
  Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.01.2019 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 7, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

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

že p. Veronika Olšavská, poslankyňa obce  sa z  rokovania ospravedlnila  

a p. Štefan Smoroň, poslanec obce sa na rokovanie dostaví neskôr. 

 

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. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

5. Návrh  náplne práce komisií pri obecnom zastupiteľstve 

6. Návrh predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová 

Ľubovňa na rok 2019 

7. Návrh  Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa               

č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa  

9. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2018 

10. Pridelenie jedného trojizbového nájomného bytu po nájomcoch, ktorí ukončili 

nájom 
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11. Prerokovanie návrhu na odkúpenie časti pozemku od p. Kataríny Poľančíkovej, 

bytom Nová Ľubovňa č. 356  

12. Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho 

v povinnosti strpieť uloženie plynárenských sieti a v povinnosti strpieť vjazd, 

prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel SPP 

13. Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve obce Nová Ľubovňa 

umiestniť, uložiť, užívať a prevádzkovať stavbu : Kanalizácia – rozšírenie verejnej 

kanalizácie v obci Nová Ľubovňa – STOKA A-2-2  

14. Informácia o podaní výpovede p. Matúša Šulkovského, bytom Nová Ľubovňa č. 14, 

na časť prenajatých nebytových priestorov a prerokovanie návrhu na prenájom 

uvedenej časti 

15. Návrh Vnútornej smernice č. 3 obce Nová Ľubovňa k zadávaniu civilných zákaziek 

na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. 

16. Návrh Vnútornej smernice č. 3 ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni k zadávaniu civilných 

zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných 

prác. 

17. Návrh na odmenu pre Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú kontrolórku obce 

18. Rôzne   

19. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej 

Ľubovni. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za overovateľov zápisnice :  Ing. Michala Žida 

     p. Pavla Rusiňáka 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Štefan Smoroň 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  uviedla, že: 

- uznesenie č. 5/2018 zo dňa 07.11.2018 bod D 1 (znenie: „Obecné zastupiteľstvo 

poveruje obecný úrad rokovaním s majiteľkou pozemku KN-C č. 4761 p. Katarínovu 

Poľančíkovu o návrhu ceny za predmetný pozemok“)  je splnený a predložený na 

dnešné rokovanie.  

- uznesenie č. 5/2018 zo dňa 07.11.2018 bod D 2 (znenie: „Poveruje obecný úrad pred 

možnou zámenou zabezpečiť potvrdenie z pozemkového úradu, že sa môže obecný 

pozemok KN-C 1480/1 rozdeliť a vzniknutá časť bude predmetom návrhu zámeny 

s Mgr. Petrom Smrekom“) je v riešení. 

 

4. Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

 

Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva, predkladá Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 1/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.      

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 1/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.      

 

5. Návrh náplne práce komisií pri obecnom zastupiteľstve 

 

Návrh náplne práce komisií pri obecnom zastupiteľstve, predkladá Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Alžbeta Kaletová, poslankyňa obce navrhla ku Komisii výstavby a verejného poriadku 

doplniť „ zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce“ . Poslanci s touto 

zmenou súhlasili. 

 

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

ukončila a dala za doplnený návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 2/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

náplň práce komisií pri obecnom zastupiteľstve.      

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 2/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

náplň práce komisií pri obecnom zastupiteľstve.      
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6. Návrh predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová 

Ľubovňa na rok 2019 

 

Návrh predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva, predkladá Ing. Júlia 

Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 3/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na .rok 2019: 

 

  2. zasadnutie  február  21.02.2019 

  3. zasadnutie apríl  26.04.2019 

4. zasadnutie  jún  28.06.2019 

5. zasadnutie september 13.09.2019  

6. zasadnutie  november 08.11.2019 

7. zasadnutie  december 12.12.2019 

      

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 3/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na .rok 2019: 

 

  2. zasadnutie  február  21.02.2019 

  3. zasadnutie apríl  26.04.2019 

4. zasadnutie  jún  28.06.2019 
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5. zasadnutie september 13.09.2019  

6. zasadnutie  november 08.11.2019 

7. zasadnutie  december 12.12.2019 

 

7. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019, 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 príjmov v sume 8 000,00 € a výdavkov v sume 

17 500,00 € z titulu realizácie projektu: Rozvoj športu  - výstavba detského ihriska.  

- Zmena v rozpočte kapitálových príjmov v sume 66 350,00 € a výdavkov v sume  

69 850,00 € z titulu realizácie projektu: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo 

vyučovacom procese  

- Zmena v rozpočte kapitálových výdavkov v sume 6 000,00 € z dôvodu plánovaného 

nákupu elektrických pecí do kuchynky pri obecnom úrade.  

 

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.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 4/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 4/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 
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8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa  

 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2013 

o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa, predkladá Ing. Júlia 

Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Návrh dodatku č. 1 bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

Starostka obce upozornila na navrhnuté zmeny: 

- V časti „Nájom za hrobové miesto na jeden rok“ sa dopĺňa odsek Nájom za nové 

hrobové miesta sa prvýkrát vyberá nasledujúci kalendárny rok po roku, kedy vznikol 

nájomný vzťah.  

- V časti „Poplatky“ bod 1. sa mení Vstup na cintorín pre fyzické alebo právnické 

osoby, vykonávajúce všetky druhy kamenárskych prác (sa dopĺňa) „za odplatu“  

5 €/ jeden deň. Z uvedeného vyplýva, že poplatok platia firmy, ktoré opravujú hroby 

za odplatu, nie ak si nájomca hrobového miesta vykoná opravy sám.  

  

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.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na schválenie Dodatku č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2013 o prevádzkovom 

poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa. 

 

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

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

 

sa uznáša na  

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2013 

o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa   

č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa. 

 

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

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

 

sa uznáša na  

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 2/2013 

o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v obci Nová Ľubovňa. 

 

9. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 

2018 

 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2018, 

predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 5/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 5/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

10. Pridelenie jedného trojizbového nájomného bytu po nájomcoch, ktorí ukončili 

nájom 

 

Starostka obce predložila výpoveď nájomcov na ukončenie nájomnej zmluvy trojizbového 

bytu, a to:  

 

- Tamary Andrejkovej a manžela Jozefa Andrejka, bytom Nová Ľubovňa č. 846,  

zo dňa 08.01.2019 na ukončenie nájmu bytu 846/ B5, k 30.04.2019 (vrátane 

výpovednej lehoty). 

 

Obecný úrad v Novej Ľubovni k 25.01.2019 eviduje 17 žiadostí o nájom trojizbového 

nájomného bytu. Zoznam žiadateľov spolu so súvisiacim materiálom na určenie poradia 

uchádzačov o pridelenie hore uvedeného jedného trojizbového bytu, bol poslancom 

predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Keďže na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili p. Ján Jendrichovský 

s manželkou a p. Karol Knapík, žiadatelia o nájomný byt, starostka obce im udelila slovo: 

 

- Pán Ján Jendrichovský sa k uvedenému vyjadril, že boli potešení tým, že obec má  

nájomné byty a z uvedeného dôvodu si hľadali prácu, čo najbližšie k obci, aby sa tu 

mohli, ako rodina usadiť. Svoju budúcu bytovú otázku  riešili ešte ako snúbenci, 

preto svoju žiadosť na obec podali ešte v roku 2016.  T.č. bývajú v prenajatom 

jednoizbovom byte v Starej Ľubovni, ale vzhľadom k tomu, že si chcú založiť rodinu 

v lepších podmienkach, je to len dočasné riešenie.  Robia prípravné kroky  

na výstavbu rodinného domu, ale zatiaľ im to finančná situácia nedovoľuje. Vedia, 

že aj ostatní žiadatelia sú v ťažkej situácia, ale chcú poukázať na skutočnosť, že o byt 
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sa uchádzajú dlhodobo. V závere svojho vystúpenia p. Jendrichovský poďakoval  

za udelené slovo. 

 

- Pán Karol Knapík sa k uvedenému vyjadril, že obaja s manželkou pochádzajú  

z Novej Ľubovne. Ako je v žiadosti napísané,  bývajú 4 členná rodina v dome svojich 

rodičov, v ktorom žije ďalších 5 členov rodiny. Keďže pracujú v Starej Ľubovni, 

chcú ostať v obci. Vzhľadom na to, že riešenie bytovej otázky je u nich naliehavé a 

chcú sa osamostatniť, žiadajú o tento nájomný byt.   

 

Starostka obce navrhla, aby sa tajným hlasovaním hlasovalo aj za doplnenie predmetného 

uznesenia o výrok:  

„V prípade, že v budúcnosti dôjde k uvoľneniu ďalšieho trojizbového nájomného bytu 

a obec nebude ku dňu doručenia výpovede druhej strane ( nájomcovi alebo 

prenajímateľovi) evidovať žiadnu novú žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu, 

ktorá bude spĺňať všetky potrebné náležitosti, nájomný byt bude pridelený ďalšiemu 

žiadateľovi v poradí určenom týmto uznesením.“ 

 

Keďže nikto z prítomných sa k uvedenému bodu viac nevyjadril,  starostka obce rozpravu 

ukončila a dala na základe prijatých kritérií zo dňa 12.10.2015 o prideľovaní bytu  tajne 

hlasovať.  

 

Po tajnom hlasovaní, uznesenie bolo prijaté v tomto znení :  

 

Uznesenie OZ č. 6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe tajného hlasovania o pridelení jedného  trojizbového 

nájomného bytu :  

 

- 846/B5  po nájomcoch p. Tamare Andrejkovej a manželovi Jozefovi Andrejkovi,  

 

schválilo nasledovné poradie žiadateľov na pridelenie jedného  horeuvedeného bytu :   

 

P.č. Meno a priezvisko Adresa 

1. Karol Knapík a manželka  Nová Ľubovňa č. 263 

2. Ján Jendrichovský a manželka Nová Ľubovňa č. 1 

3. David Folvarčík a priateľka Nová Ľubovňa č. 531  

4. Helena Varcholová rod. Repková           

a manžel 

Nová Ľubovňa č. 280 

5. Júlia Pajonk rod. Pavelčíková a manžel Nová Ľubovňa č. 278 

6. Peter Žid a manželka  Nová Ľubovňa č. 296 

7. František Veselovský a manželka  Nová Ľubovňa č. 105 
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8. Vladimír  Valigurský a manželka  Nová Ľubovňa č. 821 

9. Mgr. Monika Beňáková Nová Ľubovňa č. 820 

10. Vladimír Jendrichovský a snúbenica Nová Ľubovňa č. 375 

11. Mária Piešťanská  a manžel Stará Ľubovňa, Okružná č. 24  

12. Katarína Jurinová rod. Repková Nová Ľubovňa č. 60 

13. Mária Sekáčová a Marek Matfiak Nová Ľubovňa č. 848, Stará Ľubovňa, 

Okružná 846/14 

14. Simona Knapíková a Dávid Fedor Stará Ľubovňa, Ul. Mierová r.1090/24 

a Krížová Ves č. 123   

15. Jozef Mrug a manželka Jakubany č. 508 

16. Ján Smolen Stará Ľubovňa, Levočská č. 38 

17. Ján Sulič a manželka Stará Ľubovňa, Jarmočná č. 24 

 

Ak žiadateľ odmietne byt, ktorý mu bol pridelený, postupuje ďalší v poradí.  

 

V prípade, že v budúcnosti dôjde k uvoľneniu ďalšieho trojizbového nájomného bytu 

a obec nebude ku dňu doručenia výpovede druhej strane ( nájomcovi alebo 

prenajímateľovi) evidovať žiadnu novú žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu, 

ktorá bude spĺňať všetky potrebné náležitosti, nájomný byt bude pridelený ďalšiemu 

žiadateľovi v poradí určenom týmto uznesením. 

 

11. Prerokovanie návrhu na odkúpenie časti pozemku od p. Kataríny 

Poľančíkovej, bytom Nová Ľubovňa č. 356 

 

Starostka obce k uvedenému vysvetlila, že obec chce odkúpiť pozemok pri cintoríne KN-C 

č.4761 o výmere 842 m
2
, ktorého vlastníčkou je p. Katarína Poľančíková. Predmetný 

pozemok, by mohol v budúcnosti slúžiť na parkovisko. Obecné zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí dňa 07.11.2018 o danom návrhu rokovalo a vzhľadom na skutočnosť, že obec 

v minulosti kupovala pozemok v danej lokalite za nižšie ceny, poverilo obecný úrad 

rokovaním s majiteľkou pozemku o návrhu ceny za predmetný pozemok. Stretnutie sa 

uskutočnilo na obecnom úrade dňa 18.12.2018, kde Mgr. Tomáš Poľančík, syn majiteľky 

pozemku, ktorý ju na stretnutí zastupoval, sa vyjadril, že predmetný pozemok chcú predať 

za cenu 4,50 €/ l m
2
.   

 

Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 16.01.2019 doporučuje poslancom obecného 

zastupiteľstva súhlasiť s
 
odkúpením  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
. 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

  

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č.7/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

zámer odkúpiť pozemok, a to : 

 

- parc. KN-C 4761, druh pozemku orná pôda o výmere 842 m
2
  

 

evidovanú na LV č. 6081 v k.ú. Nová Ľubovňa  od  vlastníčky p. Kataríny Poľančíkovej, 

nar.                ,  bytom  Nová Ľubovňa  č. 356,  za kúpnu cenu 4,50 € / 1 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,  do výlučného vlastníctva obce Nová 

Ľubovňa.  

 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Predmetná parcela bezprostredne susedí s obecným parkoviskom pri cintoríne a môže 

v budúcnosti slúžiť na tento účel pri rozšírení parkovacej plochy. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 7/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

zámer odkúpiť pozemok, a to : 

 

- parc. KN-C 4761, druh pozemku orná pôda o výmere 842 m
2
  

 

evidovanú na LV č. 6081 v k.ú. Nová Ľubovňa  od  vlastníčky p. Kataríny Poľančíkovej, 

nar.               ,  bytom  Nová Ľubovňa  č. 356,  za kúpnu cenu 4,50 € / 1 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,  do výlučného vlastníctva obce Nová 

Ľubovňa.  
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Návrh na vklad zaplatí kupujúci.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Predmetná parcela bezprostredne susedí s obecným parkoviskom pri cintoríne a môže 

v budúcnosti slúžiť na tento účel pri rozšírení parkovacej plochy.  

 

12. Návrh na zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho 

v povinnosti strpieť uloženie plynárenských sieti a v povinnosti strpieť vjazd, 

prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel SPP 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce vysvetlila, že sa jedná o zriadenie bezodplatného 

vecného bremena na plynárenskom zariadení  „NTL plynovod PE d 110 v dĺžke 65,66 m“, 

ktoré obec dobudovala v hornej časti obce, ulica za bývalým kúpaliskom. Ide o povinnosť 

strpieť uloženie plynárenských sieti a v povinnosti strpieť vjazd, prechod a prejazd 

zamestnancov a vozidiel SPP.  

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Ing. Michal Žid bližšie vysvetlil realizáciu rozšírenia distribučnej siete v danej časti.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 8/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

a)  zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti strpieť 

uloženie plynárenských sietí (plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu,  

na nehnuteľnostiach KN – C parc.č. 1512/1 o výmere 2026 m2, zastavané plochy  

a nádvoria, a KN-E parc.č. 597/1, vo výmere 2668 m2, ostatná plocha zapísaných na LV  

č. 3558 v k. ú. Nová Ľubovňa a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne  

č. 60/2018 vyhotovenom dňa 29.11.2018 Jánom Štellmachom – geodet, Nová Ľubovňa 

282, PSČ 065 11, IČO 10771247, úradne overenom dňa 29.11.2018 Ing. Vladimírom 

Kupčom a autorizačne overenom dňa 13.12.2018 Ing. Jarmilou Firmentovou, v prospech 

oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, IČO: 35 910 739, 

 

b)  zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti strpieť 

vjazd, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena,  

na nehnuteľnostiach KN – C parc.č. 1512/1 o výmere 2026 m2, zastavané plochy  

a nádvoria, a KN-E parc.č. 597/1, vo výmere 2668 m2, ostatná plocha zapísaných na LV  
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č. 3558 v k. ú. Nová Ľubovňa a to na celých týchto nehnuteľnostiach, t.j. po celej jej dĺžke 

a šírke v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 

44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. 

      

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 8/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

a)  zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti strpieť 

uloženie plynárenských sietí (plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu,  

na nehnuteľnostiach KN – C parc.č. 1512/1 o výmere 2026 m2, zastavané plochy  

a nádvoria, a KN-E parc.č. 597/1, vo výmere 2668 m2, ostatná plocha zapísaných na LV  

č. 3558   v k. ú. Nová Ľubovňa a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne  

č. 60/2018 vyhotovenom dňa 29.11.2018 Jánom Štellmachom – geodet, Nová Ľubovňa 

282, PSČ 065 11, IČO 10771247, úradne overenom dňa 29.11.2018 Ing. Vladimírom 

Kupčom a autorizačne overenom dňa 13.12.2018 Ing. Jarmilou Firmentovou, v prospech 

oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, IČO: 35 910 739, 

 

b)  zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti strpieť 

vjazd, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena,  

na nehnuteľnostiach KN – C parc.č. 1512/1 o výmere 2026 m2, zastavané plochy  

a nádvoria, a KN-E parc.č. 597/1, vo výmere 2668 m2, ostatná plocha zapísaných na LV  

č. 3558  v k. ú. Nová Ľubovňa a to na celých týchto nehnuteľnostiach, t.j. po celej jej dĺžke 

a šírke v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 

44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739. 

 

13. Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve obce Nová 

Ľubovňa umiestniť, uložiť, užívať a prevádzkovať stavbu : Kanalizácia – 

rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa – STOKA A-2-2  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce vysvetlila, že sa jedná o zriadenie vecného bremena  

spočívajúceho v práve obce Nová Ľubovňa  ako opravného umiestniť, uložiť, užívať 

a prevádzkovať stavbu kanalizácie v časti „polostrov“. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Pani starostka ešte vysvetlila, že sa jedná o časť pozemku SVP, kde sa napája  
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novovybudovaná kanalizácia na jestvujúcu kanalizáciu, pred polostrovom - pravá strana 

brehu potoka Jakubianka.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 9/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

súhlasí 

s nadobudnutím práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v práve obce 

Nová Ľubovňa ako oprávneného z vecného bremena umiestniť, uložiť, užívať 

a prevádzkovať oprávnenú stavbu : Kanalizácia – rozšírenie verejnej kanalizácie v obci 

Nová Ľubovňa – STOKA A-2-2 a v práve vstupu a prechodu peši, vjazdu, prejazdu 

a výjazdu svojimi vozidlami a mechanizmami v súvislosti s projektovaním, 

rekonštrukciou, modernizáciou resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, 

prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby na nehnuteľnosti 

KN-C parc.č. 1551/2, vo výmere 12 416 m2, vodné plochy, zapísanej na LV č. 1109, k.ú. 

Nová Ľubovňa, ktorá je vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena – 

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

IČO 36 022 047, a to v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 59/2018 vyhotoveným 

dňa 27.11.2018 Jánom Štellmachom – geodet, Nová Ľubovňa 282, 065 11, IČO 10771247, 

úradne overenom dňa 27.11.2018 Ing. Vladimírom Kupčom a autorizačne overenom dňa 

12.12.2018 Ing. Jarmilou Firmentovou, a to za jednorazovú odplatu 240,- € s DPH.  

      

Hlasovanie :  

  

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 9/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

súhlasí 

s nadobudnutím práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v práve obce 

Nová Ľubovňa ako oprávneného z vecného bremena umiestniť, uložiť, užívať 

a prevádzkovať oprávnenú stavbu : Kanalizácia – rozšírenie verejnej kanalizácie v obci 

Nová Ľubovňa – STOKA A-2-2 a v práve vstupu a prechodu peši, vjazdu, prejazdu 

a výjazdu svojimi vozidlami a mechanizmami v súvislosti s projektovaním, 

rekonštrukciou, modernizáciou resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, 

prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby na nehnuteľnosti 

KN-C parc.č. 1551/2, vo výmere 12 416 m2, vodné plochy, zapísanej na LV č. 1109, k.ú. 
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Nová Ľubovňa, ktorá je vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena – 

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

IČO 36 022 047, a to v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 59/2018 vyhotoveným 

dňa 27.11.2018 Jánom Štellmachom – geodet, Nová Ľubovňa 282, 065 11, IČO 10771247, 

úradne overenom dňa 27.11.2018 Ing. Vladimírom Kupčom a autorizačne overenom dňa 

12.12.2018 Ing. Jarmilou Firmentovou, a to za jednorazovú odplatu 240,- € s DPH.  

 

14.  Informácia o podaní výpovede p. Matúša Šulkovského, bytom Nová Ľubovňa 

č. 14 na časť prenajatých nebytových priestorov a prerokovanie návrhu na 

prenájom uvedenej časti. 

 

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 14.01.2019 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Žiadateľ v žiadosti uvádza, že výpoveď časti 

nebytových priestorov v budove obchodu a služieb so súp. č. 395, požaduje z dôvodu 

zníženia výrobných kapacít  a už nepotrebnosti priestorov v pôvodnej výmere. Výpoveď sa 

vzťahuje na priestory podľa výkresu „ pôdorys prízemia“, a to miestnosti : A  - 34,98 m
2
, B 

– 6,02 m
2
, K – 3,50 m

2
, L – 6,96 m

2
, M – 39,60 m

2
 a T2 – 9,66 m

2
. V nájme mu ostanú 

priestory C, D, E, F, G, H, I, J a časť rampy podľa výkresu „pôdorys prízemia“, o celkovej 

výmere 106 m
2
.  

 

Zároveň bola na obecný úrad  dňa  16.01.2019 doručená žiadosť firmy PARGAS, s.r.o., 

Nová Ľubovňa 713, PSČ 065 11 o prenájom časti týchto vypovedaných priestorov, ktoré 

užíva na základe zmluvy s p. Matúšom Šulkovským zo dňa 01.01.2018, ktorú p. Šulkovský 

uzavrel so súhlasom obce. Firma tieto priestory využíva na kanceláriu a sklad.  

 

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.  

 

K zmene užívania nebytových priestorov :  

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 10/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie  

výpoveď p. Matúša Šulkovského, bytom Nová Ľubovňa č. 14 na časť prenajatých 

nebytových priestorov v budove súp. č. 395. Výpoveď sa vzťahuje na priestory podľa 

výkresu „ pôdorys prízemia“, a to miestnosti : A  - 34,98 m
2
, B – 6,02 m

2
, K – 3,50 m

2
, L – 

6,96 m
2
, M – 39,60 m

2
 a T2 – 9,66 m

2
, kde predmetom nájmu p. Šulkovskému ostanú 

nebytové priestory C, D, E, F, G, H, I, J a časť rampy podľa výkresu „pôdorys prízemia“, 

o celkovej výmere 106 m
2
.  
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Hlasovanie :  

  

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 10/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie  

výpoveď p. Matúša Šulkovského, bytom Nová Ľubovňa č. 14 na časť prenajatých 

nebytových priestorov v budove súp. č. 395. Výpoveď sa vzťahuje na priestory podľa 

výkresu „ pôdorys prízemia“, a to miestnosti : A  - 34,98 m
2
, B – 6,02 m

2
, K – 3,50 m

2
, L – 

6,96 m
2
, M – 39,60 m

2
 a T2 – 9,66 m

2
, kde predmetom nájmu p. Šulkovskému ostanú 

nebytové priestory C, D, E, F, G, H, I, J a časť rampy podľa výkresu „pôdorys prízemia“, 

o celkovej výmere 106 m
2
.  

 

K prenájmu nebytových priestorov : 

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 11/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

zámer prenajať časť objektu, a to : priestory v budove PREDAJNE RT A ESPRESSO 

v k.ú. Nová Ľubovňa, ktoré sú vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, zapísané na LV 2019, 

súp. č. 395 na parcele č. C – KN 137/1. Ide o prenájom priestorov : podľa výkresu              

„pôdorys prízemia“, a to miestnosti : A  - 34,98 m
2
, B – 6,02 m

2
, K – 3,50 m

2
, L – 6,96 m

2
, 

M – 39,60 m
2
 a T2 – 9,66 m

2
,
 
nachádzajúce sa v pravej časti budovy na 1. nadzemnom 

podlaží  v celkovej výmere 101  m
2
, podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v cene 11,62 €/1 m
2
/ rok, spoločnosti 

PARGAS, s.r.o., Nová Ľubovňa č.713, PSC 065 11,  IČO : 50827057, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ uvedené priestory už užíva na základe udelenia súhlasu obce Nová Ľubovňa 

p.Matúšovi Šulkovskému o prenechanie priestorov do prenájmu tretej osobe a dané 

priestory stavebne opravil a zhodnotil.   

 

Hlasovanie :  

  

Za: 7               Proti: 0   Zdržal sa: 1  

         Pavol Rusiňák 
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Uznesenie OZ č. 11/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

zámer prenajať časť objektu, a to : priestory v budove PREDAJNE RT A ESPRESSO 

v k.ú. Nová Ľubovňa, ktoré sú vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, zapísané na LV 2019, 

súp. č. 395 na parcele č. C – KN 137/1. Ide o prenájom priestorov : podľa výkresu              

„pôdorys prízemia“, a to miestnosti : A  - 34,98 m
2
, B – 6,02 m

2
, K – 3,50 m

2
, L – 6,96 m

2
, 

M – 39,60 m
2
 a T2 – 9,66 m

2
,
 
nachádzajúce sa v pravej časti budovy na 1. nadzemnom 

podlaží  v celkovej výmere 101  m
2
, podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v cene 11,62 €/1 m
2
/ rok, spoločnosti 

PARGAS, s.r.o., Nová Ľubovňa č.713, PSC 065 11,  IČO : 50827057, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ uvedené priestory už užíva na základe udelenia súhlasu obce Nová Ľubovňa 

p.Matúšovi Šulkovskému o prenechanie priestorov do prenájmu tretej osobe a dané 

priestory stavebne opravil a zhodnotil.   

 

15. Návrh Vnútornej smernice č. 3 obce Nová Ľubovňa k zadávaniu civilných 

zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie 

stavebných prác. 

 

Návrh Vnútornej smernice č. 3 obce Nová Ľubovňa k zadávaniu civilných zákaziek na 

dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, predkladá       

Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 12/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Vnútornú smernicu č. 3 obce Nová Ľubovňa k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie 

tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 
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Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.    

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 12/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Vnútornú smernicu č. 3 obce Nová Ľubovňa k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie 

tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.    

           

16. Návrh Vnútornej smernice č. 3 ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni k zadávaniu 

civilných zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie 

stavebných prác. 

 

Návrh Vnútornej smernice č. 3 ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni k zadávaniu civilných zákaziek 

na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, predkladá       

Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 13/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Vnútornú smernicu č. 3 ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni k zadávaniu civilných zákaziek na 

dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona      

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.    
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Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 13/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Vnútornú smernicu č. 3 ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni k zadávaniu civilných zákaziek na 

dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona       

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.    

 

17. Návrh na odmenu pre Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú kontrolórku obce 

 

Starostka obce k uvedenému uviedla, že v zmysle §18c odst. 5 zákona o obecnom zriadení 

môže obecné zastupiteľstvo pre hlavného kontrolóra schváliť mesačnú odmenu  

až do výšky 30% z jeho mesačného platu. Obecná rada, pretože začiatok roka je pre hlavnú 

kontrolórku z pracovného hľadiska náročným obdobím, navrhuje na obdobie január  

až apríl 2019 schváliť hlavnej kontrolórke odmenu vo výške 30% z jej mesačného platu. 

 

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.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 14/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

mesačnú odmenu Ing. Júlii Rybovičovej, hlavnej kontrolórke obce Nová Ľubovňa, podľa        

§ 18c odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

vo výške 30% z mesačného platu, a to za mesiace január až apríl 2019.  

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 14/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

mesačnú odmenu Ing. Júlii Rybovičovej, hlavnej kontrolórke obce Nová Ľubovňa, podľa  

§ 18 c odst. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

vo výške 30% z mesačného platu, a to za mesiace január až apríl 2019.   

 

18. Rôzne 

 

- Informácia o majetkovom priznaní  Ing. Júlie Boďovej, starostky obce 

 

Mgr. Matúš Barlík, predseda Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného 

záujmu v Novej Ľubovni, predložil poslancom záznam zo zasadnutia komisie zo dňa 

21.01.2019. Komisia zasadala v súvislosti s písomným oznámením, starostky obce Nová 

Ľubovňa Ing. Júlie Boďovej v súvislosti s oznámením funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov do 30 dní od ujatia sa verejnej funkcie. Záznam tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Keďže nikto  z prítomných sa k uvedenému bodu nevyjadril, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 15/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného 

zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré podala starostka obce Ing. Júlia Boďová , 

a ktoré dňa 21.01.2019 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 8               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 15/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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berie na vedomie 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného 

zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré podala starostka obce Ing. Júlia Boďová , 

a ktoré dňa 21.01.2019 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

 

V ďalšom Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov : 

 

- o plánovanom zakúpení 2 ks elektrických  rúr do kuchynky pri obecnom úrade, 

pričom jedna z použitých bude premiestnená do školskej kuchyne, 

- o plánovanej  výmene okien  v suteréne na budove  Družiny, 

- o projekte : Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ 

s MŠ v Novej Ľubovni,  

- o možnosti realizácie projektu rozšírenia MŠ, kde by sa celá škôlka presťahovala 

do priestorov pri ZŠ,   

- o zimnej údržbe : 

o miestnych komunikácií a štátnej cesty,  

o odhŕňanie snehu v Ľubovnianskych kúpeľoch pre obec zabezpečoval             

p. Štefan Strachan, ktorý má na to v kúpeľoch techniku,  

o v obci pri zimnej údržbe vypomáhal aj urbariát so svojou technikou, pričom 

túto formu výpomoci obec plánuje využívať aj naďalej,  

 

Starostka obce vyslovila poďakovanie všetkým občanom, ktorí sa podieľali na odpratávaní 

snehu a čistení chodníkov  v obci, čo bola pre obec nenahraditeľná pomoc pri tohtoročnej 

snehovej kalamite.  Zároveň upozornila na skutočnosť, že obecné UNC je technicky 

zastaralé a preto je potrebné zakúpenie nového stroja tohto typu. 

 

Štefan Smoroň, poslanec obce na výzvu pani starostky obce vysvetlil technické možnosti 

využitia multifunkčného stroja, ktorý by obec mohla v prípade potreby na tento účel 

zakúpiť.  

 

Starostka obce informovala poslancov, že snehová kalamita spôsobila škody na obecnom 

majetku. Došlo k poškodeniu strechy na objekte Glóbus a na kuchynke pri obecnom úrade, 

čím došlo k zatečeniu miestnosti v týchto objektoch. Uvedené škody boli nahlásené 

poisťovni. V Glóbuse je potrebné vymeniť strechu.  

 

Miroslav Hamrák, poslanec obce upozornil aj na potrebu údržby budovy Domu smútku. 

 

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

doplnila, že čo sa týka cintorínov, obec chce do budúcna riešiť aj opravu chodníka             

a schodov na strednom cintoríne.  
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Starostka obce v súvislosti s údržbou ciest a chodníkov upozornila na zaparkované 

motorové vozidla na miestnych komunikáciách a na problém s parkovaním pri zdravotnom 

stredisku  a pri kvetinárstve p. Reľovskej. Informovala poslancov, že dopravné značenie na 

hlavnej ceste bolo realizované na základe projektu dopravného značenia, v ktorom bolo 

okrem iného navrhnuté umiestnenie dvoch dopravných značiek „zákaz státia“. Prvá smer 

Jakubany, hneď za mostom a druhá za križovatkou pri kostole. Keďže tieto značky z titulu 

bezpečnosti sú opodstatnené, obec bude žiadať  o umiestnenie dopravných značiek „zákaz 

státia“ tak, ako je to navrhnuté v projekte.  

 

Miroslav Hamrák, poslanec obce upozornil  na parkovanie nájomníkov bytových domov 

na ceste pred bytovkami. 

 

Starostka obce reagovala, že obec zasielala do schránok občanom  písomné upozornenie, 

aby neparkovali na miestnych komunikáciách, z dôvodu zimnej údržby. Aby nedochádzalo 

k vzájomnému obmedzovaniu nájomníkov, môžu tento problém riešiť aj domovým 

poriadkom.  Čo sa týka nájomných bytov, informovala prítomných, že z dôvodu  

ukončenia nájmu zo strany obce, manželia Boguskí fyzicky odovzdali byt obci. Jeho 

pridelenie sa bude riešiť až po technickej údržbe. 

  

Pani starostka v závere svojho vystúpenia poinformovala poslancov o spomínanom 

podujatí „Fašiangová veselica“, ktorá sa bude konať dňa 23.2.2019  v Kultúrnom dome 

v Novej Ľubovni. O 14.00 hod. bude fašiangový sprievod v maskách ( v spolupráci so ZŠ 

s MŠ), o 14.20 hod. pochovávanie basy (parkovisko za kostolom) a o 15.00 hod. 

fašiangová veselica v kultúrnom dome. Občerstvenie bude vo forme zabíjačkových 

špecialít a chutných šišiek. Do tanca bude hrať skupina Bravo.   

Obec pracuje aj na príprave Odpustového popoludnia, ktoré sa budeme snažiť zabezpečiť 

aj s finančnou účasťou organizácie : Severný Spiš – Pieniny OOCR (Oblastná organizácia  

cestovného ruchu), ktorej sme členmi.   

Čo sa týka kultúry, obec zakúpila 100 ks kníh (1 ks/30,- €) „ Putovanie časom“ od       

Mgr. Márie Folvarčíkovej pre potreby obce na reprezentačné účely.  

 

Alžbeta Kaletová, poslankyňa obce sa informovala, či zložky ako Taľar a Slovenský 

červený kríž MS, majú zabezpečené potrebné priestory. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že po vzájomnej dohode,  folklórny súbor 

Taľar bude využívať priestory v škole a  v prípade potreby miestnosť v objekte Glóbus, ale 

len v pondelok alebo utorok. SČK bude v prípade potreby využívať v piatky priestory   

v Klube dôchodcov .  
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19.       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:       Ing. Michal Žid, podpísaný  

       

     Pavol Rusiňák, podpísaný 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná  


