Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 4/2020
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.06. 2020
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 4. zasadnutí v roku 2020 podľa schváleného
programu zasadnutí OcZ.
Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Jan Barnoky, Martin Baňas, Ing.
Miroslav Fečik, Mgr. Vladimír Lukáč, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš,
Mgr. Ján Vysocký, 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 rokovania OcZ. Program bol schválený
podľa predloženého návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným
programom.
PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 08.06.2020
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2019
4. Schválenie záverečného účtu obce Ľubotice za rok 2019
5. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia
6. Prerokovanie žiadostí
7. Rôzne
8. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Miroslava Antonyová a Mgr. Vladimír Lukáč.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/4/2020)

Starosta navrhol, aby sa OcZ najprv zaoberalo požiadavkami občanov, ktorí sa dostavili na
zasadnutie OcZ. Poslanci súhlasili.
2. K bodu 7: Rôzne
a) Pani Priesterová z ulice Domašskej požiadala minulý rok OcZ o opravu obrubníkov na ulici
Domašskej. Starosta odpovedal, že obec mala v pláne to riešiť, ale prišla do toho pokládka
optického kábla v celej obci. Starosta ubezpečil p. Priesterovú, že sa to bude priebežne riešiť v
rámci opráv. Ďalej pani Priesterová upozornila na to, že stĺpy verejného osvetlenia sú osadené
hlboko na pozemkoch a neosvetľujú chodníky, ale svietia do záhrad. Pán starosta to bude riešiť

v súčinnosti so správcom osvetlenia, spoločnosťou O.S.V.O. comp, a.s.
b) Ing. Jozef Demčák, Dominik Jarkovský a Karol Roštár sa prišli informovať ohľadom
majetkového vysporiadania pozemkov na ul. Vodárenskej. Ing. Fečik odpovedal, že ohľadom
tejto záležitosti sa už 2 x informovala p. Andrejčáková, ktorá je vlastníčkou pozemkov v uvedenej
lokalite, bola jej poslaná písomná odpoveď. Ing. Demčák odpovedal, že s p. Andrejčákovou
nekomunikuje. Ing. Fečik ďalej informoval, že priebežne posiela výzvy pre všetkých vlastníkov
dotknutých pozemkov, je ich okolo stovky a že na tomto území práve prebiehajú jednoduché
pozemkové úpravy, ktoré rieši Okresný úrad v Prešove, pozemkový a lesný odbor. P. Demčák
oponoval, že vlastníkov tam toľko nie je a že Okresný úrad to riešiť nebude, zaujímalo ho, kedy
to bude riešiť obec. Starosta sa vyjadril, že sa na tom priebežne pracuje, ale majetkovoprávne
vysporiadanie je dlhodobá záležitosť. Ing. Olejník doplnil, že v obci je veľký stavebný rozmach
a obec musí riešiť veľa ciest, aj starých, obec nemá toľko financií a za týmto účelom aj bol
vypracovaný harmonogram postupnej výstavby komunikácií v obci. Kritériom výstavby cesty je
okrem iného celková zastavanosť, koľko obslúži občanov 1 m2 cesty. Ďalej podotkol, že ich cesta
na ul. Vodárenskej príde na rad možno za 3 až 4 roky. P. Jarkovský sa vyjadril, že táto cesta bude
slúžiť ako prístupová cesta pre ďalšie budúce obytné štvrte. Pán Demčák sa domáhal zaradenia
predmetnej cesty do investícií obce a financovania výstavby z eurofondov. Ing. Olejník mu
vysvetlil, že pre našu obec predmetná výzva neplatí, platí pre obce do počtu 2000 obyvateľov. P.
Roštára zaujímal časový horizont, kedy bude cesta postavená. Ing. Fečik povedal, že najprv je
potrebné majetkovo vysporiadať pozemky, niektorí vlastníci však žijú v zahraničí, čo značne
sťažuje vysporiadanie. P. Roštár sa ďalej informoval, či cesta k vodojemu, ktorá je postavená na
súkromných pozemkoch, je v správe obce. Ing. Fečik odpovedal, že nie je, cestu zrejme postavila
a udržiava VVS, ako prístup k strategickej stavbe vodojemu. Ing. Vysocký sa vyjadril, že nemôžu
očakávať od obce, aby vysporiadavala pozemky súkromných vlastníkov.
c) Pán Juraj Tkáč, Hájnova 31 bol na základe uz. č. 7/3/2020 obcou vyzvaný na uvedenie
obecného pozemku pred jeho domom do pôvodného stavu, nakoľko na tomto pozemku sú
posadené 3 stromčeky. Na uvedenom pozemku bude prebiehať výstavba chodníka spoločnosťou
Dent plus, s.r.o. Pán Tkáč obci predložil vyjadrenie advokátskej kancelárie, v ktorom vyjadruje
„nezmyselnosť výrubu 3 zdravých stromov kvôli 7 m chodníka“. Mgr. Vysocký povedal, že
keďže pri jeho pozemku chodník končí, a pokračuje výstavba v obci ďalej za jeho pozemok,
považuje za logické, že aj chodník bude pokračovať ďalej. P. Baňas podotkol, že v budúcnosti by
sa tento chodník mohol pripojiť na budúci cyklistický chodník. Pán Tkáč povedal, že stromčeky
nie sú jeho, nech ich odstráni obec alebo investor stavby. Vysypané kamene, ktoré sú p. Tkáča,
požiadal starosta odstrániť čo najskôr.
d) starosta pozval na zasadnutie pána Slavomíra Tomka, vlastníka pozemku pri cintoríne,
s ktorým už predtým asi dvakrát rokoval na úrade, ohľadom odkúpenia jeho pozemku do
vlastníctva obce. Pán Tomko povedal, že obec mu zatiaľ nenavrhla kúpnu cenu. Starosta povedal,
že ak by bola vôľa z jeho strany na predaj, obec dá vypracovať odborný znalecký posudok. Pán
Baňas vysvetlil, že pozemok obec potrebuje nielen pre výstavbu Domu smútku, ale aj na
rozšírenie kapacity cintorína. Zdôraznil, že autoškola p. Tomka užívala v rámci areálu autoškoly
tiež obecný pozemok dlhé roky a neplatili zaň nájom. P. Barnoky pripomenul, že pozemok sa aj
v súčasnej dobe používa pre účely autoškoly. Pán Tomko prevádzkuje autoškolu a keďže sa
podľa jeho slov zmenila legislatíva, možno bude tento pozemok potrebovať kvôli jeho podnikaniu
a preto v súčasnej dobe pozemok obci nepredá. Je však možné, že ho predá v blízkej budúcnosti,
pričom v tom prípade ho prioritne ponúkne na predaj obci.
e) Pani Alena Frenáková, vlastníčka pozemkov blízko hranice s katastrom Šalgovík prišla
požiadať OcZ o pomoc pri riešení situácie s prístupom na jej pozemky. Uvedené pozemky sa
nachádzajú uprostred parciel súkromných vlastníkov, ktorí si ich ohradili a zamedzili jej tak
prístup k jej pozemkom. Mgr. Vysocký informoval p. Frenákovú, že nakoľko sú pozemky
v súkromnom vlastníctve, obec nemôže túto záležitosť riešiť. Ing. Olejník navrhol, aby sa skúsili

dohodnúť aspoň o zriadení vecného bremena ohľadom práva prechodu na ich pozemok,
v opačnom prípade postupovať súdnou cestou.
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. 1/3/2020: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 3/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Slavomír Pariľák a Mgr. Ján Vysocký.
Zápisnica overená.
Uznesenie č. 2/3/2020: OcZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena bezodplatne na
pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C 21001/143, v k.ú. Ľubotice
spočívajúceho v uložení verejného vodovodu pre spoločnosť Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice.
Uznesenie č. 3/3/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena bezodplatne na pozemky vo vlastníctve obce Ľubotice parc. č. KN-C 21001/143 a KNE 903/2 ( KN-C 513/1) v k.ú. Ľubotice, spočívajúceho vo výstavbe inžinierskych sietí v rámci
stavby „IBV Ľubotice - Pri Moste“, pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská
31, 042 91 Košice.
Uznesenie č. 4/3/2020: OcZ schvaľuje zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemky vo
vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. KN-C 3176 a KN-C 21117/362, k.ú. Ľubotice, spočívajúceho
v práve uloženia plynového potrubia a stavby inžinierskej siete podľa geometrického plánu č.
89/2019, vyhotovenom Bc. Igorom Miškufom – IMGEOS, Prešov, dňa 22.10.2019, overený
katastrom 05.11.2019, v prospech spoločnosti FOS BUILDING, s.r.o., Južná trieda 117, 040 01
Košice – Juh.
Uznesenie č. 5/3/2020: OcZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena bezodplatne na pozemku parc. č. KN-C 21117/362 vo vlastníctve obce
Ľubotice, k.ú. Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodnej siete a jej príslušenstva v rámci
stavby „Ľubotice - vodovod a prípojky k rodinným domom“ v prospech stavebníkov Ing. Jozef
Demčák, Prostějovská 3, 080 01 Prešov a Dominik Jarkovský, 082 42 Bzenov 50.
Uznesenie č.6/3/2020: OcZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku vo vlastníctve Obce
Ľubotice, o výmere 200 m², vedeného na LV 1132 v k.ú. Ľubotice, parc. č. KN-C 1544/1, za
účelom parkovania osobných motorových vozidiel a malých dodávok pre spoločnosť ESI Car,
s.r.o., Športová 2, 080 010 Prešov, za cenu 5€/m² ročne.
Uznesenie č.7/3/2020: OcZ súhlasí s vybudovaním chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku
vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č. 3213/4, v k.ú. Ľubotice pre žiadateľa - spoločnosť DENT
plus, s.r.o., Budovateľská 38, 080 01 Prešov v dĺžke cca 35m, ktorú vybuduje na vlastné náklady
bez nárokov na refundáciu od obce
Uznesenie č. 8/3/2020: OcZ neschvaľuje odpustenie povinnosti zaplatiť dlh - cenu nájmu za
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 pre
spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Jantárova 30,040 01 Košice.
Uznesenie č. 9/3/2020: OcZ neschvaľuje finančný dar pre spoločnosť Pierott, n.o., Volgogradská
18, Prešov.
Uznesenie č. 10/3/2020: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p., predaj pozemkov, parc. č. 1195, zastavaná plocha a nádvoria o výmere
105 m², parc.č. 1196, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 358 m² a parc.č. 1197, záhrada
o výmere 312 m², vedené na LV č.1132 pre k.ú. Ľubotice v registri „C“ KN vo vlastníctve obce
Ľubotice v prospech Františky Sochovičovej, rod. Šimkovej, Hájnova 1695/11, 080 06 Ľubotice
za cenu 1,20 €/ m². OcZ posúdilo tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva
v existencii prídelovej listiny k pozemku, zastavanom rodinným domom a k priľahlým

pozemkom, ktoré sú dlhodobo po dobu niekoľkých rokov v nepretržitej a nerušenej držbe
žiadateľa - vlastníka rodinného domu a z dôvodu zosúladenia právneho a skutkového stavu,
pričom predmetné pozemky sú pre obec nevyužiteľné.
Zámer predaja predmetných pozemkov bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva
v Ľuboticiach č. 4/2/2020 dňa 09.03.2020.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 2/2020, ktorým sa určuje názov novej ulice v obci
Ľubotice
4. K bodu 3: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Ľubotice za rok 2019
Hlavný kontrolór obce Ing. Tirpák predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 a
podrobne sa zaoberal hospodárením obce za uvedený rok. Celkový rozpočet obce skončil
prebytkom vo výške 332 441,35 Eur, ktoré budú použité na tvorbu rezervného fondu a vykrytie
schodku finančných operácií. Na záver svojho stanoviska konštatoval, že záverečný účet obsahuje
predpísané náležitosti a navrhol poslancom záverečný účet schváliť bez výhrad.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
.

5. K bodu 4: Schválenie záverečného účtu obce Ľubotice za rok 2019
Návrh záverečného účtu bol poslancom zaslaný domov na preštudovanie. Starosta
skonštatoval, že bežné príjmy boli splnené na 103,12 % a výdavky na 92,38 %. Daň z
nehnuteľností bola vybraná na 107,15 % a poplatok za odpad na 105,67 %. Zadlženosť obce
úvermi je 118.217,- Eur. Tiež oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej
závierke.
Po ukončení diskusie poslanci hlasovali o schválení záverečného účtu obce za rok 2019 bez
výhrad.
HLASOVANIE
Prítomných : 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/4/2020)

6. K bodu 5: Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia
Materiál bol poslancom doručený domov na preštudovanie. Starosta uviedol, že hlavným
dôvodom predloženia rozpočtového opatrenia na úpravu rozpočtu za rok 2020 je presun
z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu požiadavky riaditeľa základnej školy za
účelom zakúpenia záhradného traktora na kosenie v areáli Základnej školy Ľubotice.
Poslanci hlasovali o schválení rozpočtového opatrenia.
HLASOVANIE
Prítomných : 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/4/2020)

7. K bodu 6: Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť ESI Car, s.r.o., Športová 2, Prešov o nájom časti pozemku
Na poslednom zasadnutí bol schválený zámer nájmu časti pozemku parc. č. KN-C 1544/1 vo
vlastníctve obce za účelom parkovania osobných vozidiel a malých dodávok pre spoločnosť ESI
Car, s.r.o.

Poslanci hlasovali o nájme časti pozemku o výmere 200 m² pre spoločnosť ESI Car za cenu 5€/m²
ročne.
HLASOVANIE
Prítomných : 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/4/2020)

2. Žiadosť MJ Projekt, s.r.o., Štúrova 11, Šarišské Michaľany o zriadenie vecného bremena
V rámci stavby 9x NN prípojky - Ľubotice spoločnosť MJ Projekt, s.r.o. požiadala o schválenie
návrhu Zmluvy o zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s., Košice na pozemku KN-C
parc. č. 21001/143 a KN-E parc. č. 903/2 spočívajúcom v uložení energetického zariadenia.
Poslanci hlasovali o schválení zmluvy o zriadení vecného bremena pre VSD.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 5/4/2020)

3. Žiadosť Ing. Ladislav Bačenko, Ľubotická 9, Prešov uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena
Pán Bačenko požiadal obec o schválenie návrhu Zmluvy o zriadenie odplatného vecného
bremena v prospech žiadateľa. Vecné bremeno bude zriadené pre potreby rozšírenia
distribučného plynovodu, ktorý bude zásobovať budúce rodinné domy na ul. Južnej a bude
uložený na pozemku parc. č. KN-C 21001/143 vo vlastníctve obce.
Poslanci hlasovali o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
Ladislava Bačenka.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 6/4/2020)

4. Žiadosť KLEMENS, s.r.o., Šebastovská 10, Ľubotice o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena
Spoločnosť Klemens požiadala o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena k stavbe rodinného domu pre uloženie prípojok a zrealizovanie spevnenej plochy, ktorá
bude slúžiť pre prístup k uvedenému rodinnému domu na pozemku KN-C č. 1594/1 cez pozemok
vo vlastníctve obce KN-C parc. č. 3228/1.
Poslanci hlasovali o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
spoločnosť KLEMENS, s.r.o.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 7/4/2020)

3. Žiadosť Lechstav, s.r.o., Šrobárova 19, Prešov o uzavretie nájomnej zmluvy
Spoločnosť Lechstav, s.r.o. požiadala o uzavretie nájomnej zmluvy za účelom výstavby
prístupovej cesty k svojmu pozemku č. 21116/128 cez pozemok obce na ul. Bánoveckej. Keďže
neupresnili podmienky nájmu, Ing. Olejník navrhol zavolať konateľa spoločnosti na pracovné
stretnutie za účelom vhodného spôsobu riešenia prístupovej komunikácie..

4. Žiadosť Monika Fábryová, 17. novembra 172, Prešov, v zastúpení advokátskou kanceláriou
o bezodplatný prevod vlastníckeho práva
Jedná sa o prístupovú komunikáciu MK2 na ul. Západnej v Ľuboticiach, na ktorú bolo vydané
stavebné povolenie na stavebníka p. Kokošku, ktorý bol pôvodným vlastníkom uvedeného
pozemku a mal vybudovať predmetnú komunikáciu, a ktorý neskôr previedol pozemok na
terajších spoluvlastníkov. V stavebnom povolení určil stavebný úrad podmienky na uskutočnenie
stavby pre uvedenú prístupovú komunikáciu so šírkovým usporiadaním celkom 6,5 m. Výstavba
bola zo strany stavebníka začatá, bolo povolené predčasné užívanie komunikácie, ale táto nebola
skolaudovaná, nakoľko nemá požadované šírkové parametre. V súčasnosti má šírka upraveného
koridoru cca 4,5 m. Ing. Fečik reagoval, že ak cesta nemá správne parametre, obec by musela
žiadať P. Balíka, ako vlastníka susediaceho pozemku, s ktorým sa p. Kokoška nedohodol, aby
časť svojho pozemku predal na účely rozšírenia cesty. Ing. Olejník navrhol zistiť, čo bolo
obsahom Memoranda o spolupráci, ktoré v tom čase (rok 2014) uzavrela s p. Kokoškom obec,
aby sa objasnili širšie súvislosti, kto mal aké povinnosti splniť.
5. Žiadosť Ľubomír Macej a spol. na odstránenie kritickej situácie z hľadiska bezpečnosti
dopravy
Pán Macej a ďalší obyvatelia ulice Pod Hájom žiadajú obecné zastupiteľstvo o riešenie kritickej
situácie v súvislosti s bezpečnosťou cestnej dopravy na ich ulici. Na uvedenej ulici, hlavne na
úseku pri športovom areáli, vodiči nedodržiavajú predpísanú rýchlosť a ohrozujú obyvateľov.
Z uvedeného dôvodu žiadajú umiestnenie retardéra, ktorý by aspoň čiastočne eliminoval
nebezpečenstvo možnej kolízie. Ing. Fečik, p. Barnoky aj Mgr. Vysocký sú skôr za zníženie
rýchlosti. Starosta pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ sa poslanci dohodli riešiť
osadenie dopravných značiek v obci celoplošne. Je potrebné v spolupráci s poslancami prejsť
všetky ulice v obci, navrhnúť osadenia značiek v obci a zavolať KDI na miestne šetrenie.
Následne predložiť KDI vypracovaný projekt na posúdenie. Ing. Olejník sa vyjadril, že po
osadení dopravných značiek budeme musieť kontrolovať dodržiavanie. P. Barnoky predložil
návrh na osadenie značiek na ul. Pod Hájom v blízkosti parkoviska.
Starosta oznámil poslancom, že ohľadom odpustenia alebo zníženia nájmu v súvislosti
s pandémiou Covid-19 ešte nebol schválený zákon, podľa ktorého by obec mohla postupovať.
8. K bodu 7: Rôzne
Starosta informoval poslancov o rokovaní so spoločnosťou O.S.V.O. comp, a.s. za účasti
zástupcov mesta Prešov vo veci svetelnej križovatky na komunikácii I/18, na ktorej v súčasnosti
prebieha rekonštrukcia. Optické pripojenie cestnej dopravnej signalizácie na úseku I/18 na ulici
Vranovská v časti, ktorá prináleží obci Ľubotice - svetelnej križovatky a prechodu pre chodcov
pri spoločnosti MIRAD pre obec bude teraz lacnejšie, keďže sú už urobené výkopové práce.
Mesto Prešov návrh už odsúhlasilo, obec by to malo podľa rozpočtu predloženého zhotoviteľom
diela stáť okolo 7.000 €. Starosta poslal poslancom domov na preštudovanie rozpočet stavby od
zhotoviteľa O.S.V.O. comp, a.s. Ing. Pariľák sa vyjadril, že podľa neho sú niektoré položky
predražené. Po krátkej diskusii sa poslanci rozhodli, že obec sa bude podieľať na dobudovaní
optického pripojenia svetelnej signalizácie, ale výška ceny za dielo bude predmetom osobitného
rokovania so zhotoviteľom za účasti starostu a poslanca Ing. Pariľáka.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 8/4/2020)

Poslancom bola poslaná na preštudovanie štúdia návrhu využitia podkrovia športového areálu na
ul. Pod Hájom. Po dlhšej diskusii sa rozhodlo, že štúdia bude projektantom prepracovaná podľa

požiadaviek poslancov.
Ing. Fečik informoval poslancov, že na zasadnutí rady bol podaný návrh na čerpanie dotácie pre
TJ Sokol. Mgr. Vysocký požiadal, aby predseda TJ p. Kočík prišiel vysvetliť, na čo konkrétne
bude dotácia použitá a zároveň by obec mala poznať aj ich celkový rozpočet, koľko majú príjmov
od sponzorov.
P. Baňas sa opýtal, či sa rieši vybudovanie vodovodu pre rodinu Potočňákových. Starosta osobne
v tejto veci rokoval s riaditeľom VVS, ktorý mu odporúčal, že pre p. Potočňáka a jeho dvoch
susedov na ul. Vrchná bude jednoduchšie a nie veľmi nákladné riešiť združenú vodovodnú
prípojku pre všetky tri domy. Zároveň na pracovnom rokovaní so starostom riaditeľ VVS
prisľúbil, že úsek starého vodovodu (aspoň polovicu) na ul. Makarenkovej v dĺžke cca 300 m sa
bude snažiť zaradiť do plánu opráv na budúci rok z dôvodu veľkého počtu požiadaviek
a potrebných opráv v ostatných obciach v okrese.
Ing. Olejník navrhol zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce, aby sa otvoril územný plán,
nakoľko je v obci veľký stavebný rozmach a sú požiadavky občanov o zmeny v platnom
územnom pláne. Mgr. Lukáč v rámci diskusie navrhol zvážiť myšlienku zriadenia vlastného
stavebného úradu v obci.
6. K bodu 6: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 4. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 08.06.2020

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Mgr. Miroslava Antonyová

Mgr. Vladimír Lukáč

