
    Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03.03.2021 v Kultúrnom dome 

v Novej Ľubovni. 

 

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce    

Mgr. Matúš Barlík  

Miroslav Hamrák  

Alžbeta Kaletová 

Bc. Regína Konkoľová  

Veronika Olšavská  

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 9, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

  

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 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze 

umiestňovania herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom 

roku 2022 

6. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

7. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte  „predajne RT 

a espresso“, súp. č. 395 p. Tomášovi Jendrichovskému, bytom Nová Ľubovňa          

č. 375, IČO: 45574499 
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8. Návrh predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová 

Ľubovňa na rok 2021 

9. Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 v obci Nová Ľubovňa 

10. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2020  

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

12. Prerokovanie žiadosti o vydanie  súhlasu obce s prevádzkovaním  kurzových  

stávok v prevádzke, spoločnosti ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01 

Poprad 

13. Rôzne 

14. 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: 9                 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. 

Nikto z prítomných poslancov návrh na doplnenie bodu programu nepredložil. 

 

2.   Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za overovateľov zápisnice :   Ing. Michala Žida  

      Mgr. Matúša Barlíka   

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  
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3.   Kontrola uznesení 

 

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

03.12.2020, sú splnené. 

 

4.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze      

...umiestňovania herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa  

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze      

umiestňovania herní a kasín 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 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze      

umiestňovania herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa, bol zverejnený na úradnej 

tabuli a na webovej stránke obce 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce oboznámila poslancov, že s účinnosťou od 1. novembra 

2020 bol zákonom č. 287/2020 Z.z. novelizovaný zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných 

hrách. Touto novelou sa obciam umožňuje prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 

zakážu hazardné hry na svojom území.  Uvedené všeobecne záväzné nariadenie sa 

v zmysle § 79 ods. 5 zákona o hazardných hrách nevzťahuje  na prevádzkovateľa 

hazardnej hry v herni, ktorému bola individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry 

udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, a to až do 

skončenia platnosti tejto individuálnej licencie. 

 

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 Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze .umiestňovania herní 

a kasín na území obce Nová Ľubovňa : 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze      

umiestňovania herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa. 
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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. 1/2021 o zákaze  umiestňovania 

herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze      

umiestňovania herní a kasín 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. 1/2021 o zákaze  umiestňovania 

herní a kasín na území obce Nová Ľubovňa. 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania  

hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch 

v kalendárnom roku 2022 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022, 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 Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných 

hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022, bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce oboznámila poslancov, že  v súčasnosti sa na území obce 

Nová Ľubovňa prevádzkujú  hazardné hry prevádzkovateľmi, ktorým bola individuálna 
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licencia  na prevádzkovanie hazardnej hry udelená ešte pred účinnosťou VZN č. 1/2021, 

t.j. VZN č. 1/2021  sa na nich nebude vzťahovať do doby, kým neskončí platnosť tejto 

individuálnej licencie. Preto obec predkladá návrh VZN č. 2/2021 o zákaze 

prevádzkovania  hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch 

v kalendárnom roku 2022. 

Obec v zmysle § 79 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách môže ustanoviť 

VZN dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry, najviac však  

12 dní v kalendárnom roku. Štát zákonom zakázal prevádzkovať hazardné hry v zmysle  

§ 14 ods. 10 na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo 

prevádzkového času kasína, herne a prevádzky. V tomto návrhu navrhujeme zákaz rozšíriť 

o dátumy: 01.01.2022 - Nový rok, 14.04.2022 - Zelený štvrtok, 16.04.2022 - Biela  sobota, 

17.04.2022 - Veľkonočná nedeľa,  18.04.2022 - Veľkonočný pondelok, 18.07.2022 - 

odpust, 15.09.2022 - sv. Sedembolestnej Panny Márie, 01.11.2022 - sv. Všetkých svätých 

a 02.11.2022 - Pamiatka zosnulých, 26.12.2022, 27.12.2022 Vianoce, 31.12.2022 - 

Silvester. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Pani starostka odpovedala na otázky poslancov.  

 

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 Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce 

Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 

2022. 

 

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. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na 

území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania 

hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 

2022. 

 

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. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier  

na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022. 

 

6.      Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

 

Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021, predkladá Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce uviedla, že návrh zmeny rozpočtu je z dôvodu :  

- Dotácie na sčítanie ODB v roku 2021 

- Príjmov cez projekt – futbalová infraštruktúra (obec dostala finančné prostriedky  

na DUO kontajner)  

- Použite rezervného fondu :   

o Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795  

na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa 

o Rekonštrukcia MK a chodníkov školská ulica 

o Výstavba kanalizácie popri potoku Kolačkov-Kaleta 

 

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu je uvedené v samostatných návrhoch 

na uznesenie.  

 

Celková zmena rozpočtu v jeho numerickom vyjadrení je prílohou zápisnice. 
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Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Pani starosta odpovedala na otázky poslancov. 

 

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.  1/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

  

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 1/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021. 

 

*** 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na použitie rezervného 

fondu vo výške 10 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého majetku a to: 

„Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ 

Nová Ľubovňa“. 

Celková výška použitia rezervného fondu na uvedenú stavbu predstavuje 292 000,00 Eur. 

/Uznesenie OZ č. 12/2020 vo výške 282 000,00 Eur. V roku 2019 bolo použitie rezervného 

fondu vo výške 164 368,51 Eur/ 

 

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.   
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Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č.  2/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 10 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého 

majetku a to: 

„Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ 

Nová Ľubovňa“. 

 

Celková výška použitia rezervného fondu na uvedenú stavbu predstavuje 292 000,00 Eur. 

/Uznesenie OZ č. 12/2020 vo výške 282 000,00 Eur. V roku 2019 bolo použitie rezervného 

fondu vo výške 164 368,51 Eur/ 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 2/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 10 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého 

majetku a to: 

„Zmena dokončených stavieb s. č. 756 a s. č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ 

Nová Ľubovňa“. 

 

Celková výška použitia rezervného fondu na uvedenú stavbu predstavuje 292 000,00 Eur. 

/Uznesenie OZ č. 12/2020 vo výške 282 000,00 Eur. V roku 2019 bolo použitie rezervného 

fondu vo výške 164 368,51 Eur/ 

*** 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na použitie rezervného 

fondu vo výške 38 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého majetku a to: 

„Výstavba kanalizácie popri potoku Kolačkov-Kaleta“. 
 

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.   
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Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č.  3/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 38 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého 

majetku a to: 

„Výstavba kanalizácie popri potoku Kolačkov-Kaleta“. 

 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 3/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 38 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého 

majetku a to: 

„Výstavba kanalizácie popri potoku Kolačkov-Kaleta“. 

 
*** 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na použitie rezervného 

fondu vo výške 370 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého majetku a zriadenie 

komisie na VO a to: 

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice“ 
 

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.  4/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške  370 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého 

majetku a to: 
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„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice“. 

 

B. zriaďuje 

komisiu: v zmysle § 114 ods. 4 v nadväznosti na § 51 ZoVO : 

- na otváranie ponúk v zmysle § 114 ods. 4 ZoVO v nadväznosti na § 52 ods. 2 a 3 

ZoVO, 

- na vyhodnotenie/posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní v zmysle § 114 ods. 5 v nadväznosti na § 40 ods. 4 až 14 ZoVO, 

- na vyhodnotenie ponúk predmetného verejného obstarávania v zmysle § 114 ods. 6               

v nadväznosti na § 53 ZoVO,  

v nasledovnom zložení:  

 

- Ing. Vladimír Margetaj – člen komisie 

- Ing. Igor Mikuš   – člen komisie 

- Ing. Michal Žid   – člen komisie  

- Ing. Júlia Boďová  – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky 

- Ing. Zuzana Milaňáková  – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

na predmet zákazky s názvom : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov 

Školskej ulice“. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 4/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške  370 000,00 Eur na realizáciu obstarania dlhodobého 

majetku a to: 

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice“. 

 

B. zriaďuje 

komisiu: v zmysle § 114 ods. 4 v nadväznosti na § 51 ZoVO : 

- na otváranie ponúk v zmysle § 114 ods. 4 ZoVO v nadväznosti na § 52 ods. 2 a 3 

ZoVO, 

- na vyhodnotenie/posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní v zmysle § 114 ods. 5 v nadväznosti na § 40 ods. 4 až 14 ZoVO, 

- na vyhodnotenie ponúk predmetného verejného obstarávania v zmysle § 114 ods. 6               

v nadväznosti na § 53 ZoVO,  

v nasledovnom zložení:  
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- Ing. Vladimír Margetaj – člen komisie 

- Ing. Igor Mikuš   – člen komisie 

- Ing. Michal Žid   – člen komisie  

- Ing. Júlia Boďová  – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky 

- Ing. Zuzana Milaňáková  – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky 

 

na predmet zákazky s názvom : „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov 

Školskej ulice“. 

  

7.      Návrh na prenájom časti nebytových priestorov v objekte „predajne RT       

.....a espresso“, súp.č. 395 p. Tomášovi Jendrichovskému, bytom Nová Ľubovňa        

.....č. 375, IČO : 45574499 

 

Predmetný zámer bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 03.12.2020 

a zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Starostka obce predložila návrh na prenájom časti objektu, a to: priestorov 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 číslo: 1- 42,5 m
2
, 1.1 - 3 

m
2
, 2 + 3 - 45,5 m

2
, 4 - 7,59 m

2
, 5 - 17 m

2
 a časť rampy - 7 m

2
, 

 
nachádzajúce sa v ľavej 

časti budovy na 1. nadzemnom podlaží  v celkovej výmere 122,58  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, p. Tomášovi Jendrichovskému, Nová Ľubovňa č. 375, PSČ 065 11,  

IČO : 45574499, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pán Tomáš Jendrichovský, bytom 

Nová Ľubovňa č. 375 v žiadosti uvádza, že predmetné priestory plánuje využiť na skladové 

a kancelárske priestory. 

 

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. 5/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

prenájom časti objektu, a to : priestorov 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 číslo: 1- 42,5 m
2
, 1.1 - 3 m

2
, 2 + 3 - 45,5 m

2
, 4 - 7,59 

m
2
, 5 - 17 m

2
 a časť rampy - 7 m

2
, 

 
nachádzajúce sa v ľavej časti budovy na 1. nadzemnom 
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podlaží  v celkovej výmere 122,58  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, p. Tomášovi 

Jendrichovskému, Nová Ľubovňa č. 375, PSČ 065 11, IČO : 45574499, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ zhodnotí vnútorné prenajaté priestory objektu stavebnou úpravou a údržbou  

na vlastné náklady tak, aby uvedený priestor v objekte slúžil ako samostatná jednotka. 

Presný zásah úprav bude dohodnutý s prenajímateľom (obcou). 

Uvedené priestory sú od januára 2020 bez nájomcu a na tieto priestory od uvedeného 

dátumu nebol ďalší iný záujemca o ich prenájom.  

 

Hlasovanie :  

  

Za: 9               Proti: 0   Zdržal sa: 0  

          

Uznesenie OZ č. 5/2021 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

prenájom časti objektu, a to : priestorov 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 číslo: 1- 42,5 m
2
, 1.1 - 3 m

2
, 2 + 3 - 45,5 m

2
, 4 - 7,59 

m
2
, 5 - 17 m

2
 a časť rampy - 7 m

2
, 

 
nachádzajúce sa v ľavej časti budovy na 1. nadzemnom 

podlaží  v celkovej výmere 122,58  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, p. Tomášovi 

Jendrichovskému, Nová Ľubovňa č. 375, PSČ 065 11, IČO : 45574499, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ zhodnotí vnútorné prenajaté priestory objektu stavebnou úpravou a údržbou  

na vlastné náklady tak, aby uvedený priestor v objekte slúžil ako samostatná jednotka. 

Presný zásah úprav bude dohodnutý s prenajímateľom (obcou). 

Uvedené priestory sú od januára 2020 bez nájomcu a na tieto priestory od uvedeného 

dátumu nebol ďalší iný záujemca o ich prenájom.  

 

8.      Návrh predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová    

.....Ľubovňa na rok 2021 

 

Návrh predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva, predkladá Ing. Júlia 

Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím 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. 6/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na .rok 2021: 

        

  2. zasadnutie  máj  14.05.2021 

  3. zasadnutie  jún  25.06.2021 

  4. zasadnutie september 10.09.2021 

5. zasadnutie  december 10.12.2021  

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 6/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na .rok 2021: 

        

  2. zasadnutie  máj  14.05.2021 

  3. zasadnutie  jún  25.06.2021 

  4. zasadnutie september 10.09.2021 

5. zasadnutie  december 10.12.2021  

 

9. .....Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,   

.....záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 v obci Nová Ľubovňa 

 

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

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

k 31.12.2020 v obci Nová Ľubovňa. 
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Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 predkladá predseda CIK Štefan Smoroň. 

 

Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím  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. 7/2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

berie na vedomie 

Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 v obci Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 7/2021 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 v obci Nová Ľubovňa. 

 

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

......2020 

  

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2020, 

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.   
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Ing. Michal Žid, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 8/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 8/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

11.       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 

01.03.2021 . Komisia zasadala v súvislosti s písomným oznámením starostky obce Nová 

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

a majetkových pomerov. 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. 9/2021: 

  

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 01.03.2021 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 9/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

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 01.03.2021 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. 

 

12. Prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových     

......stávok v prevádzke, spoločnosti ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 058 01      

......Poprad 

 

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 29.01.2021 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce. 

 

Pani starostka prečítala celú žiadosť, ku ktorej uviedla, že vzhľadom na prijaté Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa č. 1/2021 o zákaze  umiestňovania herní a kasín  

na území obce Nová Ľubovňa, neodporúča vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním 

kurzových stávok v prevádzke Pohostinstva, Nová Ľubovňa č. 101, 065 11 Nová Ľubovňa.  

  

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Poslanci obce podporili toto stanovisko. 

 

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

a dala za návrh podanej žiadosti hlasovať. 

  

Ing. Michal Žid, overovateľ  zápisnice, prečítal  návrh na uznesenie č. 10 /2021: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových..stávok v prevádzke 

Pohostinstva,  Nová Ľubovňa č. 101,  spoločnosti ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 

058 01 Poprad. 
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Hlasovanie : 

 

Za: 0               Proti: 9   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 10/2021 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

neschvaľuje 

žiadosť o vydanie súhlasu obce s prevádzkovaním kurzových..stávok v prevádzke 

Pohostinstva,  Nová Ľubovňa č. 101,  spoločnosti ORION TIP SK, a.s., Drevárska 455/5, 

058 01 Poprad. 

 

13.     Rôzne  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce prítomných informovala o tom, že je už vypracovaný 

návrh Urbanistickej štúdie, lokalita Garčare. Poslanci návrh štúdie dostali k nahliadnutiu 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Obecná rada navrhuje zmenu jednosmernej cesty za obojsmernú a jej predĺženie až po 

cestu III. triedy, v časti, kde je t.č. poľná cesta z Kotlín. 

 

Štefan Smoroň navrhuje : 

- V uvedenej časti vyriešiť odvodnenie vybudovaním kanála, nakoľko z Kotlín steká 

voda podobne, ako okolo p. Mýtnika. 

- Zároveň je potrebné sa informovať, či pri samotnej realizácii sa ráta aj s terénnymi 

úpravami, nakoľko v uvedenej lokalite je členitý terén. 

- Navrhuje v časti oproti Glóbusu, zväčšiť výmeru pozemkov z počtu terajších 6 na 5 

a protiľahlé   z 5 na 4 pozemky. 

  

Pani starostka reagovala, že  čo sa týka pozemkov je to len návrh, ktorý sa pri realizácii 

jednoduchých pozemkových úprav spresní aj na základe výmery  jednotlivých  vlastníkov, 

účastníkov pozemkových úprav. 

 

Poslanci navrhli vziať uvedené na vedomie s tým, aby sa podľa možnosti zapracovali 

predmetné pripomienky uvedené v zápisnici.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   
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Ing. Michal Žid, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 11/2021: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

vypracovanie Urbanistickej štúdie, Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, ktorá po zapracovaní 

pripomienok uvedených v zápisnici, bude podkladom pre realizáciu jednoduchých 

pozemkových úprav. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 11/2021 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

vypracovanie Urbanistickej štúdie, Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, ktorá  po zapracovaní 

pripomienok uvedených v zápisnici, bude podkladom pre realizáciu jednoduchých 

pozemkových úprav. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala, že na obec boli doručené dve žiadosti, a to : 

- žiadosť REPKA group s.r.o.  o prenájom pozemku ( na uskladnenie materiálu) a 

- žiadosť p. Dany Vodžákovej o odkúpenie pozemku ( rod. Bravisová má časť   

..obecného pozemku v záhrade) 

Vzhľadom na súčasnú pandémiu tieto žiadosti budú predmetom rokovania až po skončení 

mimoriadnej situácie.  

 

Ján Žemba, poslanec obce upozornil na plné kontajnery na šatstvo v hornej časti obce. 

 

Pani starostka reagovala, že obec bude kontaktovať firmu, ktorá tieto kontajnery 

prevádzkuje. 

 

Mgr. Matúš Barlík, poslanec obce sa informoval, či by bolo možné zabezpečiť službu 

v ranných hodinách, keď idú deti do školy  na prechode pre chodcov pri hasičskej 

zbrojnici. 

 

Pani starostka reagovala, že obec nemá ľudí na zabezpečenie takejto služby. Skôr dozor  

na prechode by sa dal riešiť cez políciu, ale je otázne, či by polícia takejto požiadavke 

vyhovela.   
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Štefan Smoroň, poslanec obce podotkol, že v obci Kolačkov je prechod pri kostole  

so svetelnou signalizáciou. Bolo by dobré sa informovať SÚC PSK v Starej Ľubovni na 

osadenie podobnej signalizácie. 

 

Pani starostka doplnila, že povolenie dáva SÚC PSK, ale realizácia by bola v réžii obce. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce navrhol vykonať násyp na poľné cesty, stačí len pár m
2
 

v časti, kde sa napájajú na miestne komunikácie, nakoľko v jarných mesiacoch dochádza 

k znečisťovaniu miestnych komunikácií, napr. v lokalite Hombark, Kapušnice a pod. 

 

Veronika Olšavská, poslankyňa obce sa informovala na stav rekonštrukcie  domu            

„od Pastrnoka“ za obecným úradom, pop.č. 129, ktorý obec odkúpila. 

 

Starostka obce k uvedenému uviedla, že obec prostredníctvom Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu (ďalej len OOCR) zrealizovala rekonštrukciu strechy. Zároveň obec dala 

požiadavku OOCR na ďalšie možné opravy, napr. vnútorných priestorov a pod.. Zároveň 

pani starostka k uvedenému doplnila, že obec začala búrať sypanec a požiadala poslancov,  

aby pouvažovali, čo so stodolou, či ju obec zbúra, alebo aspoň časť opraví.    

 

Alžbeta Kaletová, poslankyňa obce predniesla požiadavku p. Štellmachovej, č. 103, 

že plánujú rekonštrukciu oplotenia, kde je osadená dopravná značka. 

 

Pani starostka reagovala, že ak rod. Štellmachová bude realizovať rekonštrukciu oplotenia, 

dopravná značka bude umiestnená mimo oplotenia. 

 

14.     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 

 

    Mgr. Matúš Barlík, podpísaný 

   

          

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 


