Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 3/2020
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.05. 2020
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom 3. 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 11.05.2020
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie VZN, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice
4. Prerokovanie žiadostí
5. Rôzne
6. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Pariľák a Mgr. Ján Vysocký
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/3/2020)

2. 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. 1/2/2020: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 2/2020.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Gejza Sabanoš a p. Martin Baňas.
Zápisnica overená.
Uznesenie č. 2/2/2020: OcZ schvaľuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
príspevok na prevádzkové náklady na opatrovateľskú službu terénnou formou vo výške 0,70 €
/hod pre obyvateľku obce, ktorá je klientkou spoločnosti, ktorá má uzavretú zmluvu
o poskytovaní opatrovateľskej služby s obcou Ľubotice.

Uznesenie č. 3/2/2020: OcZ schvaľuje Knižničný a výpožičný poriadok knižnice obce Ľubotice.
Uznesenie č. 4/2/2020: OcZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v z.n.p., zámer predaja 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 posudzuje 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.
Uznesenie č. 5/2/2020: OcZ schvaľuje finančný dar vo výške 100,- € pre spoločnosť Pierott, n.o.,
Volgogradská 18, Prešov na liečenie chorého chlapca Marka.
Uznesenie č.6/2/2020: OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o postúpení práv a povinností
stavebníka na časti stavby „Ľubotice – rozšírenie vodovodu“ na cesionára Východoslovenskú
vodárenskú spoločnosť, a.s. Košice a zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve
obce bezplatne na cedovanú trasu vodovodu v prospech cesionára Východoslovenskú vodárenskú
spoločnosť, a.s. Košice.
Uznesenie č.7/2/2020: OcZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti
s prenajímateľom Občianske združenie Život pod Hájom, Hapákova 3, Ľubotice, za účelom
vybudovania parkovacích miest na ul. Hapákova.
Uznesenie č. 8/2/2020: OcZ schvaľuje Nájomnú zmluvu so spoločnosťou DANAD, s.r.o., Pod
Hájom 10, Ľubotice za účelom prenájmu nebytových priestorov pre parkovanie hasičských áut
a vozíkov DHZ Ľubotice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo toto VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2020, ktorým sa určuje názov novej ulice
v obci Ľubotice
3. K bodu 3: Schválenie VZN, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice
Poslanci dostali materiál k tomuto bodu domov, po krátkej diskusii odobrili názov novej ulice
- Orgovánová v lokalite nad ulicou Šípkovou.
Poslanci hlasovali o schválení VZN č. 2/2020.
HLASOVANIE
Prítomných : 9 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(VZN č. 2/2020)

4. K bodu 4: Žiadosti
1. Žiadosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice o zriadenie
vecného bremena
V rámci stavby IBV Ergitalky bol spoločnosťou Raciotherm, s.r.o. vybudovaný verejný vodovod,
ktorý sa pripája na pozemku vo vlastníctve obce na ulici Roľníckej. VVS plánuje tento vodovod
odkúpiť, pričom podmienkou je majetkovoprávne vysporiadanie, preto požiadala obec
o zriadenie vecného bremena.
Poslanci hlasovali o schválení zmluvy o zriadení vecného bremena pre VVS.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(uznesenie č. 2/3/2020)

2. Žiadosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice o zriadenie vecného bremena
Mária Kušvarová a spol. požiadala obec o zriadenie bezodplatného vecného bremena pre
spoločnosť VSD v rámci stavby IBV Ľubotice - Pri Moste. Účelom vecného bremena bude
výstavba inžinierskych sietí v rozsahu uloženia elektrického kábla, ktorý bude uložený na
pozemkoch vo vlastníctve obce.
Poslanci hlasovali o uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre VSD.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/3/2020)

3. Žiadosť FOS BUILDING, s.r.o., Južná trieda 117, Košice o zriadenie vecného bremena
Spoločnosť FOS Building, s.r.o. požiadala o zriadenie vecného bremena na pozemky parc. č. KNC 3176 a 21117/362 vo vlastníctve obce Ľubotice za účelom uloženia plynového potrubia
a stavby plynovodu.
Poslanci hlasovali o zriadení vecného bremena pre FOS Building, s.r.o.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/3/2020)

4. Žiadosť Ing. Jozef Demčák, Prostějovská 3, Prešov a Dominik Jarkovský, Bzenov 50
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Ing. Demčák a pán Jarkovský požiadali o zriadenie vecného bremena bezodplatne na pozemku
parc. č. KN-C 21117/362 vo vlastníctve obce Ľubotice, spočívajúceho v uložení vodovodnej
siete a jej príslušenstva v rámci stavby „Ľubotice - vodovod a prípojky k rodinným domom“.
Poslanci hlasovali uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 5/3/2020)

5. Žiadosť ESI Car, s.r.o., Športová 2, Prešov o nájom časti pozemku
Spoločnosť ESI Car požiadala obec o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1544/1 vo
vlastníctve obce za účelom parkovania osobných vozidiel a malých dodávok . Tento pozemok
bol pred tým prenajatý spoločnosťou TERASTROJ. P. Barnoky sa opýtal, či pozemok bude
určený na odstavenie vrakov určených na opravu a či vieme ako budú zachytené unikajúce
prevádzkové kvapaliny. P. Baňas sa opýtal, či si kvôli parkovaniu chcú ten pozemok spevniť,
napr. vysypaním štrku. Starosta odpovedal, že v žiadosti to nespresňujú, ale preverí to
u konateľov spoločnosti.
Poslanci hlasovali o zámere nájmu 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. 6/3/2020)

6. Žiadosť Ing. Julián Mihalik, Švábska 35, Prešov o prenájom časti pozemku parc. č. 360/10

Ing. Mihalik požiadal obec o prenájom časti pozemku, ktorý sa nachádza na konci ulice Jarkovej
v blízkosti jeho rodinného domu. Chcel by tam na vlastné náklady upraviť terén a vybudovať 2
parkovacie miesta a detskú šmýkačku s preliezkou. Zároveň žiada aj o predkupné právo na
uvedený pozemok. Ing. Fečik povedal, že každá slepá ulica by mala mať na konci otočku, nie je
podľa neho múdre prenajať to a je to na mieste, kde aj tak nie je veľa detí, ktoré by to využívali.
Podľa Ing. Olejníka je každý priestor pre verejné ihrisko vítaný, ak je verejne prístupný. Ing.
Pariľáka zaujímalo, ako by to potom bolo s bezpečnosťou prevádzky, kto bude za to ihrisko
zodpovedný. Ing. Tirpák navrhol, že ak mu to obec prenajme, tak určite by to malo byť bez
predkupného práva. P. Baňas navrhol, aby situáciu preverila finančná a majetkovoprávna
komisia. OcZ uložilo predsedovi komisie finančnej a majetkovoprávnej zvolať zasadnutie
komisie a preveriť faktický stav na tvári miesta za prítomnosti žiadateľa. O stanovisku komisie
bude predsedom komisie podaná informácia na niektorom z budúcich zasadnutí OcZ.
7. Žiadosť DENT Plus, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov o povolenie na výstavbu chodníka
Spoločnosť DENT Plus v súčasnosti realizuje výstavbu zubnej kliniky na ul. Hájnovej a žiada
obec o udelenie súhlasu s vybudovaním chodníka zo zámkovej dlažby na pozemku vo vlastníctve
obce Ľubotice, parc. č. 3212/4, v dĺžke cca 35 m na vlastné náklad spoločnosti. Ing. Olejník
vyjadril obavy, aby si potom neuplatňovali nárok na kúpu chodníka. Starosta povedal, že po
výstavbe ho predpokladajú odovzdať obci do správy bez nárokov na refundáciu nákladov. P.
Baňas povedal, že by bolo dobré, aby sa ten chodník napojil na budúci cyklochodník. Starosta
ďalej oznámil, že ich sused pán Tkáč má na časti predmetného pozemku posadené tri stromčeky,
obec ho preto vyzve, aby v súvislosti s výstavbou chodníka uviedol obecný pozemok do
pôvodného stavu..
Poslanci hlasovali o udelení súhlasu s výstavbou chodníka pre spoločnosť DENT Plus na
obecnom pozemku.
Odišiel Mgr. Lukáč.
HLASOVANIE
Prítomných: 8 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 7/3/2020)

Mgr. Lukáč sa vrátil na zasadnutie.
8. Žiadosť Eva Sirotňáková, PhDr., Bánovecká, Ľubotice o vybudovanie komunikácie na ul.
Bánoveckej
Pani Sirotňáková opätovne požiadala o vybudovanie prístupovej komunikácie na ul. Bánoveckej
pred rodinnými domami č. 2 a 15. Upozornila na to, že obec v roku 2011 odkúpila pozemok od
súkromných vlastníkov za symbolickú sumu 1 € s tým, že pozemok bude slúžiť na uloženie
inžinierskych sietí a vybudovanie cesty (uzn. č. 7/8/2011). Pán Baňas a Ing. Pariľák sa vyjadrili,
že v tomto uznesení sa obec nezaväzuje vybudovať cestu. Po diskusii poslanci dospeli k záveru,
že úsek uvedený v žiadosti sa bude riešiť kontinuálne s vybudovaním komunikácie na ul.
Bánoveckej.
9. Žiadosť o odpustenie nájmu v súvislosti s pandémiou Koronavírusu
Obci boli doručené 3 žiadosti o odpustenie nájmu v súvislosti s ochorením Covid-19.
a) žiadosť spoločnosti ISPA, s.r.o., Jantárova 30, Košice – reklamná spoločnosť žiadosť o
odpustenie povinnosti zaplatiť dlh - cenu nájmu za prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020 odôvodňuje minimálnym záujmom o prenájom

reklamných plôch do konca roka. Poslanci sa vyjadrili, že reklamné spoločnosti nemali
pozastavenú podnikateľskú činnosť z nariadenia vlády a navrhujú neakceptovať odpustenie dlhu
žiadateľovi.
b) žiadosť Matej Harčár, Gagarinova 19, Ľubotice
c) žiadosť Eduard Bokšaj – U suseda, prevádzka Ľubotice
Činnosť obidvoch prevádzok boli zastavená opatrením vlády. Ing. Olejník navrhuje, aby im
nájom bol odpustený, keďže zatvorenie prevádzok nezapríčinili samotní podnikatelia. Pán Baňas
je za odloženie nájmu a riešiť to potom, keď vláda vydá usmernenie ohľadom zníženia či
odpustenia nájmov. Mgr. Vysocký povedal, že príjmy klesli každému, aj obci, prevádzkam
uzavretým z nariadenia vlády je treba vyjsť v ústrety. Hlavný kontrolór Ing. Tirpák navrhuje
odloženie platenia nájmu a potom, keď vláda vydá usmernenie, rokovať o znížení, príp. odpustení
nájmu. Starosta navrhuje riešiť zníženie či odpustenie nájmu pre dotknutých nájomcov až na
základe kompenzačných opatrení vlády, resp. Ministerstva hospodárstva SR s tým, že voči
žiadateľom nebude uplatňovať sankcie za nezaplatenie nájmu v lehote splatnosti.
Poslanci hlasovali o odpustení nájmu pre spoločnosť ISPA, s.r.o.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 0 PROTI: 9 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 8/3/2020)

10. Žiadosť Pierott, n.o., Volgogradská 18, Prešov
Nezisková organizácia Pierott požiadala o finančný príspevok pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli
v existenčnej kríze a dôchodcom, ktorí si nemôžu ísť nakúpiť sami.
Mgr. Vysocký poznamenal, že už sme im schválili v krátkej dobe príspevok 2x, nie je možné,
aby sme im prispievali každý mesiac. Ing. Olejník navrhuje prispieť im pre tento prípad ešte
finančným príspevkom aspoň 100 €.
Poslanci hlasovali o finančnom dare pre spoločnosť Pierott.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 3 PROTI: 3 ZDRŽALI SA: 3

(uznesenie č. 9/3/2020)

5. K bodu 5: Rôzne
1. Žiadosť Františka Sochovičová, Hájnova 11, Ľubotice o odkúpenie pozemkov
Na predchádzajúcom zasadnutí OcZ poslanci schválili zámer predaja pozemkov pre pani
Sochovičovú, posúdený ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Poslanci hlasovali o schválení predaja pozemkov pre P. Sochovičovú za cenu 1,20 €/m2 ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 10/3/2020)

Starosta informoval OcZ, že sa s Ing. Olejníkom stretli s projektantom k štúdii ohľadom zberného
dvora v Ľuboticiach a predložili ju poslancom znovu na posúdenie pred vypracovaním
projektovej dokumentácie a následnej realizácii diela. Keďže náklady na vybudovanie
plnohodnotného zberného dvora podľa určitých kritérií by boli oveľa vyššie, ako sa plánovalo

v tejto pôvodnej štúdii a tiež by to vyžadovalo podstatne väčší pozemok, Ing. Olejník navrhuje
zatiaľ podľa vypracovaného projektu vybudovať oplotenie a spevnenú plochu a ohradiť celý
priestor, aby došlo k skultúrneniu celého prostredia, kde sa zhromažďuje odpad z obce
v pristavených kontajneroch.
Ďalej starosta informoval, že bola minulý týždeň podpísaná nájomná zmluva s OZ Život pod
Hájom na predmetné pozemky za účelom výstavby parkovísk na ul. Hapákovej a tiež dohoda
o postúpení práv stavebníka – združenia na obec.
V rámci opakovaného verejného obstarávania na zateplenie budovy OcÚ a materskej školy
v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy bol
komisiou stanovený víťazný uchádzač súťaže spoločnosť Ekosvip Sabinov. Po schválení
vybraného uchádzača a podpise zmluvy o dielo so zhotoviteľom by sa rekonštrukcia budovy mala
realizovať v lete cez prázdniny, aby nebola obmedzená prevádzka MŠ.
V priebehu mesiaca jún bude pokračovať výstavba oplotenia na cintoríne – 2. etapa, ktorá bude
realizovaná spoločnosťou Ukovmi na základe platnej zmluvy o dielo.
Pán Baňas sa opýtal, či sa budú odstraňovať staré stromy, ktoré by mohli poškodiť koreňovým
systémom nový plot, ďalej je tam navýšená zemina, ktorá sa tam v minulosti vyvážala k plotu pri
kopaní hrobov. Starosta povedal, že určený počet a druh stromov bol zrezaný v minulom roku v
súlade s dendrologickým prieskumom a projektom. S ďalším výrubom sa zatiaľ nepočítalo. Čo
sa týka navýšenej zeminy, tá bude po dohode so zhotoviteľom bagrom zarovnaná a zvyšná
zemina vyvezená.
Ďalej sa pán Baňas opýtal ako pokračuje jednanie s p. Tomkom, ohľadom kúpy pozemku pod
cintorín. Keďže p. Tomko neplatí obci nájom za pozemok, treba to riešiť súdnou cestou. Starosta
povedal, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa s p. Tomkom nebolo možné stretnúť, chce
ho pozvať na zasadnutie OcZ, tak ako bolo dohodnuté na predchádzajúcom zasadnutí, ak to
situácia dovolí, keďže po viacerých rokovaniach nepristúpil zatiaľ na predaj predmetnej parcely
obci.
P. Sabanoš sa opýtal, či prebieha financovanie TJ Sokol Ľubotice. Starosta odpovedal, že
vzhľadom na situáciu nie, a ani predseda TJ SOKOL nepredložil návrh na poskytnutie dotácie,
na čo konkrétne chcú financie položkovite použiť. Ing. Olejník konštatoval, že v súčasnom
období pandémie je príjem podielových daní pre obce a mestá nižší, či nebude potrebné schodok
vykryť úverom. Hlavný kontrolór obce Ing. Tirpák sa vyjadril, že ešte nevieme, koľko presne
bude strata, keďže koronakríza ešte neskončila, nevieme ktoré akcie sa zrušia, ktoré dotácie
nebudú vyplatené. Mgr. Vysocký navrhol zaradiť do júnového zasadnutia OcZ bod týkajúci sa
vyčíslenia straty a vývoj príjmov a celkovej finančnej situácie v dôsledku tejto výnimočnej
situácie.
Pán Sabanoš požiadal starostu, aby zabezpečil pracovné stretnutie TJ pána Kočíka a pána Komku,
nakoľko dochádza k nedorozumeniam ohľadne správy športového areálu. Starosta ich predvolá
aj za prítomnosti p. Sabanoša ako predsedu komisie pre šport a kultúru, aby si vyjasnili situáciu.
Mgr. Vysocký sa opýtal, prečo nie je dokončený asfalt po prekopávke cesty na ul. Makarenkovej.
Starosta odpovedal, že to rieši so spoločnosťou VVS, ktorá vykopávku realizovala z dôvodu
havárie na vodovodnom potrubí a sľúbili to do konca týždňa dať do poriadku. Mgr. Vysocký
ďalej navrhol, aby ohľadom riešenia projektu na dopravné značenie v obci, každý poslanec
prešiel obvod, ktorý má na starosti a predložil svoj návrh osadenia dopravných značiek, aby sa to
mohlo predložiť na KDI. Starosta povedal, že KDI sa vyjadrilo, že najprv bude musieť byť
vykonané miestne šetrenie a až potom sa vypracuje projektová dokumentácia.
Ing. Olejník pripomenul, že je potrebné riešiť opravu veľmi starého vodovodu na ul.
Makarenkovej v úseku od kostola smerom hore k ulici Domašskej. Je potrebné skúsiť rokovať a
dohodnúť sa s VVS, aby vymenila staré vodovodné potrubie za nové bez výkopových prác
a zároveň sa spolupodieľala aj na realizácii v rámci združenej investície.
P. Baňas sa opýtal či sa rieši vybudovanie vodovodu pre rodinu Potočňákových, Starosta

odpovedal, že o tom budú rokovať v súčinnosti s VVS, tak aby obec zabezpečovala iba výkopové
práce ako v prípade p. Majirského a spol. smerom z ulice Makarenkovej pred autobusovou
zastávkou.
Starosta ďalej informoval, že ohľadom výstavby 1. etapy cyklochodníka KDI mal výhrady okrem
iného k úprave šírky cyklochodníka na 3m, ale predovšetkým, že to má väzbu tiež na nadväzujúci
prechod pre chodcov a križovatku s cestnou svetelnou signalizáciou, ktorú v rámci projektu rieši
mesto Prešov. Je potrebné zosúladiť obidve projektové dokumentácie a predložiť znova na
posúdenie a schválenie.
Ing. Fečik pripomenul, že je potrebné myslieť na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
cyklochodníkom v 2. časti, ďalej dotknutých pozemkov k rozšíreniu koridoru miestnej
komunikcie na Vodárenskej ul. ako aj koridoru miestnej komunikácie na ul.
Bánoveckej.Informoval, že pripravil vyzývacielisty k vysporiadaniu týchto dotknutých
pozemkov a navrhuje rozoslať ich dotknutým vlastníkom (podľa príslušných pripravených
zoznamov vlastníkov) za účelom rokovania o vysporiadaní. Pán Barnoky informoval, že je
potrebné poslať výzvu na odstránenie vraku osobného auta, ktoré sa nachádza už niekoľko
mesiacov na parkovisku pred Športovým areálom.
Ing. Olejník sa opýtal, či sa rieši štúdia na modernizáciu interiéru zasadačky obecného úradu.
Starosta povedal, že zatiaľ nebolo zadané vypracovanie, prioritne sa riešili vyššie uvedené
investičné akcie. Mgr. Vysocký sa ponúkol starostovi, že zabezpečí projektanta. Ing. Olejník sa
ešte opýtal, či starosta uvažuje o pozícii pre prednostu úradu. Starosta odpovedal, že momentálne
sa touto otázkou nezaoberal.
6. K bodu 6: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 3. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 11.05.2020

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce
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