Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 6/2022
z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.07.2022
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na 1. mimoriadnom zasadnutí v roku 2022.
Prítomní: JUDr. Miroslav Makara, Mgr. Miroslava Antonyová, Jozef Čajka, Mgr. Vladimír
Lukáč, Ing. Miroslav Fečik, Ing. Štefan Olejník, Ing. Slavomír Pariľák, Gejza Sabanoš,
Ospravedlnili sa: Martin Baňas, Jan Barnoky a Ing. Ján Tirpák
Rokovanie otvoril a ďalej viedol starosta obce JUDr. Miroslav Makara. Privítal prítomných
a konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 7 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo
všetkých bodoch rokovania.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom programu riadneho rokovania OcZ. Program bol
schválený podľa predloženého návrhu. Riadne zasadnutie OcZ sa ďalej riadilo takto schváleným
programom.
PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 13.06.2022
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ na volebné obdobie 2022 - 2026
3. Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026
4. Rôzne
5. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Slavomír Pariľák a Gejza Sabanoš.
HLASOVANIE
Prítomných: 6 poslancov
ZA: 6 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/6/2022)

Dostavil sa Ing. Fečik.
2. K bodu 2: Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OcZ na volebné obdobie 2022 2026
Starosta uviedol, že OcZ v zmysle zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 ods. 3, písm. e) zákona
369/1990 o obecnom zriadení pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2022 pre obdobie 2022 – 2026 určuje počet volebných obvodov
a tiež počet poslancov v nich. Navrhol, aby tak ako v minulosti obec mala len jeden volebný
obvod a volilo sa 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
Ing. Olejník navrhol zriadiť druhý volebný obvod pre oblasť vymedzenú Ľubotickým
potokom od MK2 až po ulicu Krížnu, kde prestane kopírovať potok, ale bude plynulo prechádzať
východným smerom až po hranicu katastra s tým, aby obvod I mal sedem poslancov a obvod II

dvoch poslancov. Starosta uviedol, že v zmysle volebného zákona na jeden volebný okrsok je
spravidla potrebných 1000 voličov, pričom v uvedenej oblasti navrhovaného obvodu žije 767
obyvateľov, z toho je asi 583 voličov, čo nespĺňa požiadavky ani na jeden okrsok. Pre voľby
starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. Starosta ďalej poznamenal,
že aj väčšie obce než Ľubotice majú len jeden volebný obvod.
Ing. Olejník povedal, že nemal vedomosť o uvedených podmienkach platnej legislatívy, preto
berie svoj návrh späť. Poslanci hlasovali o pôvodnom návrhu predloženom starostom.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/6/2022)

3. K bodu 3: Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022 - 2026
Starosta informoval poslancov, že predsedom NR SR bol vyhlásený termín volieb do orgánov
samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov na rovnaký deň konania podľa § 195a ods.
1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 29. október 2022. Konštatoval,
že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecnému
zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu. Navrhol, aby tak ako doteraz, starosta mal rozsah výkonu funkcie na
plný úväzok, teda 100%.
Poslanci hlasovali o tomto návrhu.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/6/2022)

4. K bodu 4: Rôzne
Žiadosť o výnimku z VZN č. 3/2020 o verejnom poriadku – Tatiana Bokšajová – U SUSEDA,
Jastrabie nad Topľou 40
V súvislosti s Ľubotickým festivalom pani Bokšajová požiadala o výnimku z VZN č. 3/2020
o verejnom poriadku z dodržiavania nočného pokoja, nakoľko koncerty budú končiť okolo 22,30
hod a VZN určuje nočný kľud od 22,00 hod.
Poslanci hlasovali o udelení výnimky z dodržiavania nočného pokoja do 23.00 hod počas trvania
Ľubotického festivalu každý piatok od 8.7.2022 do 31.8.2022.
HLASOVANIE
Prítomných: 7 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 4/6/2022)

Poslanec pán Sabanoš informoval o tom, že sa občania sťažovali na vysoké ceny počas obecnej
akcie na dňoch Cyrila a Metoda, ktoré sa konali v Obecnom dome, v reštaurácii U suseda.
Ing. Olejník navrhol vrátiť sa k tradícii realizovať túto akciu v priestoroch športového areálu, kde
by občerstvenie zabezpečovala obec za nižšie náklady, je tam aj väčší priestor a obec môže
zapojiť občanov do rôznych aktivít a súťaží.
Starosta ďalej informoval OcZ o vzdaní sa pána Kočíka funkcie predsedu TJ Sokol Ľubotice zo
zdravotných dôvodov. Starosta dočasne touto funkciou poverí pána Martina Ondreja, ktorý bol
predsedom TJ Sokol pred pánom Kočíkom a v súčasnosti zastáva funkciu tajomníka.

5. K bodu 5: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 1. mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 11.07.2022

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Ing. Slavomír Pariľák
Gejza Sabanoš

