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Zajtra bude zahladená neprávosť zeme
a začne nad nami kraľovať Spasiteľ sveta.

PF 2020

Počas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie
z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne vašich sŕdc
a naplní ich niečím špeciálnym.
Želáme vám toľko zdravia, šťastia, Božieho požehnania a odhodlania, ako si
želáte v tých najodvážnejších snoch.
starosta obce, poslanci OcZ a pracovníci obecného úradu

Predvianočný čas

Prvá adventná nedeľa sa začala niesť v duchu očakávania a príprav
na blížiace sa vianočné sviatky. Všetci spokojní a nadšení sme
prišli na sv. omše požehnať vence a sviečky, ktoré zdobia naše
príbytky a tak postupne ukrajujú dni, ktoré zostávajú do najkrajších
sviatkov roka. Veľký spoločný adventný veniec, ktorý zdobí naše
námestie, požehnal pán farár František.
V piatok 6. decembra 2019, keď sme na vianočné trhy chystali
námestie pre predávajúcich trhovníkov, pódium pre vystupujúcich,
príchod Mikuláša i stánok s občerstvením, mesto Prešov sa zahalilo
do smutného čierneho závoja, plného bolesti a utrpenia. V meste
Prešov v bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 vybuchol plyn. O život
prišlo 7 ľudí, 17 ľudí bolo ošetrených a mnoho rodín prišlo o
strechu nad hlavou. Z úcty k obetiam a pozostalým sme po dohode
so zodpovednými za program urobili kompromis. Keďže deti sa na
vystúpenie veľmi tešili a nechceli sme ich ukrátiť ani o Mikuláša,
tak sme kultúrny program upravili a skrátili. Vystúpili iba deti, aj to
nie všetky plánované čísla. Chceme sa aj touto cestou ospravedlniť,
ak sme sa týmto niekoho dotkli. S takým niečím nikto nepočítal.
Chceme veriť a pevne dúfame, že takéto smutné a tragické chvíle
už nezažijeme. Napriek tomu ďakujeme všetkým predajcom, ktorí
prišli a snažili sa nám vytvoriť príjemnú atmosféru. Ďakujeme
detičkám z našej materskej školy a ich pani učiteľke Ľubici
Krišovej, FS Zvonček a deťom zo základnej školy pod vedením
pani učiteľky Ivany Čechovej a Bronislavi Feckovej. Ďakujeme
Julke Smolkovej a žiakom ZUŠ EBONY, ale aj Jánovi
Vysockému, poslancovi nášho OcZ, že sa zhostil krásnej úlohy
Mikuláša. A na záver ešte jedno poďakovanie pani Marte
Pavúkovej a jej tímu zo SOŠ gastronómie a služieb, ktorí nám
prichystali a zabezpečili občerstvenie. Veríme, že o rok sa
stretneme znova na vianočnom trhu v Ľuboticiach za príjemnejších
okolností.
Prajem požehnané Vianoce J. Potocká

požehnanie adventného venca
radosť z Mikuláša

FS Zvonček

Závery z rokovania
OcZ zo dňa 18.10.2019

Uznesenie 1/10/2019:

OcZ schvaľuje program
rokovania OcZ č. 10/2019.
Za overovateľov zápisnice
boli určení Ing. Miroslav
Fečik a Ing. Slavomír
Pariľák.

Uznesenie 2/10/2019:

OcZ schvaľuje zámer
zámeny pozemku, parc. č.
KN-C 400, zastavaná
plocha a nádvorie o
výmere 20 m2, vo
vlastníctve Obce Ľubotice
podľa LV č. 1132 v k.ú.
Ľubotice, za časť
pozemku, parc. KN-C
399, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 20 m2
(presná výmera bude
určená geometrickým
plánom) vo vlastníctve
Radoslav Juščák a Mária
Juščáková, Makarenkova
76, Ľubotice podľa LV č.
728 v k.ú. Ľubotice

Uznesenie 3/10/2019:

OcZ schvaľuje
majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov,
nachádzajúcich sa pod
športovým areálom, a to
odkúpením týchto
pozemkov vo vlastníctve
Jozefa Hudáka, Šalgovická
8, Ľubotice, parc. KN-E
248/192, KN-E 248/392 a
248/692 v k.ú. Ľubotice, o
celkovej výmere 1490 m2
za cenu 27.700,- Eur podľa
vypracovaného znaleckého
posudku a zaradenie týchto
pozemkov do majetku obce
Ľubotice.

Uznesenie 4/10/2019:

OcZ schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena
na pozemku parc. č. KN-E
883/681 vo vlastníctve obce
Ľubotice, spočívajúceho v
uložení verejnej
telekomunikačnej siete v
rámci stavby „Verejná
telekomunikačná sieť ul.
Hapáková, Prešov –
Ľubotice“ pre spoločnosť
CONDOR NET s.r.o.,
Kováčska 1, Prešov.

Uznesenie 5/10/2019:

OcZ neschvaľuje vydanie
súhlasu so zriadením prevádzky
- kancelárske priestory na
území obce Ľubotice, ul.
Domašská 35, pre spoločnosť
Naturspol express s.r.o.,
Filipínska 20, Fintice.

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce
(2)

Oznamy OcÚ

NEZABUDNITE NA PODANIE PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI
Do 31.1.2020 priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú vlastníci nehnuteľnosti:
- ktorí na území obce Ľubotice v roku 2019 kúpili, predali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
- kto vlastní nehnuteľnosť a zatiaľ daňové priznanie nepodal,
- ktorým v roku 2019 bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu, právoplatné kolaudačné
rozhodnutie ( na stavbu, prístavby, nadstavbu) - ktorí v roku 2019 začali užívať drobnú stavbu,
- ktorým sa v roku 2019 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo ak došlo
k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov
Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby priznanie k DzN podáva dedič alebo
vydražiteľ nehnuteľnosti:
- ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia - ktorý zdedil nehnuteľnosť v
priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve
V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.
V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z
nich (zástupca).
Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a
priznanie podpísať.
Komunálny odpad na rok 2020:
- o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO požiada poplatník do 28.februára 2020 formou písomnej
žiadosti doplnenej dokladmi, ktoré sú uvedené vo všeobecnom záväznom nariadení obce č. 5/2016.
Dôrazne žiadame občanov, aby v deň vývozu komunálneho odpadu neparkovali autá na ulici z
dôvodu sťažených podmienok vývozu.
V opačnom prípade vám nebude odpad vyvezený.
OcÚ

Zimná údržba

Poslanci obecného zastupiteľstva na
novembrovom
zasadnutí
schválili
zabezpečenie techniky na účely zimnej
údržby chodníkov v obci formou
verejného obstarávania. Na základe
uvedeného po uskutočnení verejného
obstarávania obec zakúpila traktor JOHN
DEERE s príslušenstvom (radlica a
posypovač), ktorým bude zabezpečovať
údržbu chodníkov v obci v zimnom
období. Prosíme občanov o zhovievavosť
a súčinnosť v miestach, kde sa technika
nedostane z dôvodu zúžených miest,
prípadne prekážok na chodníku (stĺpy a
pod.)

Obecný úrad Ľubotice vás pozýva na

12. ĽUBOTICKÝ PLES
v sobotu 1. februára 2020 o 19.00 hod.
Jedáleň PU v Prešove, ul. 17. novembra
č. 13 v Prešove
Vstupné: 25 €
(prípitok, večera, káva, teplý a studený
bufet, víno)
O zábavu sa postará hudobná skupina
Larix.
Čaká na vás hodnotná tombola.
informačný časopis obce Ľubotice

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 11.11.2019

proroka
Izaiáša
v
Ľuboticiach,
Bardejovská 57, Ľubotice na zavedenie
plynového kúrenia.

Uznesenie 1/11/2019:

Uznesenie 10/11/2019:

Uznesenie 2/11/2019:

Uznesenie 11/11/2019:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č.
11/2019.
Za overovateľov zápisnice boli určení
Gejza Sabanoš a Mgr. Ján Vysocký.
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.

OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,€ pre Združenie kresťanských seniorov
klub 7-06 v Ľuboticiach z rozpočtu obce
na rok 2020.

OcZ schvaľuje finančný príspevok 350,€ na Detský prázdninový týždeň výletov.

Uznesenie 12/11/2019:

OcZ schvaľuje dotáciu obce na jedno
dieťa v CVČ na rok 2020 vo
výške 100,- €.

Uznesenie 13/11/2019:

OcZ neschvaľuje zámenu pozemkov
parc. č. KN-C 3291/8 a 3291/2 vo
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.800,- vlastníctve obce Ľubotice za pozemky
€ pre Základnú organizáciu Jednoty parc. č. KN-C 3293/3 a 3291/6 vo
dôchodcov Slovenska, Hájnova 6, vlastníctve PhDr. Jaroslav Lazorik –
Záhrada Real, Bardejovská 48, Ľubotice.
Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2020.

Uznesenie 3/11/2019:

Uznesenie 4/11/2019:

OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške
28.000,- € pre TJ SOKOL ĽUBOTICE,
Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu obce
na rok 2020.

Uznesenie 5/11/2019:

Uznesenie 14/11/2019:

OcZ neschvaľuje predaj pozemkov KN-C
1195, 1196 a 1197 vo vlastníctve obce
Ľubotice za cenu 1 euro ako prípad hodný
osobitného zreteľa pre p. Františku
Sochovičovú, Hájnova 11, Ľubotice.

OcZ schvaľuje stiahnutie žiadosti o
finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok
2020 pre TJ Sokol Ľubotice a
prepracovanie žiadosti do termínu
30.11.2019.

Uznesenie 15/11/2019:

OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.300,€ pre Základnú organizáciu Slovenského
zväzu záhradkárov č. 36 – 103 Ľubotice z
rozpočtu obce na rok 2020.

OcZ schvaľuje finančný dar vo výške
100,- € pre spoločnosť Pierott, n.o.,
Volgogradská 18, Prešov na liečenie
chorého chlapca Marka.

OcZ neschvaľuje finančný dar vo výške
500,- € pre spoločnosť Pierott, n.o.,
Volgogradská 18, Prešov na liečenie
chorého chlapca Marka.

Uznesenie 6/11/2019:

Uznesenie 16/11/2019:

Uznesenie 7/11/2019:

Uznesenie 17/11/2019:

OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 3.000,€ pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť
Narodenia Panny Márie, Ľubotice z
rozpočtu obce na rok 2020 na
organizovanie akcií pre deti, mládež a
rodiny.

Uznesenie 8/11/2019:

OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,€
pre Folklórny súbor Kelemeske
furmani Ľubotice z rozpočtu obce na rok
2020.

Uznesenie 9/11/2019:

Po ročnej
prestávke
sme sa
opäť bavili...
Tento rok pripadol dátum na Katarínsku oldies
zábavu na 23. novembra 2019. V reštaurácii U
suseda, kde sme mali už pripravené aj nové stoly, sa
od 20.00 hod. pomaličky ale isto zapĺňal priestor
tými, ktorí sa radi bavia pri retro hitoch. Okrem
skvelej zábavy, ktorú rozprúdil retro melódiami DJ
Lubosh a išiel doslova bez prestávky, sme sa skvelo
bavili. Ani tentokrát nechýbala tombola, ktorá
potešila každého, na koho sa usmialo šťastie. Za
pomoc pri zaobstaraní tomboly a pri jej žrebovaní
ďakujem poslankyni Mirke Antonyovej. Aj keď
Ľubotičanov bolo pomenej, veríme, že o rok tak
tomu nebude. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
našej-vašej Katarínskej oldies zábavy.
zábava v plnom prúde

OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre
hlavného kontrolóra obce vo výške 15 %
základného ročného platu v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 18/11/2019:

OcZ schvaľuje zabezpečenie techniky na
účely zimnej údržby chodníkov v obci
formou verejného obstarávania v cene do
výšky 30.000,- €.

Uznesenie 19/11/2019:

OcZ schvaľuje preloženie zasadnutia
OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 2.000,- OcZ z 9.12.2019 na 5.12.2019 o 16,30 v
€ z rozpočtu obce na rok 2020 pre ZŠ Ľubotice, Strážnická 26.
Gréckokatolícku cirkev, farnosť svätého
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Za organizátorov Júlia Potocká

DS funguje ako denný pobyt
pre seniorov počas pracovných
dní od 8.00 do 16.00 hod. a
poskytuje opateru, dohľad nad
užívaním liekov, dohľad nad
pitným režimom, výber stravy z
Denný stacionár,
ponuky piatich jedál a
Makarenkova 98, Ľubotice
zabezpečuje množstvo pohybových, spoločenských aktivít a
(oproti potravinám CBA)
tvorivých činností. Seniori
majú možnosť využívať
polohovateľné kreslá, masážne kreslo, stacionárny bicykel. Ak by ste sa chceli stať súčasťou kolektívu seniorov, byť v spoločnosti
iných ľudí, nebyť doma sám/sama, mať možnosť podeliť sa s inými o svoje radosti, ale aj starosti, ste srdečne vítaní.
Cieľom je zabezpečenie odborných služieb, zodpovedajúcich potrebám seniorov.

Nebuďte osamelí,
príďte medzi nás

Bližšie info: priamo v dennom stacionári alebo na Obecnom úrade v Ľuboticiach
Tel.kontakt: 051/3337002
Web: www.lubotice.eu/ socialne sluzby/denny stacionar
informačný časopis obce Ľubotice
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Nechýbalo nadšenie a radosť

záverečná radosť
V predvečer sviatku sv. Mikuláša si
všetky deti tradične s iskierkou v
očiach ukladajú čižmičky do okien
a s veľkou nedočkavosťou čakajú
na to, čo príde. Nevedia sa dočkať
chvíle príchodu sv. Mikuláša.
Zaznievajú slová milej básničky
alebo pospevujú pesničku, ktorou
sa chcú pochváliť vzácnej
návšteve. Radosť detí sa mieša s
očakávaním i štipkou strachu, ale
nič nedokáže nahradiť detskú
radosť, keď konečne príde tá
chvíľa.
Ani deťom z našej
materskej
školy
nechýbalo
nadšenie a radosť, keď netrpezlivo
čakali na pondelok 9.12.2019, kedy mohli predviesť svoje nádherné vystúpenia pred svojimi rodičmi, starými rodičmi a svojimi blízkymi.
Podvečer sa niesol v krásnom duchu zimy, príprav na Vianoce a na záver samozrejme nechýbalo veľkolepé privítanie Mikuláša. Deti dostali
prekrásne darčeky a odmeny, ktoré si bezpodmienečne zaslúžili. Krásny pohľad na deti, ktoré pospevujú piesne, tancujú a recitujú básne
nedokáže nahradiť nič. Ba, dokonca sa v tých chvíľach rozplynuli všetky obavy a starosti, ktorým pani riaditeľka, pani učiteľky a personál
škôlky museli počas príprav čeliť. Napriek všetkým starostiam sa tento večer podaril, deti boli nadšené a všetci odchádzali s úsmevom. Niet
nad pocit, keď je vidieť všetok ten čas a záujem, ktorý venujú pani učiteľky našim deťom. Za to patrí všetkým veľké ďakujem a nech sa
atmosféra a posolstvo, ktoré odovzdali detičky v tento večer nesie naďalej počas celého adventného obdobia až do Vianoc.
Bc. Michaela Popadičová

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 05.12.2019

Uznesenie 1/12/2019:

OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č.
12/2019. Za overovateľov zápisnice boli určení
Mgr. Miroslava Antonyová a Jan Barnoky.

Škola pred Vianocami...

Uznesenie 2/12/2019:

OcZ schvaľuje Plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2020.

Uznesenie 3/12/2019:

OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2019.

Uznesenie 4/12/2019:

OcZ
a) schvaľuje rozpočet obce Ľubotice na rok
2020 ako vyrovnaný v objeme
bežné príjmy
3 625 163,- €
bežné výdavky
3 410 005,- €
výsledok bežného rozpočtu
+ 215 158,- €
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
výsledok kapitálového rozpočtu

0,- €
717 315,- €
- 717 315,- €

finančné operácie príjmové
finančné operácie výdavkové
výsledok finančných operácií

542 681,- €
40 524,- €
502 157,- €

celkový rozpočtový výsledok

0,- €

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na
roky 2021 a 2022
c) v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
OcZ splnomocňuje starostu obce vykonávať
zmeny rozpočtu v rozsahu bežného a
kapitálového rozpočtu, t. j. presun medzi
položkami s tým, že výsledok bežného a
kapitálového rozpočtu musí ostať zachovaný.
Zmeny vo finančných operáciách ostávajú
naďalej v kompetencii OcZ.

Uznesenie 5/12/2019:

ponožkový október
Žiaci sa pravidelne zapájajú do charitatívnej činnosti a učia sa tak nielen vedomostiam, ale
aj láske a empatii k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. V predvianočnom čase sme sa
zapojili do akcie Ponožkový október (zbierkou ponožiek sme poslúžili tým, ktorí to
potrebujú – z radov chudobnejších). Mikulášom v detskej nemocnici sme potešili nielen
choré deti, ale aj všetkých ľudí na Mikuláš v ZŠ
ceste do aj z nemocnice.
Nezabudli sme ani na vianočné
pozdravy spolu so sladkým
prekvapením pre starkých v
domove dôchodcov. Pre seniorov
sme odvystupovali v niekoľkých
koledníckych
programoch.
Ďakujeme tiež všetkým rodičom,
ktorí cez svoje deti pomáhajú a
ukazujú, aká je vzájomná pomoc
dôležitá.
Už teraz Vás chceme srdečne
pozvať na Novoročnú školskú
akadémiu, ktorú pripravujeme na 16. januára 2020 o 17.00 hod. Programom plným spevu,
divadla, hudby, kolied a vinšov Vás potešíme v kostole v Nižnej Šebastovej.

OcZ schvaľuje zámenu pozemku, parc. č. KN-C
400, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 20 m2, vo vlastníctve Obce Ľubotice, za Prajeme všetkým milostiplné Vianoce a šťastný nový rok!
Vedenie Základnej školy Ľubotice
pokračovanie na str. 5
informačný časopis obce Ľubotice
(4)

Vianočná kvapka krvi

Závery z rokovania OcZ
zo dňa 05.12.2019

(pokračovanie)
časť pozemku, parc. KN-C 399,
zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 20 m2 vo vlastníctve
Radoslav Juščák
a Mária
Juščáková,
Makarenkova
76,
Ľubotice, v zmysle geometrického
plánu č. 77/2019 , ktorý vyhotovil
Jozef Vavrenec-GEOMAP, Tulčík
164 dňa 11.11.2019 a úradne overil
požehnanie vozidla
Okresný úrad Prešov, katastrálny
odbor dňa 18.11.2019 pod číslom
G1 – 2164/2019.

Uznesenie 6/12/2019:

OcZ neschvaľuje Návrh dodatku č.
1 k Zmluve o uzatvorení budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena
uzavretej dňa 13.2.2019 pre
spoločnosť SOLAR Real, s.r.o.,
Námestie slobody 41, Sabinov.

Uznesenie 7/12/2019:

OcZ neschvaľuje dotáciu vo výške
28.000,- € pre TJ Sokol Ľubotice,
Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu
obce na rok 2020.

Uznesenie 8/12/2019:

OcZ schvaľuje dotáciu vo výške
25.000,- € pre TJ Sokol Ľubotice,
Pod Hájom 14, Ľubotice z rozpočtu
obce na rok 2020, pričom účelové
využitie dotácie bude určené v
zmluve o poskytnutí dotácie.

Uznesenie 9/12/2019:

OcZ neschvaľuje ročnú odmenu pre
veliteľa DHZ Ľubotice vo výške
800,- €.

Uznesenie 10/12/2019:

OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre
veliteľa DHZ Ľubotice vo výške
500,- €.

Uznesenie 11/12/2019:

OcZ neschvaľuje navýšenie odmien
poslancov o 30 %.

Znova je tu ten čas....

...čas pomôcť, čas podeliť sa, čas
spolupatričnosti, čas porozumenia, čas lásky, čas dávania sa
....,
ktorý pred Vianocami akosi viac
všetci cítime. Je to veľmi pekný vianočný
čas. Zaiste sa všetci naňho tešíme, na
najkrajšie sviatky roka. Ľubotická vianočná
kvapka krvi sa stala krásnou tradíciou,
ktorá už píše svoju históriu. Táto vianočná
kvapka je už siedmou v poradí a v jej úvode
všetkých darcov pozdravil pán farár
František, zástupca starostu Ing. Miroslav
Fečik, exprezident SČK PhDr. Milan
otvorenie
Kručay, CSc.. Iniciátorka myšlienky pani
Gabika Hudáková, ktorá zastupuje miestny
spolok Slovenského červeného kríža v
Ľuboticiach sa postarala o tieto vzácne
chvíle. Naše komunitné centrum je také
neformálne, nie je to nemocnica ani ambulancia, a preto sa tu darcovia cítia akosi
ináč, ako na transfúznej stanici. Chvíle
strávene
na
odberovom
kresle
spríjemňovali koledy a piesne našich
Kelemeských furmanov, ale aj melódie
mladých hudobníkov ZUŠ Miroslava
Kobeláka. Tu vám ponúknu kávu, čaj,
guláš, domáce koláče, ale aj lokše a všetci
mladí Hasiči - darcovia
sa tu usmievajú. Takto príjemne sa tu cítilo
41 darcov. Prvý krát sa odhodlali traja mladí
prvodarcovia. Nikto neodišiel na prázdno, každí darca dostal malú
pozornosť a darček od Ježiška.:) Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom, či už spevom, hudbou, milým slovom, obsluhou, koláčikmi aj
úsmevom pričinili o to, aby táto humánna akcia, aj keď v piatok 13.12.2019
priniesla úžitok tým, ktorí to najviac potrebujú.
Ďakujeme vám, že ste darovali niekoľko minút svojho času, ale hlavne
ďakujeme za iných, ktorým vaša kvapka zachráni život. Každý, kto takto
nezištne pomáha a nečaká, že mu to niekto vráti, je hrdinom dnešnej doby. darca p. farár František
Veľká vďaka.
Júlia Potocká

Uznesenie 12/12/2019:

OcZ
schvaľuje
vypracovanie
nových
Zásad
odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Ľubotice v súlade s platnou
legislatívou.

Uznesenie 13/12/2019:

OcZ schvaľuje navýšenie platu
starostu o 30 % podľa § 11 ods. 4
písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v zmysle § 3
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov.

Obecné zastupiteľstvo
schválilo toto VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Ľubotice č. 6/2019, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2019 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice.

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Občianské združenie – folklórna skupina „Keľemeske furmani“ pozývajú na
Vianočnú zábavu s posedením v kruhu priateľov folklóru
v sobotu 28.12.2019 o 19.00 hod.
v reštaurácii U suseda, Bardejovská 29, Ľubotice
Vstupné 20€
(prípitok, večera, káva a fľaša vína na pár)
Nebude chýbať tombola
O zábavu sa postará „ Hass Band“ a „Kelemeske furmani“
Informácie a vstupenky na tel. čísle 0907 951 547
Tešíme sa na spoločné stretnutie - organizačný výbor

Pozvánka

ek LOVAS

na bedmintonový turnaj

V sobotu 11.1.2019 sa v telocvični ZŠ Ľubotice uskutoční

turnaj v neprofesionálnom bedmintone.

Registrácia s rozcvičkou začne o 8.00 hod.
Turnaj bude prebiehať v 2 kategóriách – muži a ženy.
Do telocvične je potrebné doniesť halovú obuv, resp. obuv so svetlou podrážkou a raketu.
Štartovné 2 €. V cene je malé občerstvenie. Všetci ste srdečne vítaní. Kontakt na prihlásenie:
0949 277 493 alebo mailom na majsterlubotic@centrum.sk
informačný časopis obce Ľubotice

Rasťo Paľo
(5)

Výkonný výbor TJ Sokol Ľubotice má nového predsedu
ek LOVAS

Správna rada TJ Sokol Ľubotice na svojom zasadnutí dňa
4.12.2019 zvolila za nového predsedu Výkonného výboru TJ
Sokol Ľubotice pána Ľubomíra Kočíka, ktorý sa ujme svojej
funkcie od 1.1.2020. Predseda Správnej rady TJ Sokol Ľubotice
JUDr. Miroslav Makara poďakoval doterajšiemu predsedovi
Výkonného výboru TJ Sokol Ľubotice Ing. Martinovi Ondrejovi
za jeho doterajšiu prácu a novozvolenému predsedovi
Ľubomírovi Kočíkovi poprial veľa úspechov do novej zodpovednej práce.
Predseda Správnej rady TJ Sokol Ľubotice JUDr. Miroslav Makara

Kvalifikácia na Mont Blanc

Člen bežeckého klubu TJ sokol Ľubotice Gejza Sabanoš sa
zúčastnil v dňoch 6-8. 9. 2019 bežeckého festivalu s názvom Beh
siedmich dolín s dĺžkou 100 km. Tento beh sa mu podarilo zdolať
časom 17 h 53 min pri výškovom náraste 4500 m (Ocenenie, viď
fotografia). Tento beh mu zaručil kvalifikačné body na najťažší
maratón v Európe - Mont Blanc, ktorý sa bude konať 28.6.2020.
Už teraz mu držíme palce. V októbri sa Gejza podujal zabehnúť aj
Košický maratón mieru, ktorý zdolal s časom 3 h 54 min. Ďalší
beh, ktorého sa zúčastnil, bol 14.9. 2019 Half maratón v Prešove a
19.10.2019 podujatia Šimonka na šupu. Do svojho bežeckého
kalendára zaradil aj Portugalsko a mesto Porto, kde odbehol 42
km maratón 3.11.2019. V novembri zdolal Slaňaki cup 11,2 km beh do vrchu Dubník. Bežci sa rozlúčia s rokom 2019 7km
Silvestrovským behom v Prešove na Sídlisku lll.
Bežci Vám prajú požehnaný nový rok 2020.
Júlia Potocká

Modelári a ich najlepšie úspechy v roku 2019

Blíži sa koniec roka a nám ostáva rekapitulácia úspechov našich
leteckých modelárov. Počas celého roka sme sa zúčastnili viacerých
súťaží na Slovensku a v Poľsku. Boli to súťaže tak národného ako aj
medzinárodného charakteru. Celú skupinu tvorili žiaci František
Potocký, Matúš Šarišský a Bianka Mináriková; juniori Cyril Potocký
a Dušan Minárik; seniorov zastupovali Mária Mináriková, Štefan
Potocký a Milan Minárik.
Najväčší úspech sa podaril Dušanovi Minárikovi, ktorý si svojimi
výkonmi vybojoval reprezentačné miesto v kategórii F1A (tretie
miesto klzákov na M SR a dve zhodné umiestnenia na piatom mieste
vo svetových pohároch „Žabokreky Cup a Hogo CUP). Medzi ďalšie
jeho kvalitné umiestnenia na M SR boli majster Slovenska v kat. V
(vystreľovacie klzáky), prvé miesto v kat. A3 (klzáky), druhé miesta
v kat. F1H (klzáky) a P30 (klzáky na gumový motor). Na medzinárodnej súťaži „Memoriál Milana Minárika“ obsadil prvé miesto v
kat. F1H juniorov.
Majstra Slovenska získal aj František Potocký v kat. F1N (halové
hádzadlá) mladších žiakov.
Bianka Mináriková svojim druhým miestom na M SR v kat. F1H
žiakov si splnila sen stáť na stupni víťazov.
Majstrovstvá Slovenska boli úspešné aj pre Cyrila Potockého a jeho
tretie miesto v kat. H (hádzadlá) juniorov potešilo nielen jeho. V
Poľsku na medzinárodnej halovej súťaži „Pohár Karpat“ obsadil
štvrté miesto.
Medzi seniormi sa darilo Márii Minárikovej, ktorá si vybojovala titul
majstra Slovenska v kat. V.
Milan Minárik zaznamenal na M SR v kat. F1H druhé a v kat. F1A
tretie miesto.
Matúš Šarišský svoje leteckomodelárske aktivity vyskúšal na miestnych leteckomodelárskych súťažiach, kde jeho výkony v kategórii
hádzadiel boli na dobrej úrovni.
Štefan Potocký zaznamenal výrazné zlepšenie v kat. H a F1N a
začína sa vyrovnávať výkonmi tým najlepším. Zároveň je dobrým
vzorom svojim synom Cyrilovi a Františkovi.
Poďakovať by sme chceli aj Vladimírovi a Jaroslavovi
Hudačkovcom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní modelárskych
akcií na Prešovskom letisku.
Za spomienku stoja aj výkony Gabriela Hudáka, ktorý už nie je
medzi nami. Jeho niekoľkoročná účasť v reprezentačnom tíme v kat.
F1A potvrdzovala jeho výborné výkony. Česť jeho pamiatke.

Majstri Slovenska v kategórii V (vystreľovacie klzáky) za seniorov Mária
Mináriková a za juniorov Dušan Minárik

Za chvíľu je koniec roka 2019 a my sa tešíme na ďalšie pekné
športové výkony a zážitky v novom roku 2020.
Pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa úspechov,
aj modelárskych.
Milan Minárik
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