektu
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice“
12. vypracovanie projektovej dokumentácie na využitie podkrovia budovy športového areálu
13. vypracovanie projektovej dokumentácie a zrealizovanie zberného dvora
14. vypracovať štúdiu na zmodernizovanie zasadačky OcÚ
15. vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starého vodovodu na ul.
Kalinčiakovej a Makarenkovej v spolupráci s VVS
Poslanci hlasovali o schválení investičných aktivít na tento rok.

HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/1/2020)

5. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť o súhlas so zmenou adresy sídla školy - Júlia Smolková, Haburská 2210/6, PrešovNižná Šebastová
Na zasadnutie sa dostavila zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy Ľubotice p.
Smolková, ktorá požiadala o súhlas obce so zmenou adresy sídla školy, nakoľko sa SZUŠ sťahuje
do nových priestorov na Makarenkovej ulici č. 25 v Ľuboticiach.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali o súhlase so zmenou sídla SZUŠ.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/1/2020)

2. Žiadosť o súhlas so zriadením elokovaných pracovísk SZUŠ - Júlia Smolková, Haburská
2210/6, Prešov-Nižná Šebastová
P. Smolková vysvetlila poslancom, že ju oslovila riaditeľka ZŠ Važecká 11, Prešov,
s požiadavkou, aby zriadila elokované pracovisko v ich ZŠ, nakoľko majú voľné priestory
vybavené na tento účel. Ďalej chce p. Smolková zriadiť ďalšie pracoviská z dôvodu lepšej
dostupnosti klientov a z priestorových dôvodov na adrese Budovateľská 34/A, Prešov
a Čapajevova 17 Prešov.
Poslanci hlasovali o súhlase so zriadením elokovaných pracovísk SZUŠ.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 5/1/2020)

3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov – Sociálny
dom ANTIC n.o., Bardejov
Sociálny dom ANTIC, n.o., Bardejov požiadal o poukázanie finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby pre obyvateľku

obce Ľubotice na rok 2020, ktorý sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách. Nakoľko už v minulosti OcZ schválilo takéto príspevky vo výške 2,50 €/deň pre
občanov obce, poslanci navrhli schváliť príspevok v tej istej výške.
Poslanci hlasovali o poukázaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
pre Sociálny dom ANTIC n.o.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 6/1/2020)

4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov – Nádej n.o.
– Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov, Sládkovičova 14, Prešov
Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov, Sládkovičova 14, Prešov požiadalo
o poukázanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby pre obyvateľa obce Ľubotice na rok 2020, ktorý sa poskytuje v
zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Tak ako v predchádzajúcej žiadosti, poslanci hlasovali o poukázaní finančného príspevku vo
výške 2,50 €/deň pre občana obce, na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre zariadenie
Nádej n.o.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 7/1/2020)

6. K bodu 4: Prerokovanie a schválenie spoločenských podujatí na rok 2019
Starosta navrhol pre rok 2020 kultúrno-spoločenské a športové podujatia, návrh dostali poslanci
domov na preštudovanie.
P. Barnoky navrhol doplniť spoločenské podujatia o súťaž o pohár starostu obce Ľubotice, ktorá
bude v júni a súťaž mladých hasičov, ktorá sa bude konať na prelome mája a júna 2020.
1. Ľubotický ples (február)
2. Lyžiarsky zájazd (február)
3. Kelemeské fašiangové zabíjačkové hody (február)
4. Noc s Andersenom (apríl)
5. Deň matiek (apríl)
6. Stavanie mája,veselica
7. Súťaž mladých hasičov(máj-jún)
8. MDD (jún)
9. Čitateľská pasovačka prvákov ZŠ (jún)
10. Súťaž o pohár starostu obce Ľubotice v požiarnom útoku (jún)
11. Oslava sviatku sv. Cyrila a Metoda (júl)
12. Zájazd na kúpalisko (prázdniny)
13. Ľubotická desiatka (september)
14. Záhradkárska výstava
15. Oslava jubilantov (október)
16. Katarínska oldies zábava
17. Vianočné trhy
18. Štefanská zábava

Poslanci hlasovali o schválení spoločenských podujatí na tento rok.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 8/1/2020)

7. K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov. Ing. Tirpák sa vyjadril k hlavným bodom
správy, podrobne informoval o svojej kontrolnej činnosti, ktorá bola v súlade s 20 % úväzkom
a schválenými plánmi kontrolnej činnosti v roku 2019 so záverom, že v rámci vykonaných
finančných kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky pri správe obecného majetku,
poskytovania dotácií, dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov.
Zistené drobné nezávažné nedostatky boli odstránené v priebehu trvania kontroly.
Ďalej informoval podrobnejšie o výške daňových pohľadávok obce. Skutočný výber dane
z nehnuteľnosti za rok 2019 bol splnený na 99,89 % a výber poplatku za komunálny odpad bol
splnený na 99,99 %.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správu hlavného kontrolóra obce za rok 2020 na vedomie.
8. K bodu 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
Hlavný kontrolór predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Poslanci dostali
materiál k tomuto bodu domov. Ing. Tirpák v skratke oboznámil poslancov s tým, čoho sa týka
jeho kontrolná činnosť. Ing. Olejník navrhol doplniť plán o kontrolu hospodárnosti v súvislosti
so zabezpečením tepelného hospodárstva vzhľadom na efektivitu využitia finančných zdrojov
v Základnej škole Ľubotice a poveriť HK výkonom kontroly v zmysle schváleného plánu.
Poslanci hlasovali o takto doplnenom schválení plánu kontrolnej činnosti.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
(uznesenie č. 9/1/2020)
9. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí
5. Žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie - Ing. Peter Majirský, Čergovská 10, Prešov
Na decembrovom zasadnutí OcZ bola schválená zámena pozemkov parc. KN-C 400 vo
vlastníctve obce, o výmere 20 m2 za časť pozemku parc. KN-C 399 vo vlastníctve Radoslava
Juščáka a Márie Juščákovej, o výmere 20 m2. Dodaný geometrický plán dal p. Majirský na
žiadosť p. Juščáka prepracovať, došlo tam len k presunu v zakreslení o pár centimetrov, celková
výmera zastala nezmenená. Starosta navrhol zrušiť pôvodné uznesenie 5/20/2019 v plnom znení
a schváliť zámenu novým uznesením.
Poslanci hlasovali o zrušení uznesenia č. 5/12/2019.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(uznesenie č. 10/1/2020)

Poslanci hlasovali o zámene pozemkov podľa nového geometrického plánu.

HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(uznesenie č. 11/1/2020)

6. Žiadosť o prenájom časti pozemku – GRYF media, s.r.o., Pažite 56, Žilina
Spoločnosť Gryf media, s.r.o., Žilina, ktorá má už v obci umiestnené bilboardy požiadala
o prenájom časti pozemku 20797/3 pri vjazde k OC Lidl kvôli umiestneniu dvoch ďalších
reklamných panelov. Po krátkej diskusii sa poslanci zhodli, že vzhľadom na množstvo
bilboardov, ďalší už nie je potrebný.
Poslanci hlasovali o prenájme časti pozemku.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 2 PROTI: 3 ZDRŽALI SA: 3

(uznesenie č. 12/1/2020)

7. Žiadosť o pomoc pri zriadení vodovodnej prípojky – Igor a Petronela Potočňákoví, Vrchná 5,
Ľubotice
Pán Potočňák požiadal opakovane o pomoc pri zriadení vodovodnej prípojky, nakoľko voda zo
studne, ktorú využívajú v domácnosti, má vysoký obsah mangánu. Obec túto žiadosť prerokovala
už v minulosti, dala vypracovať projektovú dokumentáciu a podala návrh na územné rozhodnutie.
Nakoľko susedia rodiny Potočňákových mali výhrady, konanie bolo pozastavené.
Poslanci sa vyjadrili, že obec by mala pomôcť pri zriadení vodovodnej prípojky pre rodinu
Potočňákových. Starosta to prerokuje s riaditeľom VVS.
8. Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pre dieťa – Mariana Hudačková,
Korabinského 45, Ľubotice
Pani Hudačková požiadala o finančný príspevok vo výške 200,- € pre jej syna, ktorý navštevuje
Súkromnú spojenú školu pre deti s autizmom. Príspevok bude použitý na aktivitu „Škola
v prírode“.
Poslanci hlasovali o poskytnutí príspevku.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 13/1/2020)

10. K bodu 8: Rôzne
Starosta informoval poslancov, že novozriadená Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny
Márie v Ľuboticiach zaslala Zmluvu o nájme nehnuteľností, v ktorej je určená výška nájomného
za nájom pozemku cintorína v obci Ľubotice na 0,01 €/m2.
Poslanci hlasovali o schválení novej nájomnej zmluvy na prenájom cintorína.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 14/1/2020)

P. Sabanoš informoval poslancov, že tréneri TJ Sokol používajú v zime umelý trávnik, ktorý sa
odpratávaním snehu z neho ničí. Je potrebné zakázať odhŕňanie snehu z umelého trávnika.
Ing. Olejník vyjadril názor, že zápisnice zo zasadnutia OcZ nie sú podľa neho napísané správne,
sú neúplné, tendenčné a niektoré veci sú vytrhnuté z kontextu. Mgr. Lukáč a Ing. Olejník navrhli,
aby sa zo zasadnutia OcZ robil zvukový záznam a zverejňoval sa na stránke obce. Svoj návrh

odôvodnili tým, že v predchádzajúcich zápisniciach, ako aj v poslednej napr., v bode
prerokovanie platu starostu neboli uvedené korektné informácie, uviedli, že proti navýšeniu platu
boli poslanci Lukáč, Olejník a Baňas, pričom uviedli aj konkrétne dôvody nenavýšenia v e-maili
zástupcovi starostu, ktorý tento návrh predkladal. Okrem týchto poslancov sa k tejto téme
vyjadrili len poslanci Vysocký a Fečik. Poslanec Ing. Pariľák nesúhlasil, aby sa rokovanie
zastupiteľstva nahrávalo. Po diskusii poslanci navrhli, aby sa zápisnica preposielala e-mailom
pred overením nielen overovateľom, ako to bolo doteraz, ale všetkým poslancom na prípadné
doplnenie.
P. Barnoky sa poďakoval obci v mene Dobrovoľného hasičského zboru za spoluprácu v roku
2019. Ďalej znovu pripomenul, že semafory pri Mirade sú zle nastavené. Tento stav trvá
minimálne od decembra minulého roka. Starosta povedal, že od marca prejde svetelné značenie
do správy spoločnosti O.S.V.O. comp a potom sa nastaví vyhovujúcejší režim. P. Barnoky taktiež
informoval OcZ o sťažnosti obyvateľov ul. Šípkovej na znečisťovanie komunikácie stavebnými
mechanizmami a blokovanie parkovacích miest pri rodinných domoch pracovníkmi stavby.
Starosta odpovedal, že komunikuje so stavbyvedúcim predmetnej stavby, ulica bola niekoľkokrát
čistená pracovníkmi stavby, ako aj obcou. Blokovanie parkovacích miest sa pokúsi vyriešiť s
pomocou mestskej polície, ktorá bude do lokality častejšie vysielať hliadky.
Ing. Olejník upozornil, že na ul. Ľubochnianskej pri Imrich Car-e stále stoja na ceste vraky, sú
tam aj odstavené autá, ktoré bránia chodcom v prechádzaní po chodníku, čím dochádza
k nebezpečným situáciám. Ak ani po upozornení majiteľa nedôjde k náprave, bolo by potrebné
upovedomiť PZ SR alebo dať autá odtiahnuť.
Ing. Olejník opätovne vyjadril názor a požiadal starostu , že obec vzhľadom na množstvo aktivít
a rozsahu práce potrebuje prednostu na plný pracovný úväzok.
11. K bodu 9: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.

Ľubotice 10.02.2020

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Jan Barnoky
Ing. Miroslav Fečik

