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Závery z rokovania OcZ
zo dňa 06. 05. 2019
Uznesenie 1/5/2019:

Počasie nás skúšalo

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 5/2019. Za
overovateľov zápisnice boli určení Jan Barnoky a Ing.
Miroslav Fečik.

Uznesenie 2/5/2019:

OcZ schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania na kúpu
ojazdeného hasičského auta pre DHZ Ľubotice.

Uznesenie 3/5/2019:

OcZ schvaľuje Program odpadového hospodárstva obce
Ľubotice na roky 2016 - 2020.

Uznesenie 4/5/2019:

OcZ
ukladá
predsedovi
komisie
finančnej
a
majetkovoprávnej a stavebnej zvolanie zasadnutia za účelom
prerokovania bezodplatného prevodu časti pozemku vo
vlastníctve SR v správe SPF do majetku obce Ľubotice.

Uznesenie 5/5/2019:

OcZ schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
smerujúcej k uzavretiu Zmluvy o nájme nebytových
priestorov, ktorej predmetom bude prenájom nebytového
priestoru: reštaurácia „Obecný dom“.

Uznesenie 6/5/2019:

OcZ schvaľuje kritériá výstavby cestných komunikácií bez
asfaltového povrchu v obci Ľubotice.

Uznesenie 7/5/2019:

OcZ schvaľuje výšku investičného rámca na výstavbu
cestných komunikácií bez asfaltového povrchu v obci na rok
2019 v sume 300.000,- €.

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 10.06.2019

Uznesenie 1/6/2019:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 6/2019. Za
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Slavomír Pariľák a
Mgr. Ján Vysocký.

Uznesenie 2/6/2019:

OcZ schvaľuje Záverečný účet obce Ľubotice za rok 2018 a
súhlasí s celoročným hospodárením obce Ľubotice bez
výhrad.

Uznesenie 3/6/2019:

OcZ schvaľuje na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže
prenájom nebytových priestorov – reštaurácie „Obecný dom“
pre nájomcu Tatiana Bokšajová – U suseda, 094 35 Jastrabie
nad Topľou 70 za nájomné 750,- €/mesiac.

Uznesenie 4/6/2019:

OcZ neschvaľuje na základe výsledku obchodnej verejnej
súťaže prenájom nebytových priestorov – reštaurácie
„Obecný dom“ pre Martina Balíka A.M.B., Kalinčiakova 23,
080 06 Ľubotice.

Vo všeobecnosti sa mesiac máj považuje za obdobie lásky a zrodu
nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu.
Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto
obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako „máj“.
Na stavanie toho nášho mája všetky prípravy v utorok 30. 4. 2019
prebehli hladko, iba počasie skúšalo našu vieru a trpezlivosť. O 15.30
h. sa spustil dážď, ktorý nás na chvíľu zneistil, ale postupne predsa len
ustal. Aj keď nebolo pekné slnečné počasie, bolo bez dažďa. Svoju
otužilosť si overili deťúrence z Materskej a Základnej školy v
Ľuboticiach, aby nám mohli predviesť svoje krásne čísla, ktoré si
pripravili na túto udalosť. Taktiež naša FS Kelemeské furmani
sprevádzala svojím spevom hasičov, kým postavili máj na svoje miesto.
Nebolo to veľmi jednoduché, stužky a rebrík sa trošku pohrali s nervami
našich hasičov, ale aj s našincami, ktorí im držali päste. Vďaka Bohu a
hasičom všetko dobre dopadlo a Ľubotické námestie celý mesiac zdobil
ostužkovaný máj. Keď sa všetko úspešne podarilo, FS Karpaťanin nás
zaujal a potešil svojím spevom aj tancom. Tak sme spoločne mohli
stráviť čas a tešiť sa pri cimbalovej muzike, poháriku a výbornom
hasičskom guľáši.
Ďakujeme hasičom, všetkým účinkujúcim, a taktiež každému, kto sa
pričinil o to, aby sme sa znova spoločne stretli a privítali jar aj takýmto
spôsobom.
J. Potocká

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy ...
folklórny súbor Zvonček

Uznesenie 5/6/2019:

OcZ schvaľuje zámer zriadenia bezodplatného vecného
bremena na pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice, parc. č.
KN – C 3228/1 (presná výmera bude určená geometrickým
plánom) spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu
motorovými vozidlami pre Juraja Kožeja, Prostějovská 16,
080 01 Prešov. OcZ zároveň požaduje, aby priľahlé
nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a prístupová cesta neboli
použité na podnikateľské účely.

Uznesenie 6/6/2019:

OcZ schvaľuje bezodplatný prevod časti pozemku parc. č. KN
– C 21203/19 TTP, v zmysle GP č. 32/2019, ktorý zhotovil
Jozef Vavrenec – GEOMAP, Tulčík 164 dňa 29.04.2019 a
úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa
02.05.2019 pod č. G1 – 834/19, vo vlastníctve SR v správe
SPF do majetku obce Ľubotice.

Uznesenie 7/5/2019:

OcZ schvaľuje OcZ schvaľuje zámer zriadenia bezodplatného
vecného bremena na pozemok vo vlastníctve obce Ľubotice,
parc. č. KN – C 3228/1 (presná výmera bude určená
geometrickým plánom) spočívajúceho v práve prechodu a
prejazdu motorovými vozidlami pre Františka Vasiľa,
Kalinčiakova 26, 080 06 Ľubotice. OcZ zároveň požaduje,
aby priľahlé nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a prístupová
cesta neboli použité na podnikateľské účely.
(2)

Slová básne Milana Rúfusa zazneli v slávnostnom príhovore pána starostu
JUDr. Miroslava Makaru, vyjadril všetkým mamám úctu a vďačnosť.
Každú mamu obdaroval kvetom. Žiaci ZUŠ M. Kobeláka, deti Materskej
a Základnej školy v Ľuboticiach si pre naše mamy pripravili krásny
program. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto
poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať
našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im
našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Takýto čas sme prežili trošku
v predstihu 30. apríla 2019 v reštaurácii Obecný dom.
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť. Želáme im , aby boli
naplnené dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy prinášali to najkrajšie –
život.
J. Potocká

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
informačný časopis obce Ľubotice

Upozornenie pre občanov!

Žiadame občanov o dodržiavanie času otváracích hodín pri vynášaní odpadu do veľkokapacitných kontajnérov pri ŠA. Kontajnéri
sú otvorené v sobotu vždy od 9.00 do 15.00h. Nedodržiavanie času a svojvoľné vynášanie odpadu či znečisťovanie životného
prostredia bude sankcionované pokutou v rámci správneho konania. Pripomíname, že je možné každý pracovný deň objemný
odpad, konáre a textil odovzdať na zbernom dvore Technických služieb na Bajkalskej ul. č.33 od 8.00 do 18.00 hod. Pri vstupe do
zberného dvora je nutné preukázať sa občianskym preukazom.
OcÚ

DEŇ RODINY ALEBO AKO SA NAŠA ŠKÔLKA
PREMENILA NA PÍSMENKOVÉ KRÁĽOVSTVO
12. júna 2019 sa Materská škola v Ľuboticiach
odbitím pol štvrtej poobede zmenila na malú
krajinu zázrakov - Písmenkové kráľovstvo.
Tradícia pokračuje ďalej. Deň rodiny, ale aj Deň
matiek, otcov a Deň detí sa spojili do jednej krásnej
oslavy, plnej detského smiechu, radosti a nefalšovaného šťastia.
Oslava rodiny, oslava matiek, ale i školy ako spoločenstva, ktoré
dáva našim deťom životné istoty. Prvým zázrakom bolo vystúpenie našich detí, ktoré nám svojou energiou a nadšením vyrazili
dych, a veru od hrdosti a nekonečnej pýchy nejednej mamke,
ockovi, babke či dedkovi vyhŕkli slzy dojatia. Pódium patrilo
deťom, ktoré pod vedením svojich pani učiteliek vytvorili
nádhernú atmosféru, ktorá rozžiarila už tak nádherný slnečný
deň. Videli sme slniečkový tanec, folklórne pásmo, kvetinky a
mravčeky v krásnej symbióze, moderný tanec, počuli sme krásne
slová, piesne. Všetky detičky boli úžasné, tie najmenšie i tie
najstaršie. Zlatým klincom však bolo vystúpenie lúčiacich sa
predškolákov, ktorí ukázali, že čas pohnúť sa ďalej je tu. Budú
nám všetkým chýbať, ale to, čo ich čaká za rohom, ten smútok
zaženie. Keď si niekto myslel, že týmto sa naša krajina zázrakov
končí, mýlil sa. Cukrová vata a popcorn boli len začiatkom
veľkého dobrodružstva. Deti sa mohli dosýta vyšantiť v skákacom hrade, čo miestami pripomínalo, že hrad sa chystajú dobiť,
nie sa v ňom hrať a skákať. Maľovanie na tvár, ďalšia z atrakcií,
malo neskutočný ohlas a animátorky mali čo robiť, aby
namaľovali každú detskú tváričku. Deti sa razom zmenili na víly,
princezné, zvieratká, ba aj roztomilé chrobáčiky. Keď sa už
zdalo, že spokojnosť detí nemôže byť väčšia, prišlo prekvapenie.
A boli to Máša a Medveď. Radosť detí nemala konca kraja. Pani
kuchárky pripravili vynikajúci guľáš, občerstvenie pre deti i
dospelých. Nálada bola výborná, každý sa bavil, šantil, tancoval,
smiech a nadšené výkriky detí sa niesli široko-ďaleko.
Týmto by som sa chcela poďakovať v mene všetkých rodičov
pani riaditeľke Mgr. Renáte Kertysovej, celému pedagogickému i
nepedagogickému
zboru za krásnu
akciu,
ktorá
priniesla
toľko
radosti nielen našim
deťom, ale i nám –
rodičom. Ďakujeme
Vám za všetko, čo
robíte pre naše deti,
za Vašu nekonečnú
trpezlivosť,
za
láskavosť, za to, že
nám
pomáhate
vychovať krásne a
jedinečné bytosti.
Ste pre nás všetkých
jedineční
a
nenahraditeľní.
Ďakujeme.

ČÍM ŽIJE ŠKOLA PRED

KONCOROČNÝM ZVONENÍM?
Ako vždy „finiš“ je bohatý a zaujímavý. Ešte posledné skúšania,
výstupné testy, a žiaci do rúk dostanú koncoročné zhodnotenie
výsledkov svojej práce. Niektorí budú možno spokojní, iní povedia: „
Snáď o rok mi to vyjde lepšie!“ Sú aj takí, ktorí len mávnu rukou a
tešia sa, že idú prázdniny.
Naši deviataci to už majú jasné. 12 ich odchádza na gymnáziá, 3 na
obchodnú a 3 na hotelovú akadémiu. Stredné priemyselné školy budú
navštevovať 18 žiaci, 15 stredné odborné a 7 stredné zdravotné školy.
3 žiaci idú do pedagogickej školy. Z tohoročných ôsmakov 4 odídu do
bilingválnych gymnázií, 1 na SOŠ a 1 čaká odborné učilište. Aj z 5.
ročníka 2 žiakov čaká 8-ročné gymnázium.
Okrem bežného vzdelávania sme učebný proces znovu obohacovali aj
inými aktivitami. Mnohé z nich sú spomenuté podrobnejšie na
internetovej stránke školy.

žiaci v škole v prírode

Škola v prírode pre žiakov 3. ročníka prebehla 10.6. - 14.6. na Orave
v Zuberci. 50 žiakov v sprievode 3 učiteľov, jedna vychovávateľky a
jednej zdravotníčky tu prežilo chvíle plné oddychu, hier, ale aj
zmysluplného vzdelávania, obklopení krásnou prírodou.
Účasť detí na súťažiach ako sú zdravotnícka súťaž, Botanikiáda,
Matematický klokan, okres. kolo Matematickej olympiády, literárna
súťaž Prečo mám rád slovenčinu, Mladý záchranár CO, Športová
olympiáda pre 1. stupeň...svedčí o tom, že v radoch žiakov i
pedagógov neutícha zápal o rozvíjanie rôznorodých talentov detí.
Nezabúdame ani na heslo: „Raz videné je ako 100-krát počuté.“
Z exkurzií spomeňme tradičnú exkurziu pre 9. ročník do Osvienčimu,
Vlakom po krajoch Slovenska pre 8. ročník - návšteva v rámci
geografie Spišskej Novej Vsi. Vybraní žiaci absolvovali exkurziu do
Košíc v Štát. vedec. knižnici, centrum InfoUSA. V 5. ročníku biológiu
obohatila návšteva ZOO v Košiciach...Aktívne sme oslávili Deň
mlieka i Deň Zeme...
Opäť nás potešili výsledky žiakov v športových súťažiach: Okresné
kolo v basketbale- žiaci i žiačky získali 1.miesto a v krajskom kole v
Levoči boli žiaci na 4. mieste. V okresnom kole v atletike boli žiačky
úspešnejšie, na 3. mieste, kým žiaci boli na 4. mieste.
Čas skúšania a previerok končí. Všetci sa už veľmi tešíme na chvíle
oddychu, aby sme zregenerovali a s novými silami čelili ďalším
Podľa podkladov spracovala Mgr. Martina Baňasová

Mgr. Eva Blanárová
informačný časopis obce Ľubotice
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Okresné športové hry
seniorov

Zalesňovanie

Predposledný májový týždeň sa uskutočnil IX. ročník
okresných športových hier seniorov organizovaných
Jednotou dôchodcov na Slovensku OO v Prešove.
Rekonštrukcia
Športové
podujatie sa uskutočnilo na ZŠ Šmeralova
25 knižnice
v
Prešove,
na novú triedu ktorá je školou zameranou na výchovu
a vzdelávanie nadaných žiakov (matematické triedy a
zo športu atletika). Zúčastnilo sa ho 13 družstiev zo
ZO a MO JDS v okrese Prešov a 1 družstvo žiakov
ZŠ. Podujatie prišli pozdraviť poslanci MsZ v
Prešove, prednosta OÚ v Prešove a riaditeľ školy
Mgr. Ľubomír Bodnár. Účastníkov privítal za
organizátora predseda III. ZO Ľubotice pán Ing.
Dušan Michalčík. Riaditeľom preteku bol Ing. Pavol
O br. ač.1
Spišák
po ňom sa ujal slova predseda OO JDS v
Prešove pán Ján Čižmár. Riaditeľ preteku vyzval
člena z radov športovcov a člena z radov rozhodcov,
Hasiči Ľubotice
aby vykonali sľub. Predstavil disciplíny, a to : beh na
Združenie
Pilčík Prešov na prelome marca a apríla tohto roku usporiadali
60 m, streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ,
kop na bránku, hod guľou a hod kriketovou loptičkou. dobrovoľnícku akciu s názvom „ Nebuď des, vysaď les!“ Aj z našej obce sa
zúčastnili dobrovoľníci tejto akcie z radov našich dobrovoľných hasičov aj tiež
súťažné družstvo Ľubotice
Základnej školy v Ľuboticiach, ktorých „naverbovala“ pani Gabriela Hudáková.
Aj prostredníctvom našich dobrovoľníkov sa podarilo vysadiť 6500 stromčekov.
Výťažok z výsadby putoval na liečenie lesníka Rada, ktorý po pracovnom úraze,
ležiac v nemocnici, potrebuje viac, ako ponúka zdravotná poisťovňa. Konkrétne
na terapie v hyperbarickej komore. Vďaka všetkým dobrovoľníkom mu bolo
venovaných 1350 minút terapie!
Ďakujeme našim dobrovoľníkom a sme radi, že aj pre takúto dobrú vec vieme spojiť sily.
J. Potocká

Bežecké úspechy

Po vyžrebovaní poradia súťažili družstvá v
jednotlivých disciplínach. Konečne po týždni dažďov
počasie prialo súťažiacim a títo si užívali jednotlivé
disciplíny. Po cca 90 minútach sa zhromaždili
výsledky a vyhodnotili jednotlivé súťaže. Hodnotili sa
výsledky družstiev a jednotlivcov. Za ZO Ľubotice
súťažilo družstvo v zložení: p. Mária Zuščinová,
Margaréta Onufráková, Marta Sirotňáková, Mária
Šitárová, Ing. Majirský Pavol, Magda Vladimír,
Olejník Ján, Sirotňák Ladislav. Vedúcim družstva bol
Ing. František Oľha. Súťaž družstiev vyhrali už
druhýkrát za sebou športovci ZO Ľubotice s 302
bodmi, na 2. mieste bol I. MO Prešov s 297 bodmi a
na 3. mieste ZO Haniska s 276 bodmi. Z jednotlivcov
Pod vedení trénera Gejzu Sabanoša sa 8.- 9. mája 2019 zúčastnil Tobiáš
bol najúspešnejší športovec Ing. Pavol Majirský,
Korečko na Majstrovstvách Slovenska juniorov stredných škôl v Trnave. Na
ktorý dosiahol 55 bodov. Prví štyria z mužov a žien
trati dlhej 3000 m s časom 9 min. a 35 sec. skončil Tobiáš na krásnom štvrtom
postupujú na krajské športové hry, ktoré sa uskutočnia
mieste.
26. 6 . 2019 v Starej Ľubovni. Po odovzdaní cien si
Beh na streche a pri mesačnej oblohe asi nie je jednoduchý, no napriek tomu sa
posedeli súťažiaci v družnej besede pri guľáši v
18.5.2019 zúčastnil Gejza Sabanoš nočného 12-hodinového behu na streche
reštaurácii Bizáre. Športový deň splnil svoje poslanie
RTVS v Bratislave. Jeden okruh meral 226 m. Gejza odbehol 320 kôl a obsadil
a ukázal, že výsledky seniorov sú porovnateľné s
6. miesto zo 14 účastníkov.
výsledkami žiakov ZŠ. Tešíme sa z toho, že chuť
Už teraz pripomíname bežcom, že 1. septembra 2019 sa môžete tešiť na
súťažiť nás baví a o rok chceme získať pohár znova. ek LOVAS
Ľubotickú 10-ku.
J. Potocká
Mgr. František Macko
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