
   Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2019 v zasadačke 

Obecného úradu v Novej Ľubovni. 

 

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce    

Mgr. Matúš Barlík  

Miroslav Hamrák  

Alžbeta Kaletová 

Bc. Regína Konkoľová  

Veronika Olšavská    

Štefan Smoroň        

Ján Žemba    

Ing. Michal Žid 

   

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce 

   Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka 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. Poslanec obce p. Pavol Rusiňák sa 

z dnešného rokovania OZ ospravedlnil. 

 

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 žiadostí o pridelenie finančných dotácií na rok 2020 :  

a) Územný spolok SČK ( SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA ) Bardejov – Miestny  

spolok SČK v Novej Ľubovni 

b) Dobrovoľný hasičský zbor, č. 43 Nová Ľubovňa    

c) Športový klub, č. 102 Nová Ľubovňa   

d) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, Farská charita 

Nová Ľubovňa 

e) Nestrácaj nádej o.z., č. 269 Nová Ľubovňa  

f) Folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, č. 419 Nová Ľubovňa 
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g) Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves, pre Dom 

Caritas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 

h) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADOS - Stará 

Ľubovňa   

i) Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, pre Dom sv. 

Anny v Starej Ľubovni 

5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa               

č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  obce Nová Ľubovňa             

č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

na území obce Nová Ľubovňa 

7. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa              

č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zriadení so sídlom na území obce 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým sa 

zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze 

prevádzkovať hazardné hry na území obce Nová Ľubovňa 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach umiestňovania 

herní na území obce Nová Ľubovňa 

10. Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2021 – 2022 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. Stanovisko hlavného kontrolóra           

k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2021 – 2022 a k návrhu 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. Stanovisko Komisie financií a správy 

obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2021 

– 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na               

I. polrok 2020 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Pani starostka sa opýtala, či má niekto z poslancov 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: 8                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Pani starostka sa opýtala, či má niekto z poslancov návrh na doplnenie bodu programu.  
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Štefan Smoroň, poslanec obce navrhol doplniť program pred bod Rôzne, a to : 

- bod 12. Prerokovanie platu starostky obce Nová Ľubovňa 

a pani starostka navrhla doplniť : 

- bod 13. Návrh členského príspevku na rok 2020 pre OOCR Severný Spiš Pieniny 

bod 14. Návrh na schválenie finančného príspevku na pomoc ľuďom zasiahnutých 

tragédiou v Prešove, dňa 06.12.2019  - výbuch plynu na ul. Mukačevskej v Prešove  

 

Bod Rôzne sa mení na bod 15 a Záver sa mení na bod 16. 

 

Hlasovanie o predloženom doplnení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie Programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Novej Ľubovni o body:  

 

12. Prerokovanie platu starostky obce Nová Ľubovňa  

13. Návrh členského príspevku na rok 2020 pre OOCR 

14. Návrh na schválenie finančného príspevku na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou 

v Prešove, dňa 06.12.2019  - výbuch plynu na ul. Mukačevskej v Prešove 

 

Bod Rôzne sa mení na bod 15. a Záver sa mení na bod 16. 

 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za overovateľov zápisnice :   Veroniku Olšavskú 

      Mgr. Matúša Barlíka 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

              

3. Kontrola uznesení 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  uviedla, že uznesenia obecného zastupiteľstva, zo dňa 
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08.11.2019, sú splnené. 

 

4. Prerokovanie žiadostí o pridelenie finančných dotácií na rok 2020 :   

 

a)  Územný spolok SČK ( SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA ) Bardejov – Miestny  

spolok SČK v Novej Ľubovni 

 

Žiadosť Územného spolku SČK Bardejov – Miestneho spolku SČK v Novej Ľubovni, 

ktorá bola doručená  na obecný úrad a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia 

Boďová, starostka obce.  Predmetná žiadosť spĺňa všetky náležitosti v zmysle VZN          

č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Miestny spolok SČK v žiadosti uvádza, že dňa 4. januára 2020 organizuje „Slávnostný 

večer Červeného kríža“ pre darcov krvi a členov Miestneho spolku v Novej Ľubovni.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok bola miestnemu 

spolku odsúhlasená čiastka vo výške 700,- €. Tohto roku miestny spolok požaduje  čiastku 

800,- €, preto je tu  návrh schváliť čiastku 800,- €. 

 

Obecná rada podporila tento návrh s tým, že je potrebné preveriť, či v minulosti nebolo 

prijaté uznesenie, ktorým sa určila maximálna výška príspevku SČK. 

 

Mgr. Anna Smoroňová uvedené preverila s tým, že takého uznesenie prijaté nebolo. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh. 

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 67/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Územnému spolku SČK Bardejov - Miestnemu spolku SČK v Novej 

Ľubovni na rok 2020, na akciu „Slávnostný večer Červeného kríža“ pre darcov krvi 

a členov miestneho spolku v celkovej sume 800,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 67/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Územnému spolku SČK Bardejov - Miestnemu spolku SČK v Novej 

Ľubovni na rok 2020, na akciu „Slávnostný večer Červeného kríža“ pre darcov krvi 

a členov miestneho spolku v celkovej sume 800,- €. 

 

b) Dobrovoľný hasičský zbor, č. 43 Nová Ľubovňa   

 

Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru, č. 43  Nová Ľubovňa, ktorá bola doručená   

na obecný úrad a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová,            

starostka obce. Predmetná žiadosť spĺňa všetky náležitosti v zmysle VZN  

č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok bola DHZ 

odsúhlasená čiastka vo výške 600,- €. Tohto roku DHZ požaduje  čiastku 1000,- €, preto je 

tu  návrh schváliť čiastku 1000,- €. 

 

Starostka obce svoj návrh odôvodnila tým, že DHZ pracuje pri obci na báze dobrovoľnosti 

a sú nápomocní pri povodniach a iných živelných pohromách. Obecná rada tento návrh 

podporila.  

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh. 

 

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

návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľa zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 68/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, č. 43 Nová Ľubovňa na rok 

2020 v celkovej sume 1000,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 68/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, č. 43 Nová Ľubovňa na rok 

2020 v celkovej sume 1000,- €. 

 

c) Športový klub, č. 102 Nová Ľubovňa   

 

Žiadosť Športového klubu, č. 102 Nová Ľubovňa, ktorá bola doručená  na obecný úrad       

a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Predmetná 

žiadosť spĺňa všetky náležitosti v zmysle VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok bola ŠK 

odsúhlasená čiastka vo výške 11 000,- €. Tohto roku ŠK požaduje  čiastku 17 500,- €.  

 

Finančné prostriedky plánuje ŠK využiť na: 

 

Športové súťaže VI. liga dospelí, dorast III. liga, VsFZ, žiaci II. liga, prípravky  

U-8,9,10,11,13,15 a športové podujatia, 70 rokov futbalu v obci. Finančné prostriedky by 

sa využili na dopravu, elektrickú energiu a iné prevádzkové náklady + dresy, tréningové 

pomôcky  a iné.  

 

Pani starostka predložila návrh schváliť čiastku 12 000,- €. Ak by uvedená čiastka 

nepostačovala, je v právomoci starostu podľa vnútornej smernice túto čiastku navýšiť. 

Obecná rada podporila tento návrh.  

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Ján Žemba, poslanec obce, ešte prítomným priblížil činnosť ŠK v obci.    

 

Pani starostka k uvedenému doplnila, že obec, okrem tejto dotácie, financuje investičné 

a prevádzkové náklady na futbalové ihrisko.   

 

Poslanci obce podporili predložený návrh na dotáciu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 69/2019: 
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na činnosť Športovému klubu, č. 102 Nová Ľubovňa na rok 2020 

v celkovej sume 12 000,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 69/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na činnosť Športovému klubu, č. 102 Nová Ľubovňa na rok 2020 

v celkovej sume 12 000,- €. 

 

d) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, Farská 

charita Nová Ľubovňa 

 

Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, Farská charita Nová 

Ľubovňa, ktorá bola doručená  na obecný úrad a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Predmetná žiadosť spĺňa všetky náležitosti v zmysle 

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok bola farskej 

charite odsúhlasená čiastka vo výške 500,-  €. Tohto roku  farská charita  požaduje  

rovnakú čiastku 500,- €, preto je tu  návrh schváliť čiastku 500,- €. 

 

Starostka obce prítomných informovala, že farská charita každoročne organizuje 

v predvianočnom období „Charitný kahanček lásky“ a zároveň organizuje vo vianočnom 

čase stretnutia so starými a opustenými občanmi. Obecná rada podporila tento návrh.   

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh. 

 

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

návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 70/2019: 
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, Farskej 

charite Nová Ľubovňa na rok 2020 v celkovej sume 500,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 70/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, Farskej 

charite Nová Ľubovňa na rok 2020 v celkovej sume 500,- €. 

 

e) Nestrácaj nádej o.z., č. 269 Nová Ľubovňa   

 

Žiadosť Nestrácaj nádej o.z., č. 269 Nová Ľubovňa, ktorá bola doručená  na obecný úrad   

a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Predmetná 

žiadosť spĺňa všetky náležitosti v zmysle VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok bola občianskemu 

združeniu odsúhlasená čiastka vo výške 500,- €. Tohto roku  občianske združenie  

požaduje  čiastku 1000,- €, preto je tu  návrh schváliť čiastku 1000,- €. 

 

Pani starostka svoj návrh odôvodnila tým, že občianske združenie organizuje už 3. ročník 

Goraľského festivalu v obci, kde náklady na toto podujatie narastajú, či už je to zo strany 

SOZA alebo iné náklady na podujatie. Obecná rada podporila tento návrh. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili predložený návrh na dotáciu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

 

Veronika Olšavská., overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 71/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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schvaľuje 

finančnú dotáciu Nestrácaj nádej o.z. , č. 269 Nová Ľubovňa na rok 2020 v celkovej sume 

1000,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 71/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Nestrácaj nádej o.z. , č. 269 Nová Ľubovňa na rok 2020 v celkovej sume 

1000,- €. 

 

f) Folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, č. 419 Nová Ľubovňa 

 

Žiadosť Folklórnej skupiny Taľar z Novej Ľubovne, č. 419 Nová Ľubovňa, ktorá bola 

doručená  na obecný úrad dňa 28.10.2019  a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá       

Ing. Júlia Boďová, starostka obce.  

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že predložená žiadosť nespĺňa 

zákonné podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Folklórna skupina bola 

vyzvaná na doplnenie, ktoré do dnešného dňa nebolo na obec doručené. Obec môže 

podporiť činnosť folklórnej skupiny Taľar, ale zo zákona môže finančnú dotáciu poskytnúť  

právnickej osobe, napríklad občianskemu združeniu. Pani starostka navrhla prijať 

uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo konštatuje uvedené skutočnosti.  

  

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Pani starostka k uvedenému doplnila, že obec FS Taľar podporuje aj tým, že im poskytuje 

priestory na nácvik bezplatne v objekte Glóbus.  

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľka  zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 72/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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konštatuje, 

že Folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, č. 419 Nová Ľubovňa nespĺňa zákonné 

podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 72/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

konštatuje, 

že Folklórna skupina Taľar z Novej Ľubovne, č. 419 Nová Ľubovňa nespĺňa zákonné 

podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. 

 

g) Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves, pre 

Dom Caritas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 

 

Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves, pre Dom sv. 

Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775, ktorá bola doručená  na obecný úrad  a  tvorí 

prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Predmetná žiadosť 

spĺňa všetky náležitosti v zmysle VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok bola pre Dom    

sv. Jána Almužníka odsúhlasená čiastka vo výške 1 500,- €. Tohto roku pre uvedené 

zariadenie požaduje  rovnakú čiastku 1 500,- €. Z dôvodu toho že dotáciu požaduje  

aj ADOS – Stará Ľubovňa, ktorá pracuje pod Spišskou katolíckou charitou, je tu návrh  

pre Dom  sv. Jána Almužníka schváliť čiastku 1 200,- €. Rozdiel z minuloročnej 

a tohtoročnej čiastky (300,- €), bude navrhnutý na dotáciu pre ADOS – Stará Ľubovňa, 

ktorá opatruje aj našich občanov. Obecná rada podporila tento návrh. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili predložený návrh na dotáciu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľka  zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 73/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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schvaľuje 

finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves, pre 

Dom Caritas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 na rok 2020 v celkovej sume         

1 200,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 73/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves, pre 

Dom Caritas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 na rok 2020 v celkovej sume         

1 200,- €. 

 

h) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADOS – 

Stará Ľubovňa 

  

Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADOS – Stará 

Ľubovňa, ktorá bola doručená  na obecný úrad a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Predmetná žiadosť spĺňa všetky náležitosti v zmysle 

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že  ADOS   požaduje  dotáciu  

na rok 2020 vo výške 500,- €. Pani starostka predložila návrh 300,- €. 

 

Pani starostka, ako už uviedla vyššie, ADOS – Stará Ľubovňa poskytuje opateru aj naším 

občanom a finančné prostriedky by použili na výmenu opotrebovaných zdravotných 

pomôcok pre svojich klientov – uvádzajú v žiadosti. Obecná rada podporila tento návrh. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh na dotáciu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 74/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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schvaľuje 

finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADOS – 

Stará Ľubovňa  na rok 2020 v celkovej sume  300,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 74/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADOS – 

Stará Ľubovňa  na rok 2020 v celkovej sume  300,- €. 

 

i) Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, pre Dom sv. 

Anny v Starej Ľubovni 

 

Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, pre Dom sv. Anny 

v Starej Ľubovni, ktorá bola doručená  na obecný úrad a  tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce.  Predmetná žiadosť spĺňa všetky náležitosti 

v zmysle VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že  minulý rok bola pre 

Gréckokatolícku charitu  odsúhlasená čiastka vo výške 1 500,- €. Tohto roku  požadujú  

dotáciu vo výške 1 650,- €. Pani starostka predložila návrh 1 500,- €. 

 

K žiadosti ešte doplnila, že GKCH, každoročne žiada obec o  dotáciu z dôvodu toho,  

že uvedené zariadenie navštevujú deti a dospelí z našej obce. Finančné prostriedky plánujú 

využiť na režijné a prevádzkové náklady. Obecná rada podporila tento návrh. 

   

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh. 

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 75/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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schvaľuje 

finančnú dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, pre Dom sv. 

Anny v Starej Ľubovni  na rok 2020 v celkovej sume  1 500,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 75/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, pre Dom sv. 

Anny v Starej Ľubovni  na rok 2020 v celkovej sume  1 500,- €. 

 

5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa               

č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, 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. 4 bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Starostka obce upozornila na navrhnuté zmeny Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady : 

 

 Vysvetlivky :  

- Pôvodný nezmenený text 

- Pôvodný text, ktorý sa vypúšťa  

- Navrhnutá zmena, ktorá bola vyvesená 

- Vypustenie navrhnutej zmeny, ktorá bola vyvesená (v rámci pripomienky podľa § 6 odst. 4 zákona 

369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

- Predloženie pripomienky podľa §6 odst. 4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
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Týmto Dodatkom č. 4 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa 

č.1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

Vo vete: Obec Nová Ľubovňa vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 

ods. 4 písm. d),e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 

a 3, § 16 ods. 2, 3, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, §77 ods. 5, § 78 ods.3,  § 82 ods. 

1, 2, § 83, § 98a ods. 1, § 98b ods. 5, § 99e ods.9,§ 103  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších 

predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

sa vypúšťajú slová „a § 11 ods. 4 písm. d),e) a g), ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 

ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, 3, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, §77 ods. 5, § 

78 ods.3,  § 82 ods. 1, 2, § 83, § 98a ods. 1, § 98b ods. 5, § 99e ods.9,§ 103“. 

V časti POPLATOK,  sa menia Články 24,25,26,27,28 

takto: 

POPLATOK 

Článok 24 

Platenie poplatku 

1.Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území obce. 

1. Poplatok sa platí za: 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek 

komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu, 

f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený 

množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo 

osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, rodinný dom, 

chatu nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie 

je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel 

ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného 

pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 

plocha  (ďalej len „nehnuteľnosť“), 
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b) fyzická osoba, ktorá je v chatovej osade Ľubovnianskych kúpeľov oprávnená 

užívať alebo užíva chatu alebo stavbu na individuálnu rekreáciu, 

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie, 

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 

sa na území obce na účel podnikania. 

3. Ak má osoba v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba 

z dôvodu trvalého pobytu. 

4. Ak má osoba v obci trvalý alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu 

trvalého alebo prechodného  pobytu. 

5. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov, môže za ostatných členov tejto        

domácnosti plnenie povinnosti na seba prevziať jeden z nich. 

6.     Pre podnikateľa (právnická a fyzická osoba) sa na území obce Nová Ľubovňa zavádza 

množstvový zber. Podnikateľ si v systéme množstvového zberu zabezpečuje odber 

odpadu na vlastné náklady priamo u organizácie, ktorá je oprávnená vykonávať tieto 

činnosti. 

 

Článok 25 

Sadzba poplatku  

 

 Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na    obdobie jedného kalendárneho roka: 

1. Sadzba poplatku: 

a) sadzba  poplatku  je Pre fyzickú osobu, ktorá je uvedená v Čl. 24 ods. 2 písm. 

a) je vo výške 0,05342 € za osobu a kalendárny deň. 

(19,50 € za osobu/kalendárny rok, v poplatku 19,50 € sú započítané 3 ks 

vývozových  lístkov, alebo tri vývozy). 

b) V obci je zavedený u fyzických osôb nálepkový a lístkový systém zberu, cena 

nálepky závisí od počtu vývozov, cena  jedného vývozu a  jedného  lístka na  

vývoz jednej 110-120 litrovej  nádoby je 6,50 €. Fyzická osoba, ktorá je 

uvedená v Čl. 24 ods. 2 písm. a) si môže dokúpiť vývoz, resp. vývozový lístok 

navyše za cenu 4,00 €/lístok, vývoz. 

c) sadzba poplatku  Pre fyzickú osobu, ktorá je uvedená v Čl. 24 ods. 2 písm. b) - 

vlastníkov chát a stavieb na individuálnu rekreáciu v chatovej osade 

v Ľubovnianskych kúpeľoch  je vo výške 45,- €/rok/chata alebo stavba na 

individuálnu rekreáciu  

d) pre právnickú osobu, ktorá je uvedená v Čl. 24 ods. 2 písm. c) je vo výške  

0,012 €/deň, 
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e) pre podnikateľa, ktorý je uvedený v  Čl. 24 ods. 2 písm. d) je vo výške  

0,012 €/deň, 

f) sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa stanovuje na 0,017 €. Občania s trvalým pobytom v Novej 

Ľubovni majú 100% zľavu. 

 

2. Poplatok sa určuje za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, ako : 

a) súčin sadzby poplatku /Čl. 25 ods. 1 písm. a)/ a počtu kalendárnych dní  

v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa Čl. 

24 ods. 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas 

ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo,  

b) súčin sadzby poplatku /Čl. 25 ods. 1 písm. d)/, počtu kalendárnych dní  

v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,  

ak ide o poplatníka podľa Čl. 24  ods. 2 písm. c), alebo 

c) súčin sadzby poplatku /Čl. 25 ods. 1 písm. e)/, počtu kalendárnych dní  

v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,  

ak ide o poplatníka podľa Čl. 24  ods. 2 písm. d), 

d) pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín,  

ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobného stavebného odpadu. 

Poplatok sa uhrádza v hotovosti na základe vydaného vážneho lístka zo 

zberného miesta, v pokladni obecného úradu. 

3. Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období je súčet 

a) priemerného počtu osôb pripadajúci na zdaňovacie obdobie, ktoré sú  

v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa čl. 24 ods. 2 písm. c) alebo písm. 

d) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u 

poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny 

orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú 

poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je 

poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa 

započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v 

tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len „priemerný počet 

zamestnancov“), a 

b) priemerného počtu 

1.      hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na zdaňovacie 

obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo 

ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré 

majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a 

2.      miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na zdaňovacie 

obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské 

alebo iné pohostinské služby. 
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Článok 26 

Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku  

 

1. Povinnosť  platenia poplatku vzniká pre poplatníka:  

- dňom prihlásenia do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,  

- dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový priestor. 

2. Povinnosť platenia poplatku zaniká:       

- dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, 

- dňom úmrtia.  

3. Poplatník je povinný v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov v priebehu zdaňovacieho obdobia písomne oznámiť obci vznik,  zmeny 

skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik povinnosti platenia 

poplatku do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.  od vzniku alebo zániku 

povinnosti platenia poplatku.  

 

Článok 27 

Spôsoby zaplatenia poplatku 

Poplatník môže zaplatiť obci poplatok: 

- v hotovosti, priamo do pokladne obce,  

- bezhotovostným prevodom,  na účet obce Nová Ľubovňa,  vedený vo VÚB, a.s. 

Stará Ľubovňa, číslo účtu SK46 0200 0000 0000 1242 8602. 

 

Článok 28 

Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku 

Správca dane na základe žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, 

ktorému  zanikla povinnosť  platiť poplatok v  priebehu zdaňovacieho obdobia.  Nárok  

na vrátenie pomernej časti poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote zánik 

poplatkovej povinnosti neoznámi. 

Doklady preukazujúce danú skutočnosť: 

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia obce, 

- kópia úmrtného listu, 

- vrátenie alikvotného počtu vývozových lístkov. 

 

Správca dane na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona na základe žiadosti 

poplatníka na celý kalendárny rok: 

1.  Znižuje poplatok vo výške 4,90 € ak je  poplatník držiteľom preukazu  fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby 
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s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom   (zaplatí 0,04 € na osobu /deň, 

ročne 14,60 € za osobu / kalendárny rok, počet vývozových lístkov ostáva zachovaný 

v počte 3 ks ). Ak poplatníkovi bude vystavený preukaz v priebehu zdaňovacieho 

obdobia, zníženie sa bude vzťahovať až na ďalšie zdaňovacie obdobie.  

2. Znižuje poplatok vo výške 6,50 € (1 vývozový lístok) osobe, ktorá sa z pracovných 

alebo študijných  dôvodov zdržiava mimo okresu Stará Ľubovňa viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období.  

3.  Odpúšťa poplatok na šiesteho a každého ďalšieho člena domácnosti. Za domácnosť 

sa  považuje otec, matka a ich nezaopatrené deti.  V tomto prípade na oslobodených  

členov domácnosti nevznikne nárok na vývozové lístky.     

4.  Odpúšťa poplatok pre dlhodobo neprítomné osoby žijúce v zahraničí sústavne  

viac ako jeden  kalendárny rok.  

5.  Odpúšťa poplatok pre dlhodobo neprítomné osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú  

 mimo obce Nová Ľubovňa na území SR. 

6.  Odpúšťa poplatok ak poplatník je vedený v evidencii obyvateľstva obce  

bez súpisného čísla a v obci sa nezdržiava.   

7.  Odpúšťa občanom s trvalým pobytom v Novej Ľubovni poplatok za drobný stavebný 

odpad bez obsahu škodlivín. 

8.       Odpúšťa poplatok fyzickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva pozemnú 

stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, 

ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 

v zastavanom území obce okrem lestného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný 

v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.     

9.    Zníži resp. zvýši poplatok vo výške alikvotnej časti ročného poplatku, ak poplatník 

 počas spoplatňovacieho obdobia: 

- prihlási sa k trvalému pobytu, 

- narodí sa do 31.8. príslušného kalendárneho roka, 

- odhlási sa z trvalého pobytu – o zníženie poplatku treba požiadať, 

- zomrie - o zníženie poplatku treba požiadať, 

- je vo výkone trestu odňatia slobody, 

- je dlhodobo umiestnený v detskom domove, domove pre seniorov, ústave 

sociálnej starostlivosti atď. 

Dokladom preukazujúcim dôvod pre alikvotne zníženie poplatku,  je  potvrdenie  

o zmene trvalého pobytu, úmrtný list, potvrdenie o umiestnení v ústave na  výkon 

trestu odňatia slobody, potvrdenie o umiestnení v detskom domove, v domove pre 

seniorov, ústave sociálnej starostlivosti atď. 

10.    Ak sa narodí poplatníkovi dieťa  v období od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho 

roka, poplatok za neho sa začne vyrubovať od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka. 
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11.   Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku vždy do 31.12. bežného roka všetky    

skutočnosti, ktoré majú vplyv na určenie výšky poplatku od 1.1. spoplatňovacieho 

obdobia,  alebo do 30 dní odkedy k zmene došlo. 

 Uvedené zníženia prípadne odpustenia poplatku platia len pre tých občanov,  

ktorí majú k  dátumu  žiadosti uhradené všetky záväzky voči obci Nová 

Ľubovňa za uplynulé roky. 

12.  Žiadateľ, ktorý žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku podľa čl. 28 podá  

do 31.12. na oddelení daní a poplatkov obce  žiadosť na uplatnenie zníženia  

alebo odpustenia poplatku na nasledujúci kalendárny rok s uvedením dôvodu,  

pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť.      

Žiadosť treba podať na vzorovom tlačive, ktoré je k dispozícii na obecnom úrade  

a na webovej stránke obce a musí byť doložená listinnými dokladmi /dôkazy/,  

ktoré preukazujú dôvod,  pre ktorý sa má zníženie alebo odpustenie poplatku poskytnúť. 

Pri žiadosti podľa Čl. 28 ods. 1: 

- fotokópia platného preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP/S a komplexný 

posudok z ÚPSVaR, kde je uvedené či je potrebné opätovné posúdenie zdravotného 

stavu. 

 

Pri žiadosti podľa Čl. 28 ods. 2: 

- aktuálne potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru  

(nie pracovná zmluva), doklady o ubytovaní na dobu viac ako 90 dní, potvrdenie 

zamestnávateľa so sídlom v SR o výkone práce poplatníka v zahraničí, potvrdenie  

od agentúry, ktorá sprostredkúva prácu v zahraničí alebo doklad príslušnej 

organizácie o pobyte v zahraničí viac ako 90 dní. V prípade že doklad nie je 

v slovenskom jazyku žiadateľ doloží aj preklad do slovenského jazyka, ktorý nemusí 

byť autorizovaný. Poprípade nájomná zmluva na ubytovanie, 

- potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v mieste sídla školy viac ako 

90 dní v príslušnom kalendárnom roku. Poprípade nájomná zmluva na ubytovanie. 

 

Pri žiadosti podľa Čl. 28 ods. 3 

- pri deťoch preukázať, že sú nezaopatrené (potvrdenie o návšteve školy). 

 

Pri žiadosti podľa Čl. 28 ods. 4 

- preukazným dokladom je doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí  

viac ako 1 kalendárny rok . V prípade že doklad nie je v slovenskom jazyku žiadateľ 

doloží aj preklad do slovenského jazyka, ktorý nemusí byť autorizovaný. Poprípade 

overené čestné prehlásenie príbuzného, že osoby na ktoré žiada o oslobodenie  

sú dlhodobo žijúce v zahraničí sústavne viac ako jeden kalendárny rok . 

Pri žiadosti podľa Čl. 28 ods. 5 
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- potvrdenie o zaplatení  poplatku za komunálny odpad za celé zdaňovacie obdobie 

v mieste, kde sa zdržiava. 

Týmto dodatkom sa rušia Články 24,25,26,27,28 VZN č. 1/2013 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Obce Nová Ľubovňa č. 1/2013. 

Pani starostka sa k uvedenému vyjadrila, že doplnenie dodatku je potrebné z dôvodu toho, 

že v predchádzajúcom VZN a v návrhu dodatku neboli zahrnuté niektoré legislatívne 

zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť. Základnou zmenou je zvýšenie poplatku za vývoz 

odpadu vo výške 0,05342 € za osobu a kalendárny deň. (  19,50 € za osobu/ kalendárny 

rok, v poplatku 19,50 € sú započítané 3 ks vývozových lístkov, alebo tri vývozy).   

Ak si občan dokúpi vývoz, resp. vývozový lístok navyše, zaplatí cenu za lístok 4,- €. 

Pre podnikateľské subjekty je cena vo výške 0,012 €/deň za zamestnanca, ktorý nemá 

trvalý alebo prechodný pobyt na území našej obce. Starostka obce zvolala verejné 

zhromaždenie občanov, kde sa uvedená problematika s verejnosťou prerokovala. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Poslanci sa informovali, či poplatok za zamestnanca  bude platiť aj na školu a cirkev. 

 

Pani starostka reagovala, že ani škola ani cirkev nie sú podnikateľské subjekty. 

 

Pani starostka ešte odpovedala na otázky poslancov vo veci separovaného 

a veľkoobjemového zberu odpadov a doplnila, že o rok sa to znovu môže prehodnotiť.  

Ak by obec ušetrila, tak máme do čoho investovať, ale nepredpokladá sa, že by došlo 

k úspore prostriedkov, nakoľko objem odpadov sa zvyšuje. 

 

Poslanci ešte zdôraznili potrebu zvýšenia osvety na podporu triedeného odpadu za ktorý 

obec neplatí. 

 

Starostka obce reagovala, že obec bude občanom pri uhrádzaní poplatku za odpad rozdávať 

letáky o triedení odpadov.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na schválenie Dodatku č. 4 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa    

č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

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. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa    

č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

 

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. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  obce Nová Ľubovňa             

č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Nová Ľubovňa 

 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Nová Ľubovňa, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí 

prílohu tejto zápisnice.  
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Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Návrh dodatku č. 2 bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

Starostka obce upozornila na navrhnuté zmeny Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2016 o nakladaní s  komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa : 

 

Vysvetlivky :  

- Pôvodný nezmenený text 

- Pôvodný text, ktorý sa vypúšťa  

- Navrhnutá zmena, ktorá bola vyvesená 

- Predloženie pripomienky podľa §6 odst. 4 zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

týmto Dodatkom č. 2 sa mení Príloha č.7 k VZN  2/2016 

takto: 

Príloha č. 7 

Vyrúbenie miestnych poplatkov na území obce 

 

1) Sadzba poplatku pre poplatníka  podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov sa stanovuje vo výške:  

          0,05342 €/deň. 

2) Výpočet výšky  poplatku pre poplatníka  podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov:  

          0,05342 € x 365 dní = 19,50 €/obyvateľ/rok. 

3) Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z.z. 

v znení neskorších predpisov sa stanovuje vo výške: 

          0,012 €/deň. 

4) Výpočet výšky poplatku pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona  

č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov: 

          0,012 €x 365 dní x ukazovateľ dennej produkcie komunálneho odpadu 

5) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá je v chatovej osade Ľubovnianskych kúpeľov 

oprávnená užívať alebo užíva chatu alebo stavbu na individuálnu rekreáciu  je: 

          45,- €/rok/chata alebo stavbu na individuálnu rekreáciu  . 

6) Sadzba poplatku za dokúpenie ďalšieho vývozového lístka/vývozu je: 
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                 4,- €/kus 

7) Cyklus vývozov KO zo zberných nádob je dvojtýždňový. 

8) Výška poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa                                       

stanovuje na 0,017 EUR.  

     

Týmto dodatkom sa ruší Príloha č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová 

Ľubovňa  č. 2/2016. 

Pani starostka sa k uvedenému vyjadrila, že na základe prijatých zmien v Dodatku č. 4 

k VZN č. 1/2013 a z dôvodu doplnenia niektorých legislatívnych zmien, bol Dodatok č. 2  

k VZN č. 2/2016  doplnený. 

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.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na schválenie Dodatku č.2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce 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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce 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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   č. 2/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Nová Ľubovňa. 

  

7. Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa              

č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

 

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa  č. 5/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce, 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. 6 bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Mgr. Mária Habiňáková prítomným vysvetlila zmeny dotácií na rok 2020 na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce : 

 

Kategória škôl a školských zariadení  Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka  

v eurách 

 

Materská škola    2 327,10 

Zariadenie školského stravovania ZŠ 342,58 

Školský klub deti pri ZŠ   882,22 

Centrum voľného času pri ZŠ  68,13 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Štefan Smoroň, poslanec obce sa informoval, či by nebolo efektívnejšie zlúčiť športový 

krúžok so športovým klubom, aby mohli spolu trénovať. 
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Pani starostka reagovala, že skúšali to zlúčiť, ale po legislatívnej stránke sa to nedá. 

 

Ján Žemba, poslanec obce ešte doplnil, že aj po organizačnej a personálnej stránke sa to 

zlúčiť nedá. Krúžok môže viesť len učiteľ alebo zamestnanec školy.   

    

Pani starostka ešte doplnila, že obec tieto informácie preverí a na budúce obecné 

zastupiteľstvo poskytne poslancom presnejšiu informáciu k danej veci. 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na schválenie Dodatku č. 6 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa  č. 5/2013 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení  

so sídlom na území obce: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území obce. 

 

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. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa  č. 5/2013 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení  

so sídlom na území obce. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území obce. 

 

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. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa  č. 5/2013 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení  

so sídlom na území obce. 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým 

sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 

o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce Nová Ľubovňa 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze prevádzkovať 

hazardné hry na území obce 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 VZN č. 3/2019 bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Ing. Igor Mikuš informoval poslancov, že návrh na zrušenie VZN je z dôvodu toho, že   

predmetné nariadenie už nezodpovedná platnej legislatíve. 

 

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.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na schválenie Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze prevádzkovať hazardné 

hry na území obce Nová Ľubovňa: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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prerokovalo 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým 

sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze 

prevádzkovať hazardné hry na území obce 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  

Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze prevádzkovať 

hazardné hry na území obce Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým 

sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze 

prevádzkovať hazardné hry na území obce 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  

Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa číslo 1/2012 o zákaze prevádzkovať 

hazardné hry na území obce Nová Ľubovňa. 

 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach 

umiestňovania herní na území obce Nová Ľubovňa 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2019 o podmienkach umiestňovania herní na 

území obce 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. 
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Návrh VZN č. 4/2019 bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Ing. Igor Mikuš informoval poslancov, že zmena sa týka toho, že je vo verejnom záujme 

regulovať herne, čím sa obmedzilo kde herňa môže alebo nemôže byť ( napr. herňa nesmie 

byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od školy, školských zariadení, 

zariadení sociálnych služieb a pod.).  

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Ing. Igor Mikuš odpovedal na otázky poslancov a informoval, aké spoločnosti prevádzkujú 

tipovacie zariadenia v obci. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na schválenie Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach umiestňovania herní na území obce 

Nová Ľubovňa : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2019 o podmienkach 

umiestňovania herní na území obce 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  

Všeobecne záväznom nariadení  č. 4/2019 o podmienkach umiestňovania herní na území 

obce Nová Ľubovňa 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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prerokovalo 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2019 o podmienkach 

umiestňovania herní na území obce 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  

Všeobecne záväznom nariadení  č. 4/2019 o podmienkach umiestňovania herní na území 

obce Nová Ľubovňa 

 

10. Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2021 – 2022 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. Stanovisko hlavného kontrolóra          

k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2021 – 2022 

a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. Stanovisko Komisie 

financií a správy obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na   r. 2021 – 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na 

rok 2020. 

 

Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2021 – 2022 a návrh Rozpočtu 

obce Nová Ľubovňa na rok 2020,  predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová 

Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice a bol zverejnený 15 dní pred dnešným 

zasadnutím. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce, odovzdala slovo kontrolórke obce, Ing. Júlii 

Rybovičovej, ktorá oboznámila prítomných so svojím stanoviskom.  

 

Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce, predložila obecnému  zastupiteľstvu 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa  

na r. 2021 - 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020, v ktorom 

odporúča viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 zobrať na vedomie a rozpočet na rok 

2020 schváliť.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce, odovzdala slovo Alžbete Kaletovej, ktorá oboznámila 

prítomných so stanoviskom finančnej komisie.  

 

Alžbeta Kaletová, poslankyňa obce a predsedníčka finančnej komisie, predložila 

obecnému zastupiteľstvu Stanovisko finančnej komisie. Na zasadnutí finančnej komisie 

boli členovia s materiálom podrobne oboznámení a  predložený návrh prerokovali              

a predkladajú svoje súhlasné stanovisko  k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 
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Ľubovňa na r. 2021 – 2022, ktorý odporúčajú vziať na vedomie a k návrhu Rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na rok 2020, ktorý odporúčajú schváliť.  

 

Starostka obce k uvedeným stanoviskám otvorila rozpravu: 

 

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

za návrh hlasovať. 

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 76/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

1) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na    r. 2021 - 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. 

2) Stanovisko  Komisie financií a správy obecného majetku k návrhu Viacročného 

rozpočtu obce Nová Ľubovňa na  r. 2021 - 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na rok 2020. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 76/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

1) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na    r. 2021 - 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2020. 

2) Stanovisko  Komisie financií a správy obecného majetku k návrhu Viacročného 

rozpočtu obce Nová Ľubovňa na  r. 2021 - 2022 a k návrhu Rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na rok 2020. 

 

Starostka obce k návrhu rozpočtu a k návrhu viacročného rozpočtu  otvorila rozpravu: 

 

Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka obce a Ing. Júlia Boďová, starostka obce odpovedali 

na dotazy poslancov k návrhu rozpočtu na r. 2020 a 2021-2022.   

 

Mgr. Mária Habiňáková vysvetlila poslancom jednotlivé položky návrhu rozpočtu. 

  

Starostka obce zároveň oboznámila poslancov s tým, čo obec plánuje v budúcom roku 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 77/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

A. schvaľuje 

Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2020 

Bežné príjmy :   2 414 167,00 Bežné výdavky :   2 115 551,00 

z toho RO:          72 146,00 z toho: RO    1 267 326,00 

Kapitálové príjmy :       36 361,00 Kapitálové výdavky :        436 861,00 

z toho RO:     0,00 z toho RO:                 0,00 

Finančné príjmové operácie :       200 000,00 Finančné výdavkové operácie :        98 116,00 

Príjmy celkom   2 650 528,00 Výdavky celkom   2 650 528,00                                          

 

B. berie na vedomie 

Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2021 – 2022 

Rok 2021: 

Bežné príjmy :   2 468 896,00 Bežné výdavky :   2 150 000,00 

z toho RO:          72 146,00 z toho: RO    1 267 326,00 

Kapitálové príjmy :   0,00 Kapitálové výdavky :       220 000,00 

z toho RO:     0,00 z toho RO:    0,00 

Finančné príjmové operácie :                   0,00 Finančné výdavkové operácie :            98 896,00 

Príjmy celkom   2 468 896,00 Výdavky celkom   2 468 896,00 

 

Rok 2022: 

Bežné príjmy :   2 545 896,00 Bežné výdavky :   2 157 000,00 

z toho RO:         72 146,00 z toho: RO    1 267 326,00 

Kapitálové príjmy :               0,00 Kapitálové výdavky :       290 000,00 

z toho RO:                 0,00 z toho RO:                 0,00 

Finančné príjmové operácie :                  0,00 Finančné výdavkové operácie :            98 896,00 

Príjmy celkom              2 545 896,00 Výdavky celkom   2 545 896,00             

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 77/2019 bolo prijaté v tomto znení: 
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. schvaľuje 

Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2020 

Bežné príjmy :   2 414 167,00 Bežné výdavky :   2 115 551,00 

z toho RO:          72 146,00 z toho: RO    1 267 326,00 

Kapitálové príjmy :       36 361,00 Kapitálové výdavky :        436 861,00 

z toho RO:     0,00 z toho RO:                 0,00 

Finančné príjmové operácie :       200 000,00 Finančné výdavkové operácie :        98 116,00 

Príjmy celkom   2 650 528,00 Výdavky celkom   2 650 528,00                                          

 

B. berie na vedomie 

Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2021 – 2022 

Rok 2021: 

Bežné príjmy :   2 468 896,00 Bežné výdavky :   2 150 000,00 

z toho RO:          72 146,00 z toho: RO    1 267 326,00 

Kapitálové príjmy :   0,00 Kapitálové výdavky :       220 000,00 

z toho RO:     0,00 z toho RO:    0,00 

Finančné príjmové operácie :                   0,00 Finančné výdavkové operácie :            98 896,00 

Príjmy celkom   2 468 896,00 Výdavky celkom   2 468 896,00 

 

Rok 2022: 

Bežné príjmy :   2 545 896,00 Bežné výdavky :   2 157 000,00 

z toho RO:         72 146,00 z toho: RO    1 267 326,00 

Kapitálové príjmy :               0,00 Kapitálové výdavky :       290 000,00 

z toho RO:                 0,00 z toho RO:                 0,00 

Finančné príjmové operácie :                  0,00 Finančné výdavkové operácie :            98 896,00 

Príjmy celkom              2 545 896,00 Výdavky celkom   2 545 896,00             

  

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na         

I. polrok 2020 

 

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

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

kontrolórka obce. Návrh bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce, odovzdala slovo kontrolórke obce Ing. Júlii 

Rybovičovej, ktorá oboznámila prítomných s návrhom plánu kontrolnej činnosti.  

 

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

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

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

 

Ján Žemba, poslanec obce sa ospravedlnil a opustil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

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.   

 

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 78/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

1) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2020. 

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

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

kontrolórku obce. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 78/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

1) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2020. 

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

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

kontrolórku obce. 

 

12. Prerokovanie platu starostky obce Nová Ľubovňa 

 

Štefan Smoroň, poslanec obce informoval poslancov, že :  

podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat, ktorý 
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je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona môže obecné zastupiteľstvo tento plat rozhodnutím zvýšiť 

až o 60 %.  

Vzhľadom na časovú náročnosť, odbornosť a dosiahnuté výsledky práce vo výkone 

funkcie starostky obce, navrhuje zvýšenie platu o 60 % s účinnosťou od 01.01.2020. 

 

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.  

 

Veronika Olšavská, overovateľka  zápisnice, prečítala  návrh na uznesenie  č. 79/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2.veta zákona číslo 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 60 %  

s účinnosťou od 1.1.2020 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 79/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2, 2.veta zákona číslo 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu starostu o 60 %  

s účinnosťou od 1.1.2020 

 

13. Návrh členského príspevku na rok 2020 pre OOCR Severný Spiš Pieniny 

 

Návrh členského príspevku na rok 2020 pre OOCR  Severný Spiš Pieniny, predkladá      

Ing. Júlia Boďová, starostka obce.  
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce vysvetlila prítomným systém financovania OOCR  :  

(sumy, ktoré uvádzame sú členské príspevky a daň z ubytovania za celú organizáciu, t.z. všetkých členov 

OOCR)  

 

Daň za ubytovanie v našej OOCR za rok 2018 podľa FIN 1-12 je vo výške 90 824,90 € 

Daň za ubytovanie za 3. štvrťroky 2019 podľa FIN 1-12 je vo výške 88 951,70 € 

Členský príspevok 2018 bol vo výške 46 255,- € 

Členský príspevok 2019 je vo výške 46 227,50 € 

 

Výpočet dotácie na rok 2020 

Daň za ubytovanie v roku 2018 podľa FIN 1-12  90 824,90 € 

Členský príspevok za rok 2018    46 255,- € 

 

Výpočet dotácie na rok 2021 

Daň za ubytovanie v roku 2019 podľa FIN 1-12  88 951,70 € 

Členský príspevok za rok 2019    46 227,50 € 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorej sme členmi, môže žiadať dotáciu zo štátu  

až do výšky 90 % z vybratej dane za ubytovanie, maximálne však iba do výšky 

zaplateného členského príspevku :  

r. 2018 - 46 255,- €  

r. 2019 - 46 227,50 € 

( čo už nevieme ovplyvniť) 

 

Predstavenstvo OOCR navrhuje zvýšiť členský príspevok na rok 2020, a to vo výške 2,- € 

na obyvateľa. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

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

za návrh hlasovať.  

 

Veronika Olšavská, overovateľka  zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 80/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

členský príspevok pre OOCR Severný Spiš Pieniny na rok 2020 vo výške 2,- € na 

obyvateľa. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 7              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 80/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

členský príspevok pre OOCR Severný Spiš Pieniny na rok 2020 vo výške 2,-€ na 

obyvateľa. 

 

14. Návrh na schválenie finančného príspevku na pomoc ľuďom zasiahnutých 

tragédiou v Prešove, dňa 06.12.2019  - výbuch plynu na ul. Mukačevskej 

v Prešove  

 

Návrh na schválenie finančného príspevku na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou 

v Prešove dňa 06.12.2019  - výbuch plynu na ul. Mukačevskej v Prešove,  predkladá     

Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Pani starostka navrhla čiastku od 2 000 do 3000,- €, 

ktorá v prípade schválenia bude poukázaná na účet mesta Prešov, ktorý bol na tento účel 

zriadený. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Poslanci obce navrhli na tento účel schváliť čiastku 2 500,- € 

 

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

za návrh hlasovať.  

 

Veronika Olšavská, overovateľka  zápisnice, prečítala návrh na uznesenie  č. 81/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančný príspevok na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou v Prešove, dňa 06.12.2019  - 

výbuch plynu na ul. Mukačevskej v Prešove vo výške  2 500,- €.  

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 81/2019 bolo prijaté v tomto znení: 
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančný príspevok na pomoc ľuďom zasiahnutých tragédiou v Prešove, dňa 06.12.2019  - 

výbuch plynu na ul. Mukačevskej v Prešove vo výške 2 500,- €.  

 

15. Rôzne 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce vyzvala poslancov k možnosti riešenia výberu vhodnej 

lokality na prípravu výstavby novej IBV v obci. Keďže obec nevlastní pozemky, na 

ktorých by sa mohla realizovať výstavba novej IBV, obec uvažuje, aby vlastníci pozemkov 

v určitej lokalite, cez malé pozemkové úpravy, dostali do vlastníctva pozemok (podľa 

svojho majetkového podielu) vhodný na výstavbu.  

 

Štefan Smoroň, poslanec obce sa informoval, aké sú náklady na malé pozemkové úpravy. 

 

Ing. Michal Žid informoval, že poplatok za malé  pozemkové úpravy závisí od viacerých 

faktorov, a to od veľkosti lokality, veľkosti a počtu vytvorených pozemkov, počtu 

vlastníkov a pod.. Obec po určení vhodnej lokality, musí vypracovať projekt pozemkových 

úprav, ktorý je vypracovaný špecializovanou projektantskou a geodetickou firmou 

a následne môže podať žiadosť Pozemkovému a lesnému odboru  OÚ.   

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce k uvedenému doplnila, že ak by sa začalo 

s pozemkovými úpravami, musia s tým súhlasiť vlastníci pozemkov, pretože ak nebudú 

súhlasiť, konanie sa zastaví. Zároveň upozornila na skutočnosť, že k výberu lokality je 

potrebne pristupovať zodpovedne a pri výbere vziať do úvahy hlavne možnosť realizácie 

všetkých inžinierskych sietí, odvodnenie pozemkov, atď..   

 

Poslanci obce sa zhodli na tom, že je potrebné urobiť najprv prieskum, napr. formou 

dotazníkov a až tak urobiť zadanie. 

 

Pani starostka prítomných informovala: 

 o plánovaných investičných akciách v obci na rok 2020: 

- Výstavba MŠ v areáli  ZŠ z vlastných zdrojov, je pripravená projektová 

dokumentácia, stavebné povolenie, pripravuje sa verejné obstarávanie a po 

ukončení dôjde k realizácií tejto investície. 

- Výstavba chodníka spájajúceho obec Jakubany  a Novú Ľubovňu z poskytnutej 

dotácie MAS (30 000,- €) 

- Výstavba prístupovej cesty k hasičskej zbrojnici, časť bude financovaná z dotácie 

poskytnutej MV SR (11 244,33 €) a časť z vlastných zdrojov. 

- Rekonštrukcia a výstavba futbalovej infraštruktúry,  časť bude financovaná 

z dotácie poskytnutej SFZ (10 000 €) 

- Prípravné práce pre možnosť realizácie mobilnej chladenej ľadovej plochy. 
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 o podanej žiadosti na Environmentály fond, na „Zateplenie a zastrešenie budovy 

družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni“, ktoré by sa v prípade schválenia projektu mohlo 

zrealizovať v r. 2020. 

 

Pani starostka ešte poslancov informovala, že spoločnosť MITIKA s.r.o. ukončila nájom 

výpoveďou v časti priestorov Glóbus k 31.12.2019. Obec uvažuje, že tieto priestory  

nebude využívať na prenájom, ale uvažuje časť týchto priestorov využívať ako sklady, 

napr. CO a časť zrekonštruovať na spoločenskú miestnosť pre potreby občanov.  

 

Alžbeta Kaletová, poslankyňa obce sa ešte informovala,  ako je to s vývozom odpadu  

na garážach. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že obec nemá zberný dvor, preto sa 2x do 

roka robí zber veľkoobjemových odpadov. Máme na garážach jeden veľkoobjemový 

kontajner, kde každú stredu od 15.00 do 17.00 hod. budú môcť ľudia vyviesť 

veľkoobjemový odpad. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce navrhol, tam kde je to potrebné, riešiť osvetlenie prechodu 

pre chodcov.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že obec sa bude týmto zaoberať a doplnila, že 

obec na druhý rok plánuje obnoviť aj vianočné osvetlenie v obci.  

 

Pani starosta ešte prítomných pozvala na Vianočnú akadémiu, ktorá sa bude konať 

v nedeľu 15.12. v kultúrnom dome. 

 

16. 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:      Veronika Olšavská, podpísaná 

    Mgr. Matúš Barlík, podpísaný 

        

          

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 


