Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
Zápisnica č. 9/2017
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 11. 2017
Obecné zastupiteľstvo sa stretlo na svojom zasadnutí podľa schváleného programu zasadnutí
OcZ.
Prítomní: MVDr. Štefan Krajči, Martin Baňas, Jozef Čajka, Ing. Miroslav Fečik, Mária Havajová,
Miroslav Kormaník, Mgr. Vladimír Lukáč, JUDr. Miroslav Makara, Gejza Sabanoš, Ing. Slavomír
Pariľák, Ing. Ján Tirpák
1. K bodu 1: Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie otvoril a ďalej viedol starosta obce MVDr. Štefan Krajči. Privítal prítomných a
konštatoval, že na rokovaní sú prítomní 9 poslanci OcZ. Zastupiteľstvo je uznášania schopné 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 09.10.2017
1. Otvorenie - prezentácia
- schválenie programu
- určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Schválenie VZN o poplatkoch za nájom hrobového miesta
4. Schválenie ročnej odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona NR SR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
5. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
6. Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2018
7. Prerokovanie žiadostí
8. Rôzne
9. Záver
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Miroslav Fečik a Miroslav Kormaník
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 1/9/2017)

2. K bodu 2: Kontrola prijatých uznesení
Starosta skontroloval plnenie uznesení z posledného OcZ.
Uznesenie 1/8/2017: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 8/2017.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vladimír Lukáč a Gejza Sabanoš
Zápisnica bola overená.
Uznesenie 2/8/2017: OcZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2017.
Bolo zapracované do rozpočtu obce na rok 2017.

Uznesenie 3/8/2017: OcZ ruší uznesenie č. 5/2/2017.
Uznesenie 4/8/2017: OcZ schvaľuje:
a) zámenu pozemku parc. č. KN-C 2845/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6 m2,
vytvoreného geometrickým plánom č. 63/2017, ktorý vyhotovil Jozef Vavrenec-GEOMAP, Tulčík
164, dňa 20.9.2017 a úradne overil Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor dňa 28.9.2017 pod č.
G1-1666/17, vo vlastníctve Lorinc Dušan a Janka r. Adamčíková, Jána Kostru 12, Ľubotice podľa
LV č. 204 v k. ú. Ľubotice, za časť pozemku parc. č. KN-C 2810/3, ostatná plocha, o výmere 6 m2,
vo vlastníctve Obce Ľubotice podľa LV č. 1132 v k. ú. Ľubotice,
b) predaj zbytku pozemku parc. č. KN-C 2810/3 o výmere 275 m2 vo vlastníctve Obce Ľubotice
podľa LV č. 1132 v k. ú. Ľubotice, pre Lorinc Dušan a Janka r. Adamčíková, Jána Kostru 12,
Ľubotice. OcZ posudzuje tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok
sa nachádza bod starým potokom a v zmysle svojho uznesenia č. 5/5/2010 určuje cenu 13,27/m2 .
Právnik pripravuje zmluvu.
Uznesenie 5/8/2017: OcZ ukladá predsedovi komisie životného prostredia a ochrany verejného
poriadku zvolanie zasadnutia za účelom prerokovania sťažnosti p. Jozefa Kvitkoviča, Korabinského
63, 080 06 Ľubotice.
Ing. Pariľák predloží správu komisie životného prostredia a ochrany verejného poriadku písomne.
3. K bodu 3: Schválenie VZN o poplatkoch za nájom hrobového miesta
Návrh VZN bol poslancom doručený domov na preštudovanie. Starosta uviedol, že hlavným
dôvodom potreby nového VZN bolo, že v predchádzajúcom VZN sa neuvažovalo s rezervovaním
dvojhrobového miesta pre občanov nad 70 rokov s trvalým pobytom v obci a zároveň bolo potrebné
zaokrúhliť poplatky na celé eurá.
P. Havajová sa opýtala, čo s hrobmi, ktoré nemajú zaplatené poplatky. Starosta odpovedal, že sa ešte
urobí kontrola a hroby, o ktorých už nevieme komu patrili využijeme pre nové hrobové miesto.
Poslanci hlasovali o schválení VZN.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(VZN č. 2/2017)

4. K bodu 4: Schválenie ročnej odmeny hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Starosta konštatoval, že v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení môže OcZ schváliť
odmenu hlavného kontrolóra až do výšky 30 % funkčného ročného platu. Zdôraznil, že spolupráca s
hlavným kontrolórom je veľmi dobrá, jeho činnosť je systematická a napomáha obecnému úradu,
aby pracoval v zmysle platnej legislatívy. Hlavný kontrolór obce vykonáva pravidelné kontroly a
taktiež pomáha pri tvorbe smerníc a VZN. Starosta navrhol, aby hlavnému kontrolórovi obce bola
schválená odmena vo výške 10 % funkčného ročného platu tak ako po minulé roky.
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť odmenu vo výške 10% funkčného ročného platu.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 2/9/2017)

5.K bodu 5: Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018
Na úvod požiadal o slovo hlavný kontrolór obce Ing. Tirpák, oboznámil poslancov o tom, že

skontroloval všetky žiadosti za rok 2017, nezistil žiadne nedostatky a vyjadril aj spokojnosť
s úrovňou vyúčtovania dotácií za rok 2016.
1. Žiadosť Združenie kresťanských seniorov klub 7-06 v Ľuboticiach
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
Požadovaná výška dotácie je 1200,- € tak ako minulý rok. ZKS nepožaduje žiadne navýšenie.
Starosta upresnil, že v tomto prípade sa nejedná o schválenie dotácie, ale príspevku na činnosť.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1200,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 3/9/2017)

2. Žiadosť ZO Jednota dôchodcov Slovenska
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
Požadovaná výška príspevku na činnosť je 2 300,- €. V súčasnosti má organizácia už 85 členov,
preto požaduje vyšší finančný príspevok o 1 500,- € oproti minulému roku.
Finančné prostriedky z rozpočtu obce budú slúžiť ako štartovné na súťaže, výlety a účasť na
rôznych podujatiach.
P. Havajová skonštatovala, že sú tu vekovo mladší dôchodcovia, ktorí vyvíjajú väčšiu aktivitu ako
v Združení kresťanských seniorov a navrhla schváliť dotáciu v požadovanej výške.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 2 300,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(uznesenie č. 4/9/2017)

3. Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov č. 36 – 103, Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
Požadovaná výška dotácie je 1200,- €, minulý rok im bola schválená dotácia 800,- €. Okrem účasti
na výstavách a súťažiach, plánujú členovia ZO SZZ zorganizovať znova aj ukážky orezávania,
štepenia a očkovania stromov. P. Havajová sa opýtala, kde sa robia tie ukážky, keďže občania stále
nie sú o nich informovaní. Starosta odpovedal, že ich robí p. Jakubek, ktorý je predsedom
slovenského zväzu a zvyčajne je to zorganizované narýchlo. JUDr. Makara navrhol vyhlásiť to
oznamom v miestnom rozhlase. Z diskusie vyplynula požiadavka, aby bola zabezpečená lepšia
informovať občanov o týchto aktivitách a zároveň vyplynul názor schváliť dotáciu vo výške 900,-€.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 900,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(uznesenie č. 5/9/2017)

4. Žiadosť OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani, Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
Folklórny súbor Kelemeske furmani požiadali o dotáciu na svoju činnosť vo výške 1000,- €, tak ako
minulý rok. Folklórny súbor reprezentuje obec v rámci regiónu aj mimo neho, vystupuje na
spoločenských podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných Obecným úradom.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 1 000,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 6/9/2017)

5. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Ľubotice
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
Na zasadnutie OcZ sa dostavili členovia DHZ pp. Pecuch, Šimko, a Sabo aby vysvetlili svoju
požiadavku o poskytnutie 4 000,- € z prostriedkov z rozpočtu obce. Starosta im odovzdal slovo.
Vysvetlili, že spotreba nafty a oleja do čerpadla bola za rok 2017 900,- €, ďalej potrebujú financie
na školenia členov, údržbu technického vybavenia, štartovné, materiál na opravu jazierka na
športovom areáli. P. Pecúch ďalej vysvetlil, že boli na viacerých súťažiach a zásahoch, aj v Prešove,
naposledy hasili zapálenú starú trávu nad Ľuboticami. Ing. Fečik konštatoval, že by bolo potrebné
evidovať spotrebu PHM v knihe jázd, koľko km urobili za rok a poslanci by sa tak mohli
zorientovať a ľahšie rozhodnúť. P. Čajka súhlasil s Ing. Fečikom a poznamenal, že to treba robiť
nielen ku koncu roka, ale priebežne. Starosta navrhol členom DHZ, aby prišli za hlavným
kontrolórom obce Ing. Tirpákom, ktorý skontroluje vyúčtovanie dotácie, poradí a upozorní ich na
prípadné chyby. Starosta ešte oboznámil poslancov, že v rámci žiadosti je požiadavka na nákup
materiálu vo výške 1 500,- €. Tým, že DHZ je naďalej občianskym združením, nedostane príspevok
od štátu 1 400,- €. Zároveň navrhol poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 2 400,- €.
Poslanci hlasovali za návrh 2 400,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 8 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1

(uznesenie č. 7/9/2017)

6. Žiadosť TJ Sokol Ľubotice, Pod hájom 14, Ľubotice
- o finančnú dotáciu na rok 2018
Na zasadnutie OcZ sa dostavil Ing. Ondrej, ktorý oboznámil poslancov s činnosťou TJ za rok 2017,
špecifikoval, na aké činnosti požaduje dotáciu vo výške 22 000,- €, čo je o 1000,- € menej ako
v minulom roku. Odôvodnil to tým, že pre rok 2017 dostali 941,- € od futbalového zväzu. Ďalej
oboznámil OcZ, že účelom dotácie je krytie potrieb TJ súvisiacich so zabezpečením účasti
jednotlivých oddielov ( futbalový, stolno–tenisový, bežecký a šachový) v športových súťažiach.
Vzhľadom na vývoj v roku 2017 je predpoklad, že celkové výdavky v roku 2018 budú taktiež vo
výške okolo 50 000,- €.
Poslanci hlasovali o schválení finančnej dotácie vo výške 22 000,- € pre TJ Sokol Ľubotice.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 8/9/2017)

7. Motivačný príspevok pre prvákov
Starosta ďalej poukázal na to, že ďalšia vec, ktorú je potrebné zohľadniť pri zostavovaní rozpočtu
obce je príspevok pre prvákov ZŠ na školský rok 2018/2019. Dodal, že v balíku, ktorý im škola za
tento príspevok nakúpi, má každý prvák všetko, čo pre začiatok školského roka potrebuje.
Vyzdvihol, že to má pozitívny ohlas u rodičov a poukázal tiež na skutočnosť, že počet detí v ZŠ
neklesá ale sa zvyšuje.
Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť príspevok vo výške do 30,- € na jedného prváka.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 9/9/2017)

8. Príspevok pre CVČ
Starosta konštatoval, že je potrebné nastaviť aj financovanie CVČ. Podľa prepočtu na podielové
dane navrhol výšku príspevku do CVČ 78,- €. Dodal, že prostriedky sú poukazované do CVČ v
štvrťročných splátkach, pričom posledný štvrťrok sa poskytuje čiastka podľa aktualizovaného počtu

žiakov k 15.9.
Poslanci hlasovali o poskytnutí dotácie na 1 dieťa v CVČ vo výške 78,- € na rok 2018.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 10/9/2017)

9. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie, Nižná Šebastová,
Slanská 21, Prešov
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
RK FÚ žiada o dotáciu vo výške 2 000,- €, tak ako za rok 2017 na zorganizovanie aktivít pre deti
a mládež – lyžiarsky výlet, letný tábor, duch. obnova-výlet a pod.
Poslanci hlasovali o schválení príspevku vo výške 2 000,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 11/9/2017)

10. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie, Nižná
Šebastová, Slanská 21, Prešov
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
RK FÚ žiada o dotáciu vo výške 5 000,- € na dokončenie rekonštrukcie farských budov. P.
Havajová uviedla, že už dva roky po sebe RK FÚ žiadal a dostal po 7 000,- €. Dodala, že Ľubotice
nie sú jediná filiálka a že ostatné filiálky neprispievajú nič. Opýtala sa, či RK FÚ žiadal dotáciu aj
od Prešova. Z diskusie vyplynulo, že to nevieme ale pravdepodobne nie.
Starosta informoval, že návrh zo zasadnutia obecnej rady je, aby sa na dokončenie rekonštrukcie
fary schválil príspevok vo výške 5 000,- €. Návrh niektorých poslancov bol 2 500,- €. Starosta
navrhol hlasovať osobitne o návrhu na dokončenie rekonštrukcie farských budov vo výške 5 000,- €
a osobitne o návrhu 2 500,- €. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Poslanci hlasovali o návrhu schváliť dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Najsvätejšieho
Mena Ježiša a Márie, Nižná Šebastová na dokončenie rekonštrukcie fary vo výške 5 000,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 2 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 7

(uznesenie č. 12/9/2017)

Poslanci hlasovali o návrhu schváliť dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Najsvätejšieho
Mena Ježiša a Márie, Nižná Šebastová na dokončenie rekonštrukcie fary vo výške 2 500,- €.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 7 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 2

(uznesenie č. 13/9/2017)

11. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť svätého proroka Izaiáša v Ľuboticiach
- o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
Gréckokatolícka farnosť v Ľuboticiach žiada finančnú výpomoc na zhotovenie nového oltára a tzv.
žertveníka vo výške 3 000,- €.
Z diskusie vyplynul názor, schváliť príspevok v tejto výške, nakoľko je to malá farnosť, ktorá nemá
toľko finančných prostriedkov.
Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť príspevok vo výške do 3 000,- €.

HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 14/9/2017)

6. K bodu 6: Prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2018
Starosta skonštatoval, že pri tvorbe rozpočtu na rok 2017, ktorý bude predložený na
schválenie na budúcom zasadnutí OcZ, by bolo potrebné zohľadniť aj plánované investičné aktivity
na rok 2018.
Riaditeľka Materskej školy Mgr. Kertysová predniesla požiadavku na rok 2018 - sumu vyššiu ako
minulý rok, nakoľko sa navyšujú platy v školstve na základe nariadenia vlády a tiež je požiadavka
v MŠ na maľovanie, opravu dlažby, soklov a dverí.
Čo sa týka Základnej školy, navýšenie je tiež z dôvodu navýšenia platov. Riaditeľ ZŠ Ľubotice Mgr.
Kostelník sa vyjadril k ďalšiemu navyšovaniu na základe požiadavky na rekonštrukciu podlahy
a obkladov v kuchyni a na oslavy 50. výročia školy.
Na základe prepočtu podľa koeficientov pre ZUŠ tiež vychádza vyššia suma, ako minulý rok.
Poslanci vzali prerokovanie východísk rozpočtu obce na rok 2018 na vedomie.
7. K bodu 7: Prerokovanie žiadostí
1. Žiadosť Ing. Dudášová
- o finančný príspevok na zdravotnícku pomôcku – stoličku v hodnote 79,95 € pre zdravotne
postihnutú dcéru Ing. Dudášovej, ktorá je pre ňu nevyhnutná. Žiadosť prerokovala komisia sociálna
a zdravotná, ktorá odporučila žiadosti vyhovieť.
Poslanci hlasovali o návrhu poskytnúť finančný príspevok.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 15/9/2017)

2. Nájomná zmluva - bilboardy
Starosta oboznámil poslancov zo zmenou nájomcu obecných pozemkov, ktoré obec prenajíma na
reklamné účely – bilboardy v počte 3 ks. Pôvodným nájomcom pozemkov bola spoločnosť Rabaka,
s.r.o., ktorú prevzala spoločnosť Media representative, s.r.o.. Po schválení uznesenia spoločnosť
uhradí nájomné za rok 2017 do 15.12.2017.
Poslanci hlasovali o schválení prenájmu pozemkov pre spoločnosť Media representative, s.r.o.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 16/9/2017)

3. Zmluva so spoločnosťou Sunen, s.r.o.
- o prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. KN-C 21171/128 o výmere 990 m2 a KN-C
21171/250 o výmere 49 m2.
Na VII. zasadnutí OcZ dňa 11.9.2017 konateľ spoločnosti Sunen s.r.o. Ing. Kostka informoval
poslancov, že majú záujem vysporiadať pozemky pod cestou a samotnú cestu ku radovke na ul.
Šípkovej s obcou a navrhol odpredať všetko obci za 1,- €. Jednalo by sa o cestné teleso od mosta až
po koniec radovej zástavby a pozemok pod cestou (vnútroareálová komunikácia) v rámci samotnej
radovky. Poslanci predbežne súhlasili s predloženým návrhom. Po vzájomnej dohode s obcou bola
vypracovaná kúpna zmluva so spoločnosťou Sunen s.r.o. na odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
21117/128, ostatná plocha o výmere 990 m2 a pozemku parc. č. KN-C 21117/250, ostatná plocha
o výmere 49 m2 v k. ú. Ľubotice, od spoločnosti Sunen s.r.o., Vajanského 25, Galanta za cenu 1,- €
a novovybudovanej komunikácie cestnej a pešej, ktorej užívanie bolo povolené kolaudačným

rozhodnutím č. BS/13015/2014-Mk zo dňa 18.3.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
16.4.2015 (od mosta pri športovom areáli po koniec radovky – ul. Šípková) za cenu 1,- €.
Poslanci hlasovali o odkúpení pozemkov parc. č. KN-C 21171/128 o výmere 990 m2 a KN-C
21171/250 o výmere 49 m2 a komunikácie (cestná a pešia) ku radovke.
HLASOVANIE
Prítomných: 9 poslancov
ZA: 9 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

(uznesenie č. 17/9/2017)

8. K bodu 8: Rôzne
- Žiadosť p. Ivanecká o odkúpenie pozemku
Starosta informoval, že spolu s Ing. Fečikom sa stretli s p. Ivaneckou a jej dcérou. Dohodli sa, že
starosta dá zamerať časť pozemku o ktorú majú záujem, aby sa zistila výmera a následne starosta
osloví súdneho znalca o určenie ceny. Geodetickým zameraním pozemku sa zistilo, že má rozlohu
965 m2 a uvidíme aká vyjde súdnoznalecká cena. O výsledkoch bude starosta informovať p.
Ivaneckú.
- Imrich car – odstavené auto
Starosta oznámil poslancom, že čo sa týka nepojazdného auta, ktoré patrí spoločnosti Imrich Car,
bude do konca týždňa odpratané z chodníka na ulici Ľubochnianskej.
- Križovatka Nižňanská – niektorí obyvatelia sa vyjadrili, že blikajúce svetlá, ktoré by označovali
prechod pre chodcov by ich mohli rušiť v noci svojim blikaním. Po krátkej diskusii sa starosta
zaviazal zistiť alternatívy svetelného značenia.
- Retardér pri škole – starosta oznámil, že dal vypracovať projektovú dokumentáciu a retardér bude
osadený v najbližšej dobe.
- P. Baňas sa opýtal, či sa nedá dať zákaz státia na ul. Korabinského pri predajni Milk Agro, nedá sa
na tú ulicu vojsť, nakoľko tam stoja autá hneď za odbočkou. Starosta sa tým bude zaoberať.
- P. Havajová sa opýtala, či sa rieši vysporiadanie pozemkov pri potoku. Starosta to rieši
s Vodohospodárskym podnikom.
- JUDr. Makara sa zaujímal, či nemáme nové informácie ohľadom autoškoly p. Tomka. Starosta
odpovedal, že nie, stále to patrí p. Tomkovi.
- Ing. Fečika zaujímalo, ako je to s oplotením kontajnerov na odpad na ul. Hapákovej a Tekeľovej.
Starosta odpovedal, že táto investičná aktivita sa v tomto roku nebude realizovať.
9. K bodu 9: Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončil 9. riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto roku.
Ľubotice 13.11.2017

MVDr. Štefan Krajči, v.r.
starosta obce
Zapísala:

Ing. Beáta Bajužíková

Overovatelia: Ing. Miroslav Fečik

Miroslav Kormaník

