
   

    Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.06.2020 v zasadačke 

Obecného úradu v Novej Ľubovni.  

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce     

Miroslav Hamrák  

Alžbeta Kaletová 

Veronika Olšavská    

Štefan Smoroň        

Ján Žemba    

Ing. Michal Žid 

   

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka 

Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka obce  

           

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni  otvorila a viedla Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 

prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci obce : Bc. Regína 

Konkoľová, Mgr. Matúš Barlík a p. Pavol Rusiňák sa z dnešného rokovania OZ 

ospravedlnili. 

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

  

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Návrh  Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2019 

a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo 

obce Nová Ľubovňa o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 

2019 

c) Stanovisko finančnej komisie k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

d) Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2019 

5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 
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7. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole čerpania 

dotácií a návratných finančných výpomocí za rok 2019 na Obecnom úrade v Novej 

Ľubovni   

8. Prerokovanie žiadosti Ing. Mikuláša Čandu, Mýtna 20, Stará Ľubovňa o odkúpenie 

pozemku 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Pani starostka vyzvala poslancov, či má niekto návrh na vypustenie niektorého z bodov 

programu. Keďže nikto z prítomných návrh nepredložil, pani starostka dala za predložený  

návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 6                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Pani starostka vyzvala poslancov, či má niekto návrh na doplnenie bodu programu.  

 

Štefan Smoroň, poslanec obce navrhol doplniť program, a to : 

- bod 9. Informácia o projekte MAS (Miestnej akčnej skupiny), cez ktorú obec 

plánuje zrealizovať cykloturistický chodník. 

- bod 10. Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v obci Nová 

Ľubovňa. 

- Bod 11. Návrh na splnomocnenie vo veci zastupovania obce Nová Ľubovňa, ako 

vlastníka pozemkov, na užívanie poľovného revíru pre Poľovné združenie  SIHLA 

Nová Ľubovňa.   

 

Bod Rôzne sa mení na bod 12 a Záver sa mení na bod 13. 

 

Hlasovanie o predloženom doplnení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie Programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Novej Ľubovni o body:  

 

9. Informácia o projekte MAS (Miestnej akčnej skupiny), cez ktorú obec plánuje  

zrealizovať cykloturistický chodník, 

          10. Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,   

.................záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v obci Nová Ľubovňa. 
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         11. Návrh na splnomocnenie vo veci zastupovania obce Nová Ľubovňa, ako vlastníka 

pozemkov, na užívanie poľovného revíru pre Poľovné združenie  SIHLA Nová 

Ľubovňa. 

12.  Rôzne 

13.  Záver 

 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa: Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice :  Jána Žembu 

        Miroslava Hamráka  

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo zapisovateľa, návrhovú komisiu  a  overovateľov 

zápisnice.  

 

3. Kontrola uznesení 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  uviedla, že uznesenia obecného zastupiteľstva, zo dňa 

27.05.2020, sú splnené. Uznesenie č. 4/2020, zo dňa 06.03.2020 ostáva v platnosti. 

 

4. Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2019 

 

a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo 

obce Nová Ľubovňa o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

 

Správu nezávislého audítora, Ing. Márie Schreterovej, (audítor SKAU) pre štatutárny orgán 

a obecné zastupiteľstvo obce Nová Ľubovňa o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 

predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce.   

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Zo správy vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie obce k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
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predpisov. V správe je ďalej konštatované, že obec Nová Ľubovňa konala v roku 2019 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

  

b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa  

za rok 2019, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh Záverečného účtu 

obce Nová Ľubovňa za rok 2019 bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami      

§ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané 

náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona. 

 

V zmysle  §9 ods. 2  zákona o obecnom zriadení  a §16 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým.  

 

Obec má vypracovanú správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2019.  

 

V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča 

obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Nová 

Ľubovňa za rok 2019 s výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.  

  

c) Stanovisko finančnej komisie k návrhu záverečného účtu za rok 2019  

 

Stanovisko finančnej komisie k návrhu Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa  za rok 2019 

predkladá p. Alžbeta Kaletová, poslanec obce a predseda komisie financií a správy 

obecného majetku. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Záverečný účet je spracovaný prehľadne, poskytuje dostatočný obraz o hospodárení obce 

za rok 2019 a preto sa komisia jednohlasne zhodla na tomto stanovisku: 

 

Komisia finančná a správy obecného majetku odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby 

prijalo uznesenie, ktorým predkladaný návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 

2019 schválilo s výrokom : „Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 

výhrad“.  
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d)   Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2019 

 

Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2019, 

ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová 

Ľubovňa. Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke 

obce od 08.06.2020 do 23.06.2020. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Pani starostka odovzdala slovo Mgr. Márii Habiňákovej, ktorá  vysvetlila jednotlivé 

položky a odpovedala na otázky poslancov. 

 

Ing. Júlia Rybovičová, kontrolórka obce sa k uvedenému ešte vyjadrila, že obec má nízke 

percento úverov, z čoho vyplýva, že obec podľa zákona zabezpečuje aj podmienky 

úverovej zaťaženosti.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce sa k uvedenému vyjadrila, že obec ešte uvažovala 

o splatení úveru v Prima banke, ktorý má obec na rekonštrukciu telocvične, ale vzhľadom 

na mimoriadnu situáciu pandémie COVID – 19 a následného zníženia podielových daní 

táto otázka ešte zostáva otvorená.   

  

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starostka obce rozpravu ukončila a dala  

za návrh hlasovať.   

 

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 18/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. berie na vedomie 

1) Správu audítora za rok 2019. 

 

2) Správu hlavného kontrolóra a  stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa 

za rok 2019. 

 

3) Správu finančnej komisie a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa za 

rok 2019. 

 

B. schvaľuje  

 

1)  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie „bez výhrad“. 

 

2)  Záverečný účet obce Nová Ľubovňa v členení  
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Hospodárenie  PRÍJMY VÝDAJE ROZDIEL 

Bežné hospodárenie obce 2 165 235,64 657 137,01 1 508 098,63 

Bežné hospodárenie RO 113 570,49 1 177 974,60 -1 064 404,11 

Bežné hospodárenie spolu 2 278 806,13 1 835 111,61 443 694,52 

Kapitálové hospodárenie obce 320 110,78 255 257,22 64 853,56 

Kapitálové hospodárenie RO 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové hospodárenie spolu 320 110,78 255 257,22 64 853,56 

Prebytok bežné a kapitálového 

hospodárenia 
2 598 916,91 2 090 368,83 508 548,08 

Finančné operácie 10 641,62 97 403,01 -86 761,39 

Výsledok hospodárenia obce 

vrátane finančných operácii 

(prebytok) 

2 609 558,53 2 187 771,84 421 786,69 

Vylúčenie z prebytku       15 133,20 

Upravené hospodárenie obce     406 653,49 

 

3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 

406 653,49 EUR .  

4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia vo 

výške 196 101,42 EUR v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 18/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. berie na vedomie 

1) Správu audítora za rok 2019. 
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2) Správu hlavného kontrolóra a  stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa 

za rok 2019. 

 

3) Správu finančnej komisie a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa za 

rok 2019. 

 

B. schvaľuje  

 

1)  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie „bez výhrad“. 

 

2)  Záverečný účet obce Nová Ľubovňa v členení  
 

Hospodárenie  PRÍJMY VÝDAJE ROZDIEL 

Bežné hospodárenie obce 2 165 235,64 657 137,01 1 508 098,63 

Bežné hospodárenie RO 113 570,49 1 177 974,60 -1 064 404,11 

Bežné hospodárenie spolu 2 278 806,13 1 835 111,61 443 694,52 

Kapitálové hospodárenie obce 320 110,78 255 257,22 64 853,56 

Kapitálové hospodárenie RO 0,00 0,00 0,00 

Kapitálové hospodárenie spolu 320 110,78 255 257,22 64 853,56 

Prebytok bežné a kapitálového 

hospodárenia 
2 598 916,91 2 090 368,83 508 548,08 

Finančné operácie 10 641,62 97 403,01 -86 761,39 

Výsledok hospodárenia obce 

vrátane finančných operácii 

(prebytok) 

2 609 558,53 2 187 771,84 421 786,69 

Vylúčenie z prebytku       15 133,20 

Upravené hospodárenie obce     406 653,49 

 

3) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, 

zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu obce vo výške 

406 653,49 EUR .  

4) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia vo 

výške 196 101,42 EUR v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 
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5. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa 

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová 

Ľubovňa.  Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Návrh  Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa, bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce od 08.06.2020 do 23.06.2020. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že zmena sa dotýka : 

Článku 2 odst.1 cit: „Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca                 

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa“, kde bol doplnený 

bodu d) cit: „v čase letných prázdnin v prípade núdzového stavu, alebo mimoriadnej 

situácie 10,00 EUR“. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

Poslanci navrhli v čl. 7 odst. 3 zosúladiť účinnosť nariadenia v zmysle §6 odst. 8 zákona 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce  návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na schválenie Dodatku č. 1         

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová 

Ľubovňa: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ľubovňa podľa §4 §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona        

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
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sa uznáša na  

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Obec Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ľubovňa podľa §4 §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona        

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

sa uznáša na  

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 o určení výšky príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom  

je Obec Nová Ľubovňa. 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

 

Návrh  plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na   II. polrok 

2020, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná 

kontrolórka obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 

2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 10.06.2020 do 

25.06.2020. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová 

Ľubovňa na II. polrok 2020 predložila návrh na schválenie  poverenia na výkon kontrolnej 

činnosti podľa predloženého plánu pre Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú kontrolórku obce. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Štefan Smoroň, poslanec obce navrhol doplniť návrh plánu kontrolnej činnosti o kontrolu 

subjektov, ktoré odvádzajú  daň z ubytovania z dôvodu toho, že tieto kontroly neboli 
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realizované cca 5  rokov. Uvedené kontroly nerealizovať vo všetkých zariadeniach, len 

námatkovo, a to hlavne u menších subjektov. Z dôvodu terajšej mimoriadnej situácie  

realizovať až koncom tohto roka (jeseň, zima).   

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce  návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 19/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

 

1) Doplnený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa  

na  II. polrok 2020 o kontroly menších subjektov, ktoré odvádzajú daň 

z ubytovania. 

 

2) Poverenie na výkon kontrolnej činnosti podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. polrok 2020 pre Ing. Júliu Rybovičovú, 

hlavnú kontrolórku obce. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 19/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

 

1) Doplnený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa  

na II. polrok 2020 o kontroly menších subjektov, ktoré odvádzajú daň z ubytovania. 

 

2) Poverenie na výkon kontrolnej činnosti podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. polrok 2020 pre Ing. Júliu Rybovičovú, 

hlavnú kontrolórku obce. 

 

7. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole čerpania 

dotácií a návratných finančných výpomocí za rok 2019 na Obecnom úrade 

v Novej Ľubovni 

 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole čerpania dotácií 

a návratných finančných výpomocí za rok 2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni, 
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predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starostka obce rozpravu ukončila a dala  

za návrh hlasovať.   

 

Miroslav Hamrák, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 20/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole čerpania dotácií 

a návratných finančných výpomocí za rok 2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 20/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole čerpania dotácií 

a návratných finančných výpomocí za rok 2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. 

 

8. Prerokovanie žiadosti Ing. Mikuláša Čandu, Mýtna 20, Stará Ľubovňa 

o odkúpenie pozemku 

 

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 01.06.2020 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Ing. Júlia Boďová starostka obce. 

 

Pani starostka prečítala celú žiadosť, v ktorej Ing. Čanda uvádza, že žiada odkúpiť 

pozemok pri parcele č. 1804/75, kde sa nachádza rodinný dom pop. č. 773. Jedná sa 

o pozemok cca 200 m
2
 v blízkosti rieky Jakubianky. Zároveň pani starostka uviedla, že cez 

danú parcelu vedie vysokotlakový plynovod DN 100 PN25, na ktorého bezpečnú 

a plynovú prevádzku je potrebné vykonávať údržbu. Taktiež je potrebné dodržiavať 

ochranné a bezpečnostné pásmo a prístup k vysokotlakovému plynovodu. Z tohto dôvodu 

Obecná rada v Novej Ľubovni na svojom zasadnutí dňa 16.06.2020 neodporúča 

obecnému zastupiteľstvu odpredaj danej parcely. 
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Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Keďže k uvedenému neboli vznesené iné doplnenia, starostka obce rozpravu ukončila 

a dala za návrh podanej žiadosti hlasovať. 

  

Miroslav Hamrák, overovateľ  zápisnice, prečítal  návrh na uznesenie č. 21 /2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

zámer odpredať časť parcely KN-C č. 1804/53 Ing. Mikulášovi Čandovi, bytom            

ul. Mýtna 20, Stará Ľubovňa. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 0               Proti: 6   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 21/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

neschvaľuje 

zámer odpredať časť parcely KN-C č. 1804/53 Ing. Mikulášovi Čandovi, bytom             

ul. Mýtna 20, Stará Ľubovňa. 

 

9. Informácia o projekte MAS (Miestnej akčnej skupiny), cez ktorú obec plánuje  

zrealizovať cykloturistický chodník 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov o projekte MAS ( Miestnej 

akčnej skupiny), cez ktorú obec plánuje zrealizovať cykloturistický chodník, ktorý by sa 

mal napájať na chodník medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa. Ako sme už spomínali 

na minulom zasadnutí, obec sa zapojila do výzvy, ktorú vyhlásil Úrad podpredsedu vlády 

SR v rámci projektu v oblasti podpory regionálneho rozvoja a požiadala o dotáciu na 

vybudovanie cykloturistického chodníka. Uvedená výzva bola dňa 13.05.2020 zrušená 

a bola vyhlásená nová výzva, kde podľa záväznej metodiky sú výdavky na rekonštrukciu 

ciest a chodníkov neoprávnenými výdavkami. Nakoľko už máme vypracovaný projekt 

„Vybudovanie cykloturistického chodníka...“ a je uskutočnené aj VO na predmetnú stavbu, 

obec sa zapojí do výzvy, ktorú vyhlásila MAS. Výstavba cyklochodníka je plánovaná  

na pravej strane cesty, oproti areálu firmy Kristián až po prvý rodinný dom rod. Jozefa 

Kaletu.  

   

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Pani starostka ukázala prítomným projekt a odpovedala na otázky poslancov.  
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce  návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 22/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Vybudovanie cykloturistického 

chodníka – Nová Ľubovňa“ - realizovaného v rámci výzvy MAS_016/7.5/2, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- súhlasí s realizáciou projektu; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 22/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Vybudovanie cykloturistického 

chodníka – Nová Ľubovňa“ - realizovaného v rámci výzvy MAS_016/7.5/2, ktorého 

ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

- súhlasí s realizáciou projektu; 

-   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

10.   Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,   

..........záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v obci Nová Ľubovňa. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom Správu Centrálnej inventarizačnej 

komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2019 v obci Nová Ľubovňa. 

 

Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 predkladá predseda CIK Štefan Smoroň. 

 

Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím  obecného zastupiteľstva.  

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka obce vysvetlila, že inventarizácia sa podľa zákona 

môže vykonať  raz za dva roky. Obec Nová Ľubovňa vykonáva inventarizáciu každý rok 
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k 31. decembru. Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 bola predložená aj 

audítorke obce, pričom nemala k správe žiadne pripomienky. 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

  

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 23/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

berie na vedomie 

Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v obci Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 23/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 v obci Nová Ľubovňa. 

 

11. Návrh na splnomocnenie vo veci zastupovania obce Nová Ľubovňa, ako 

vlastníka pozemkov na užívanie poľovného revíru pre Poľovné združenie  

SIHLA Nová Ľubovňa. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na splnomocnenie  

pre Štefana Smoroňa, poslanca obecného zastupiteľstva a zástupcu starostky obce,  

na zastupovanie obce Nová Ľubovňa, ako vlastníka pozemkov vo veci užívania poľovného 

revíru pre Poľovné združenie  SIHLA Nová Ľubovňa.  

 

K uvedenému odovzdala slovo p. Štefanovi Smoroňovi, poslancovi obce. 

 

Pán Štefan Smoroň, vysvetlil, že tohto roku sa obnovuje zmluva na užívanie poľovného 

revíru, ktorá sa uzatvára na dobu 10 rokov. Tohto roku je možnosť uzatvorenia zmluvy  

na dobu 15 rokov. Keďže v obci pôsobí len jedno poľovné združenie, obec dlhodobo  

uzatvára zmluvu s PZ Sihla, tak ako aj ostatní vlastníci pozemkov v k.ú. Nová Ľubovňa.   

Zároveň doplnil, že je splnomocnený aj zo strany Farského úradu v Novej Ľubovni. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

  

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 24/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

splnomocniť p. Štefana Smoroňa, poslanca obecného zastupiteľstva a zástupcu starostky 

obce, na zastupovanie obce Nová Ľubovňa vo veci užívania poľovného revíru, ktorého 

súčasťou sú pozemky vo vlastníctve splnomocniteľa pre Poľovné združenie SIHLA Nová 

Ľubovňa, v súlade so zákonom  č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 24/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

splnomocniť p. Štefana Smoroňa, poslanca obecného zastupiteľstva a zástupcu starostky 

obce, na zastupovanie obce Nová Ľubovňa vo veci užívania poľovného revíru, ktorého 

súčasťou sú pozemky vo vlastníctve splnomocniteľa pre Poľovné združenie SIHLA Nová 

Ľubovňa, v súlade so zákonom  č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

12. Rôzne 

 

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na vypracovanie 

urbanistickej štúdie, ako prípravnej fázy jednoduchých pozemkových úprav. Ako bolo 

spomínané na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva, obec mala návrh na výkon 

jednoduchých pozemkových úprav v štyroch potencionálnych lokalitách, kde 

najvhodnejšie z hľadiska počtu vlastníkov a iných dôležitých aspektov je lokalita Garčare  

a Rovne na Jakubany. Nakoľko ani v jednej z uvedených lokalít nie je vypracovaná 

urbanistická štúdia je potrebné takúto štúdiu vypracovať aspoň v jednej lokalite. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Poslanci sa po vzájomnej diskusii  priklonili k možnosti vypracovania urbanistickej štúdie 

v lokalite Garčare. 

 



16 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

  

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 25/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

vypracovanie urbanistickej štúdie za účelom jednoduchých pozemkových úprav v lokalite 

Garčare. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 25/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

vypracovanie urbanistickej štúdie za účelom jednoduchých pozemkových úprav v lokalite 

Garčare. 

 

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce podala poslancom obce informáciu o tom, že: 

- obec už  zakúpila svetlá na prechody pre chodcov, realizovať ich bude svojími 

zamestnancami,  

- prebieha výstavba prístupovej komunikácie k hasičskej zbrojnici, 

- začali sa stavebné práce na stavebnom diele :  „Zmena dokončených stavieb 

s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa“,    

- prebieha výmena strešnej krytiny na objekte Domu smútku. 

 

Ďalej starostka obce doplnila informáciu, že bola ukončená štátna karanténa v zariadení 

hotela Ľubovňa v Novovľubovnianskych kúpeľoch. Preto by aj touto cestou chcela 

poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Ľubovni, ktorí boli 

nápomocní, ako dobrovoľníci v tomto zariadení v čase mimoriadnej situácie a zároveň 

vyzdvihla ich pomoc a ochotu pomáhať obci pri mimoriadnych situáciách, ale aj zapájať sa 

do iných činností, ktoré pre obec zabezpečujú, ako služba pri primičnej sv. omši a pod. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce informoval obecné zastupiteľstvo, že cesta na Rovniach je 

už prejazdná. 

 

Ján Žemba, poslanec obce  upozornil na priepusty okolo cesty smer NĽK, či nie sú 

zanesené. 

 

Štefan Smoroň, poslanec obce  informoval, že pôdu prekosiť krajnice cesty. 
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Ing. Júlia Boďová, starosta obce reagovala, že cestu smer NĽK využíva Poľnohospodárske 

družstvo a ďalší JHR, jazdia na nej  ťažké stroje, ktoré schádzajú z poľných ciest  na cestu             

a preto sú na nej jednak nánosy zeminy a jednak je poškodená krajnica vozovky. Preto je  

potrebné upozorniť PD, aby, ak dôjde k znečisteniu, majú túto vozovku vyčistiť.   

 

Štefan Smoroň, poslanec obce upozornil na to, že pravdepodobne sa v sútoku potoka 

Kolačkovianka a rieky Jakubianka vytvára bioskládka.  

 

Ing. Júlia Boďová doplnila, že obec urobí v danej časti obhliadku. 

 

Pani starostka poslancov informovala, že tohto týždňa Okresný úrad Prešov, odbor 

výstavby a bytovej politiky vykonal v obci  kontrolu, ktorej predmetom bolo dodržiavanie 

podmienok  dohodnutých v zmluve o dotácií na nájomné byty.   

 

Štefan Smoroň, poslanec obce navrhol, čo sa týka výstavby a bytovej politiky uložiť 

obecnému úradu požiadať listom Rímskokatolícku cirkev o odkúpenie časti pozemku        

č. KN-E 1069/1, ktorý sa nachádza v lokalite Kapušnice, za účelom budúcej bytovej 

výstavby. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

  

Miroslav Hamrák, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 26/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

ukladá 

obecnému úradu listom požiadať Rímskokatolícku cirkev o odkúpenie časti pozemku         

č. KN-E 1069/1, za účelom budúcej bytovej výstavby. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 26/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

ukladá 

obecnému úradu listom požiadať Rímskokatolícku cirkev o odkúpenie časti pozemku        

č. KN-E 1069/1, za účelom budúcej bytovej výstavby. 
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov obce o podaní: 

- žiadosti v rámci Výzvy Predsedu Prešovského samosprávneho kraja  

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 – nákup sanitárneho 

kontajnera  

- žiadosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  

v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorú vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu  - Rozšírenie kapacít kuchyne ZŠ s MŠ za účelom 

zabezpečenia stravovania pre seniorov  

 

Štefan Smoroň, poslanec obce upozornil na novú lávku cez potok Jakubiana, či by nebolo 

potrebné označiť možné nebezpečenstvo šmyku, aby sa predišlo úrazom. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že obec už pripravuje nákup potrebných 

značiek typu „pozor námraza, zosadni z bicykla“  a tak upozornia cyklistov a chodcov  

na možnosť nebezpečenstva.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  informovala poslancov o dopravnom značení na tzv. 

Školskej ulici. Bol zrealizovaný projekt dopravného značenia, kde je zákaz odbočenia 

nákladných vozidiel mimo dopravnej obsluhy z hlavnej cesty (cesty III triedy) na Školskú 

ulicu a na ulice napájajúce na Školskú ulicu. Obmedzenie rýchlosti na 30 km/1 hod., Zákaz 

státia na ulici medzi č.d. 621 a 696. Parkovisko pri škole je s doplnkovou tabuľou 

vyhradené pre zamestnancov a návštevníkov areálu ZŠ s MŠ.  

 

Štefan Smoroň, poslanec obce sa informoval, či je už vodovod na školskej ulici ukončený 

a či sa bude dávať nový asfaltový koberec. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že áno, vodovod je už ukončený a nový 

asfaltový koberec bude pokladať obec v roku 2021.  

 

Štefan Smoroň, poslanec obce informoval, že v časti Dolinky má žiadosť na vstup 

k svojmu pozemku cez urbárny pozemok  jeden náš občan, ktorý tam plánuje postaviť 

rodinný dom. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce sa k uvedenému vyjadrila, že požiadavka je na urbariáte 

z dôvodu toho, že obec v tejto častí vlastní pozemok, na ktorej je poľná cesta v šírke 3 m, 

t.j. inžinierske siete tohto občana nemôžu byť umiestnené na obecnom pozemku, nakoľko 

v budúcnosti, ak by došlo k rozšíreniu cesty a vybudovaniu miestnej komunikácie, tieto 

siete by  boli v strede cesty.  Obec sa k stavbe bude vyjadrovať v rámci stavebného zákona. 

  

Veronika Olšavská, poslankyňa obce predložila požiadavku na možnosť odkúpenia 

pozemku na chodník pri štátnej komunikácií smer Kolačkov v časti kde sa štátna cesta 

napája na Školskú ulicu. Je tam kritický úsek pre chodcov.  
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že obec už v minulosti žiadala vlastníkov 

predzáhradiek o odkúpenie časti pozemkov na chodník, ale títo vlastníci nemali záujem 

pozemky odpredať. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce sa informoval, ako to vyzerá s miestnou komunikáciou za 

školou. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce sa vyjadrila, že vec je v riešení.  

 

13. Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný,  Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

vyhlásila za ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Miroslav Hamrák, podpísaný   

    Ján Žemba, podpísaný 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 


