
    Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.04.2019 v zasadačke Obecného 

úradu v Novej Ľubovni.  

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce    

Mgr. Matúš Barlík  

Miroslav Hamrák  

Alžbeta Kaletová 

Bc. Regína Konkoľová   

Pavol Rusiňák    

Štefan Smoroň        

Ján Žemba    

Ing. Michal Žid 

   

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka  

           

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 8, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Pani starostka informovala,  

že Veronika Olšavská, poslankyňa obce  sa z  rokovania ospravedlnila.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Návrh programu:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Prerokovanie návrhu na odkúpenie pozemkov od  Ministerstva vnútra SR  

5. Prerokovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi obcou Nová Ľubovňa                 

a Mgr. Petrom Smrekom, bytom Nová Ľubovňa č. 207 

6. Prerokovanie žiadosti p. Petra Krupku, bytom Nová Ľubovňa č. 668  o odkúpenie 

pozemku 

7. Prerokovanie návrhu Spoločného Programu odpadového hospodárstva obcí okresu 

Stará Ľubovňa na obdobie 2016-2020 

8. Návrh  Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

9. Rôzne   

10. Záver 
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K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej 

Ľubovni. 

 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za overovateľov zápisnice :   Mgr. Matúša Barlíka 

     Jána Žembu  

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo zapisovateľa, návrhovú komisiu  a  overovateľov 

zápisnice.  

 

3. Kontrola uznesení 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  uviedla, že : 

 

- uznesenie OZ č. 5/2018 zo dňa 07.11.2018, bod D 2 (zámena časti obecného 

pozemku s pozemkom Mgr. Petra Smreka ) je zaradená do dnešného rokovania, 

- uznesenia zo dňa 21.02.2019 sú splnené, resp. zaradené do dnešného rokovania.          

a) uznesenie OZ č. 18/2019, prenájom „bufetu na rázcestí“, bude zaradené na 

rokovanie 26.04.2019 

b) uznesenie OZ č. 22/2019, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku Mgr. Lucie 

Ševčíkovej, obecná rada bola na tvári miesta dňa 02.04.2019, kde sa uzhodli zvolať 

rokovanie s Mgr. Ševčíkovou, aby došlo k zámene pozemkov.  
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4. Prerokovanie návrhu na odkúpenie pozemkov od  Ministerstva vnútra SR  

 

Starostka obce k uvedenému vysvetlila, že obec chce odkúpiť pozemky od Slovenskej 

republiky, a to : 

- parcelu KN – C 1604/1  o výmere 5024 m
2
 za kúpnu cenu 2.500,- € z dôvodu 

využitia pozemku na poskytnutie verejnoprospešných služieb - za účelom 

vytvorenia oddychovej zóny a  

- parcelu KN – C 1726/2 o výmere 1851 m
2
 za kúpnu cenu 1.300,- € z dôvodu 

využitia pozemku na poskytovanie verejnosprospešných služieb -  ako Tréningové 

ihrisko pre deti ZŠ, 

v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov § 8e 

písm. d).  

 

Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 27.03.2019 doporučuje poslancom obecného 

zastupiteľstva súhlasiť s
 
odkúpením  predmetných pozemkov od Slovenskej republiky za 

horeuvedenú cenu a v zmysle citovaného zákona. 

  

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. 

  

Mgr. Matúš Barlík, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 23 /2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

zámer odkúpiť : 

 

pozemok vo vlastníctve  Slovenskej republiky : 

- parc. KN-C 1604/1 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5024 m
2
 v k.ú. Nová 

Ľubovňa, do majetku obce Nová Ľubovňa, za kúpnu cenu 2.500,- €   

z dôvodu využitia pozemku na poskytovanie verejnoprospešných služieb – za účelom 

vytvorenia oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť obyvateľom obce. 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Hlasovanie : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 23/2019 bolo prijaté v tomto znení:  
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

zámer odkúpiť: 

 

pozemok vo vlastníctve  Slovenskej republiky : 

- parc. KN-C 1604/1 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5024 m
2
 v k.ú. Nová 

Ľubovňa, do majetku obce Nová Ľubovňa, za kúpnu cenu 2.500,- €   

z dôvodu využitia pozemku na poskytovanie verejnoprospešných služieb – za účelom 

vytvorenia oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť obyvateľom obce. 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Mgr. Matúš Barlík, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 24 /2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

zámer odkúpiť :  

 

pozemok vo vlastníctve  Slovenskej republiky: 

- parc. KN-C 1726/2 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1851 m
2
 v k.ú.  

Nová Ľubovňa, do majetku obce Nová Ľubovňa, za kúpnu cenu 1.300,- €  

z dôvodu využitia pozemku na poskytovanie verejnoprospešných služieb – ako Tréningové 

ihrisko pre deti ZŠ  

 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Hlasovanie : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 24/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

zámer odkúpiť: 

 

pozemok vo vlastníctve  Slovenskej republiky: 

- parc. KN-C 1726/2 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1851 m
2
 v k.ú.  

Nová Ľubovňa, do majetku obce Nová Ľubovňa, za kúpnu cenu 1.300,- €  

z dôvodu využitia pozemku na poskytovanie verejnoprospešných služieb – ako Tréningové 

ihrisko pre deti ZŠ  
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Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

5. Prerokovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi obcou Nová Ľubovňa                 

a Mgr. Petrom Smrekom, bytom Nová Ľubovňa č. 207 

 

Starostka obce k uvedenému vysvetlila, že obec požiadala Mgr. Petra Smreka, bytom Nová 

Ľubovňa č. 207  o zámenu pozemkov tak, ako je to uvedené v G.O. pláne, nakoľko bolo 

zistené, že by nebol možný prejazd na existujúcu cestu KN-C 5951 v hornej časti obce – 

oproti Calendule vľavo.   

  Pri parcele KN-C 5985/1 je poznamenaný zákaz vlastníka, teda obce Nová 

Ľubovňa, nakladať s pozemkami. Obec požiadala Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor 

pozemkový a lesný o zrušenie obmedzenia pre diel č. 4 o výmere 19 m
2
, ktorý  vznikol 

odčlenením od parc. KN-C 5985/1 druh pozemku ostatné plochy o výmere 777 m
2
, ktorá je 

vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa. Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor pozemkový 

a lesný, žiadosti obce Nová Ľubovňa svojim rozhodnutím vyhovel, a tak môže obec 

pristúpiť k zámene pozemkov.  

 

Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 27.03.2019 doporučuje poslancom obecného 

zastupiteľstva súhlasiť so
 
zámenou  predmetných pozemkov v súlade s § 9a odst. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.   

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. 

  

Mgr. Matúš Barlík, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 25 /2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

zámer zámeny pozemkov, a to : 

 

Parcela KN-C č. 5983/2  o výmere 33 m
2
 , ktorá  vznikla na základe geometrického plánu   

č. 47/2018, vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 

17.10.2018  Ing. Jarmilou Firmentovou pod č.G1-566/2018, odčlenením  od parc. KN-C 

5983  druh pozemku ostatné plochy o výmere 954 m
2
, zapísanej na LV 5048 pre obec 

a k.ú. Nová Ľubovňa, ktorá je vo vlastníctve Mgr. Petra Smreka bytom  065 11 Nová 

Ľubovňa 
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Za: 

a./ diel č. 4 o výmere 19 m
2
, ktorý  vznikol na základe geometrického plánu   č. 47/2018, 

vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 17.10.2018  

Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-566/2018,  odčlenením od parc. KN-C 5985/1 druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 777 m
2
, zapísanej na LV 5623 pre obec a k.ú. Nová 

Ľubovňa, ktorá je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, 

b./ parcelu KN-C 1480/11 o výmere 9 m
2
, ktorá  vznikla na základe geometrického plánu   

č. 47/2018, vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 

17.10.2018  Ing. Jarmilou Firmentovou pod č.G1-566/2018,  odčlenením od parc. KN-E 

811/2 druh pozemku ostatné plochy o výmere 1232 m
2
, zapísanej na LV 3558 pre obec 

a k.ú. Nová Ľubovňa, ktorá je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, 

c./ diel č. 2 o výmere 5 m
2
, ktorý  vznikol na základe geometrického plánu   č. 47/2018, 

vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 17.10.2018  

Ing. Jarmilou Firmentovou pod č.G1-566/2018,  odčlenením od parc. KN-E 934/2 druh 

pozemku orná pôda o výmere 49 m
2
, zapísanej na LV 3357 pre obec a k.ú. Nová Ľubovňa, 

ktorá je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, 

/ diel č. 4 o výmere 19 m
2
 + parcela KN-C 1480/11 o výmere 9 m

2
 + diel č.2 o výmere 5 

m
2
 tvoria spolu výmeru 33 m

2
/ 

v súlade s § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Návrh na vklad zaplatí obec Nová Ľubovňa.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Obec Nová Ľubovňa požiadala Mgr. Petra Smreka  o zámenu pozemkov tak, ako je 

vyššie uvedené, nakoľko bolo zistené, že by nebol možný prejazd na existujúcu cestu KN-

C 5951 v hornej časti obce – oproti Calendule vľavo.   

 

Hlasovanie : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 25/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

zámer zámeny pozemkov, a to : 
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Parcela KN-C č.5983/2  o výmere 33 m
2
 , ktorá  vznikla na základe geometrického plánu   

č. 47/2018, vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 

17.10.2018  Ing. Jarmilou Firmentovou pod č.G1-566/2018, odčlenením  od parc. KN-C 

5983  druh pozemku ostatné plochy o výmere 954 m
2
, zapísanej na LV 5048 pre obec 

a k.ú. Nová Ľubovňa, ktorá je vo vlastníctve Mgr. Petra Smreka bytom  065 11 Nová 

Ľubovňa 

Za: 

a./ diel č. 4 o výmere 19 m
2
, ktorý  vznikol na základe geometrického plánu   č. 47/2018, 

vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 17.10.2018  

Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-566/2018,  odčlenením od parc. KN-C 5985/1 druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 777 m
2
, zapísanej na LV 5623 pre obec a k.ú. Nová 

Ľubovňa, ktorá je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, 

b./ parcelu KN-C 1480/11 o výmere 9 m
2
, ktorá  vznikla na základe geometrického plánu   

č. 47/2018, vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 

17.10.2018  Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-566/2018,  odčlenením od parc. KN-E 

811/2 druh pozemku ostatné plochy o výmere 1232 m
2
, zapísanej na LV 3558 pre obec 

a k.ú. Nová Ľubovňa, ktorá je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, 

c./ diel č. 2 o výmere 5 m
2
, ktorý  vznikol na základe geometrického plánu   č. 47/2018, 

vyhotoveného  Jánom Štellmachom - geodetom, ktorý bol úradne overený dňa 17.10.2018  

Ing. Jarmilou Firmentovou pod č. G1-566/2018,  odčlenením od parc. KN-E 934/2 druh 

pozemku orná pôda o výmere 49 m
2
, zapísanej na LV 3357 pre obec a k.ú. Nová Ľubovňa, 

ktorá je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, 

/ diel č.4 o výmere 19 m
2
 + parcela KN-C 1480/11 o výmere 9 m

2
 + diel č. 2 o výmere  5 

m
2
 tvoria spolu výmeru 33 m

2
/ 

v súlade s § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

Návrh na vklad zaplatí obec Nová Ľubovňa.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Obec Nová Ľubovňa požiadala Mgr. Petra Smreka  o zámenu pozemkov tak, ako je 

vyššie uvedené, nakoľko bolo zistené, že by nebol možný prejazd na existujúcu cestu KN-

C 5951 v hornej časti obce – oproti Calendule vľavo.  

    

6. Prerokovanie žiadosti p. Petra Krupku, bytom Nová Ľubovňa č. 668  o odkúpenie 

pozemku 

 

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 18.12.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Ing. Júlia Boďová starostka obce. 
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Starostka obce k uvedenému doplnila, že uznesením č. 21/2019 zo dňa 21.02.2019 

obecné zastupiteľstvo odporučilo obecnému úradu zvolať rokovanie so žiadateľmi 

o možnosti odpredaja pozemku parc. KN-C č. 3143 v k.ú. Nová Ľubovňa za cenu          

4,50 €/1 m
2
. V  prípade akceptovania ceny zo strany žiadateľa o tomto návrhu bude obecné 

zastupiteľstvo rokovať na ďalších zasadnutiach. Na ústnom rokovaní dňa 13.03.2019 

žiadatelia súhlasili s odkúpením parcely KN-C č. 3143 o výmere  572 m
2
 za cenu          

4,50 €/1 m
2
 v k.ú.  Nová Ľubovňa. 

 

Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 27.03.2019 doporučuje poslancom obecného 

zastupiteľstva súhlasiť s
 
odpredajom predmetného pozemku v súlade s § 9a odst. 8. písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  Navrhovaná kúpna cena je 4,50 €/ 1 m
2
 z dôvodu toho, že sa jedná 

o extravilán obce.  

 

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. 

  

Mgr. Matúš Barlík, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 26 /2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

zámer odpredať pozemok, a to : 

 

- parc. KN-C 3143 druh pozemku orná pôda o výmere 572 m
2
  

v k.ú. Nová Ľubovňa, v súlade s § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, do BSM         

Petra Krupku a jeho manželky Evy Krupkovej, obaja trvale  bytom Nová Ľubovňa  č. 668, 

za cenu 4,50 €/ 1m
2
. 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Žiadatelia uvádzajú, že parcelu užívala babka žiadateľa p. Júlia Krupková , v roku 1991 

im ju darovala  a od vtedy ju užívajú manželia Krupkoví. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie OZ č. 26/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

zámer odpredať pozemok, a to : 

 

- parc. KN-C 3143 druh pozemku orná pôda o výmere 572 m
2
  

v k.ú. Nová Ľubovňa, v súlade s § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, do BSM        

Petra Krupku a jeho manželky Evy Krupkovej, obaja trvale  bytom Nová Ľubovňa  č. 668, 

za cenu 4,50 €/ 1m
2
. 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Žiadatelia uvádzajú, že parcelu užívala babka žiadateľa p. Júlia Krupková , v roku 1991 

im ju darovala  a od vtedy ju užívajú manželia Krupkoví. 

 

7. Prerokovanie návrhu Spoločného Programu odpadového hospodárstva obcí okresu 

Stará Ľubovňa na obdobie 2016-2020 

 

Návrh Spoločného Programu odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na 

obdobie 2016-2020, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh 

tvorí prílohu tejto zápisnice. Pani starostka oboznámila poslancov s obsahom oznámenia 

Okresného úradu v Starej Ľubovni, odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-SL-

OSZP-2019/003356-002.  

 

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.   

 

Mgr. Matúš Barlík, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 27/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. 

 

schvaľuje 

Spoločný Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016-

2020 pre Obec Nová Ľubovňa v súlade s oznámením Okresného úradu v Starej Ľubovni, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-SL-OSZP-2019/003356-002.      

 

 



10 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 27/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. 

 

schvaľuje 

Spoločný Program odpadového hospodárstva obcí okresu Stará Ľubovňa na obdobie 2016-

2020 pre Obec Nová Ľubovňa v súlade s oznámením Okresného úradu v Starej Ľubovni, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-SL-OSZP-2019/003356-002.      

      

8. Návrh  Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019, predkladá Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

Dôvody návrhu zmeny rozpočtu: 

 

- Zmena v rozpočte kapitálových výdavkov  

 

o v sume 56.100,- € z dôvodu plánovaného nákupu – Univerzálneho kĺbového 

nakladača 

o  v sume 2.500,- € z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie vlajky DHZ 

o  v sume 42.000,- € z dôvodu rekonštrukcie strechy na budove Predajne RT 

a Espresso ( Glóbus)  

 

 

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.   

 

Mgr. Matúš Barlík, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 28/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 
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Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 28/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 

 

9. Rôzne   

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala prítomných : 

 

- O možnosti odkúpiť pozemok ( pri farskej roli ) od p. Kmečovej. Poslanci navrhli 

možnosť odkúpenia pozemku v danej časti, na účely MK, od cirkvi. Tento návrh 

bude predmetom budúcich rokovaní obecného zastupiteľstva.  

 

- O žiadosti p. Jána Jendrichovského, bytom Nová Ľubovňa č. 12, o odkúpenie 

pozemku. Táto žiadosť bude predmetom budúceho rokovania obecného 

zastupiteľstva.  

 

- Vo veci súdneho sporu „vedenia kanalizácie“ medzi obcou a p. Jendrichovským,  

Krajský súd v Prešove potvrdil rozsudok Okresného súdu v Starej Ľubovni 

v prospech Obce Nová Ľubovňa. 

  

- O možnosti odkúpenia rodinného domu od p. Valigurského, súp. č. 142, 

susediaceho s obecným úradom. Pani starostka sa informovala na cenu za 

predmetnú nehnuteľnosť, kde jej p. Jozef Valigurský (t.č. už nebohý) navrhol cenu 

za dom 40.000,- € a cenu za pozemok 30.000,- €. Prítomní skonštatovali, že ide 

o vysokú cenu, ktorá nezodpovedá stavu nehnuteľností. Obec ešte môže vstúpiť do 

rokovania s dedičmi p. Valigurského. V prípade konsenzu sa bude obecné 

zastupiteľstvo týmto zaoberať. 

   

- V pondelok 08.04. sa v našej obci uskutoční brigáda dôchodcov, kde sa plánuje 

vyčistiť verené priestranstvo pri vstupe do obce zo Starej Ľubovne, Dom nádeje, 

kostolík na starom cintoríne, vstupy na cintoríny, parkovisko pri ihrisku a pod. 

 

- O ukončení a odovzdaní detského ihriska pri budove ZŠ. 
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Ing. Michal Žid informoval prítomných o potrebe a možnosti zmien dopravného značenia 

v dolnej časti obce, pričom, keďže dopravné značenie musí byť osadené aj na ceste III. 

triedy, je potrebné vypracovať projekt, mať vyjadrenie polície a povolenie okresného 

úradu, odboru dopravy.  Obecné zastupiteľstvo sa bude možnosťou osadenia dopravného 

značenia zaoberať. 

 

Ing. Júlia Boďová informovala prítomných, že dopravné značenie pri kostole bude osadené 

tak, ako bolo schválené pôvodným projektom ( obec má k uvedenému vydané 

rozhodnutie).  

 

Poslanci upozornili aj na permanentne odstavené autá pri škole a pri bytovkách. 

 

Pani starostka ešte prítomných informovala o zmenách v možnosti zberu 

veľkoobjemových odpadov a o zákaze vyvážania stavebného a akéhokoľvek odpadu na 

verejné priestranstvo bývalej stavebnej skládky popri potoku Kolačkovianka – za IBV 

smer Kolačkov. Náhradná lokalita na vývoz stavebného odpadu je v riešení. Zároveň 

prítomných informovala o priestupku vývozu odpadu do kontajnera pri cintoríne, ktorý 

obec rieši a  ktorého pôvodcom je cudzí občan. Obec sa touto problematikou bude 

intenzívne zaoberať. 

 

V závere poslanci poukázali na permanentne rozložené pneumatiky na parkovisku pri 

ihrisku, kde má p. Čopjanová cvičisko autoškoly. V prípade pohrebu alebo futbalových 

zápasov, nemajú kde občania zaparkovať autá.  

 

Pani starostka pri riešení tohto problému, vstúpi do rokovania s farským úradom, ktorý toto 

parkovisko prenajíma p. Čopjanovej. 

 

10. 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:      Mgr. Matúš Barlík, podpísaný  

         Ján Žemba, podpísaný 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 


