
   Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03.12.2020 v Kultúrnom dome  

v Novej Ľubovni. 

 

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce     

Miroslav Hamrák  

Alžbeta Kaletová  

Veronika Olšavská    

Štefan Smoroň        

Ján Žemba    

Ing. Michal Žid 

   

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce 

   Mgr. 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 5, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci obce p. Pavol Rusiňák,    

Bc. Regína Konkoľová a Mgr. Matúš Barlík sa z dnešného rokovania OZ ospravedlnili.   

Ing. Michla Žid, 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. Prerokovanie žiadostí o pridelenie finančných dotácií na rok 2021 :  

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

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

spolok SČK v Novej Ľubovni 

c) Dobrovoľný hasičský zbor, č. 43 Nová Ľubovňa    

d) Športový klub, č. 102 Nová Ľubovňa   

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

Nová Ľubovňa 

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

Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 
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g) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADS - Stará 

Ľubovňa   

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

Anny v Starej Ľubovni 

i) Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov 

j) Aktívny život o.z. č. 1 Nová Ľubovňa 

5. Návrh Dodatku č. 7 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 

6. Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 a k návrhu 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. Stanovisko Komisie financií a správy 

obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 

– 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 

28.02.2021 

8. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrole plnenia príjmov, 

výdavkov a finančných operácií finančného rozpočtu obce Nová Ľubovňa 

k 30.06.2020   

9. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole operatívnej 

evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu 

rozpočtového roka 2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni 

10. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania 

dane z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Penzión ALFRED, 

Kúpele, Nová Ľubovňa 

11. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania 

dane z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Štelka, s.r.o. Nová 

Ľubovňa 666 

12. Príkaz č. 1/2020 starostky obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej a dokladovej 

inventarizácie majetku 

13. Delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej 

Ľubovni 

14. Pridelenie dvoch trojizbových nájomných bytov po nájomcoch, ktorí ukončili 

nájom 

15. Návrh na odkúpenie pozemku od Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov 

v Novej Ľubovni v časti smer Hombark, kde je vybudovaná miestna komunikácia   

16. Prerokovanie žiadosti p. Tomáša Jendrichovského, bytom Nová Ľubovňa č. 375,  

na prenájom časti nebytových priestorov v objekte  „predajne RT a espresso“, 

súp.č. 395  

17. Návrh na začatie konania k  procesu zmeny Územného plánu obce Nová Ľubovňa 

18. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nová Ľubovňa 2021-2026 

19. Rôzne 



3 

 

20. Záver 

 

Starostka obce položila otázku, či má niekto z poslancov návrh na vypustenie niektorého 

z bodov programu. Keďže nikto z prítomných návrh nepredložil, pani starostka vzhľadom 

na to, že sa zasadnutia zúčastnili aj niektorí žiadatelia o nájomné byty, navrhla presunúť 

bod 14. Pridelenie dvoch trojizbových nájomných bytov po nájomcoch, ktorí ukončili 

nájom za bod 3. Kontrola uznesení. Program sa následne prečísluje v zostupnom číselnom 

rade. Pani starosta dala za predložený  návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 5                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Program zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

 

Program: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Pridelenie dvoch trojizbových nájomných bytov po nájomcoch, ktorí ukončili 

nájom 

5. Prerokovanie žiadostí o pridelenie finančných dotácií na rok 2021 :  

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

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

.....spolok SČK v Novej Ľubovni 

c) Dobrovoľný hasičský zbor, č. 43 Nová Ľubovňa    

d)  Športový klub, č. 102 Nová Ľubovňa   

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

.....Nová Ľubovňa 

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

Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 

g) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADS - Stará 

.....Ľubovňa   

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

.....v Starej Ľubovni    

i) Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov 

j) Aktívny život o.z. č. 1 Nová Ľubovňa 

6. Návrh Dodatku č. 7 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 

7. Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra k 
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návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 a k návrhu 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. Stanovisko Komisie financií a správy 

obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 

– 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 

28.02.2021 

9. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrole plnenia príjmov, 

výdavkov a finančných operácií finančného rozpočtu obce Nová Ľubovňa 

k 30.06.2020   

10. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole operatívnej 

evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu 

rozpočtového roka 2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni 

11. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania 

dane z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Penzión ALFRED, 

Kúpele, Nová Ľubovňa 

12. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania 

dane z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Štelka, s.r.o. Nová 

Ľubovňa 666 

13. Príkaz č. 1/2020 starostky obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej a dokladovej 

inventarizácie majetku 

14. Delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej 

Ľubovni 

15. Návrh na odkúpenie pozemku od Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov 

v Novej Ľubovni v časti smer Hombark, kde je vybudovaná miestna komunikácia   

16. Prerokovanie žiadosti p. Tomáša Jendrichovského, bytom Nová Ľubovňa č. 375,  

na prenájom časti nebytových priestorov v objekte  „predajne RT a espresso“, 

súp.č. 395  

17. Návrh na začatie konania k  procesu zmeny Územného plánu obce Nová Ľubovňa 

18. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nová Ľubovňa 2021-2026 

19. Rôzne 

20. Záver 

 

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 :   Štefana Smoroňa 

      Alžbetu Kaletovú 
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K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 5               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 

03.09.2020, sú splnené a zároveň je splnené uznesenie č. 4/2020 zo dňa 06.03.2020, ktoré 

ostávalo v platnosti ohľadom možnosti prenájmu  priestorov v objekte PREDAJNE RT 

A ESPRESSO, súp.č. 395.  

 

4. Pridelenie dvoch trojizbových nájomných bytov po nájomcoch, ktorí ukončili 

nájom 

 

Starostka obce predložila výpoveď nájomcov na ukončenie nájomnej zmluvy trojizbových 

bytov, a to:  

 

- Michala Michňu a Jany Michňovej, bytom Nová Ľubovňa č. 432,   

zo dňa 02.10.2020 na ukončenie nájmu bytu 847/A8, k 31.01.2021 (vrátane 

výpovednej lehoty).  

- Jána Andrejku a Tatiany Andrejkovej, bytom Nová Ľubovňa č. 848/B6, zo dňa 

21.10.2020 na ukončenie nájmu bytu 848/B6, k 31.01.2021 (vrátane výpovednej 

lehoty). 

 

Obecný úrad v Novej Ľubovni k 03.12.2020 eviduje 25 žiadostí o nájom trojizbového 

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

uchádzačov o pridelenie hore uvedených dvoch trojizbových bytov, bol poslancom 

predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. Nakoľko, pred zasadnutím 

OZ, dvaja žiadatelia o nájomný byt požiadali starostku obce o slovo, starostka im 

odovzdala slovo: 

 

Pán Dávid Fedor sa k svojej žiadosti vyjadril, že t.č. žije v malom byte a so svojou 

snúbenicou v krátkom čase plánujú svadbu. V Novej Ľubovni má rodinu, preto sa chce 

usadiť v našej obci. Ak dostane nájomný byt zmení si aj trvalý pobyt. 
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Mária Štefaňáková rod. Folvarčíková uviedla, že sa presťahovala z Popradu do Starej 

Ľubovne, kde má prenajatý byt a našla si tu aj prácu. Zároveň uviedla, že má manžela, 

ktorý je ťažko zdravotne postihnutý, nakoľko má vážne zdravotné problémy so srdcom.  

V Novej Ľubovni má najbližšiu rodinu, ktorá je ochotná jej pomôcť v neľahkej situácii.  

Ak by dostala byt, prihlásila by sa na trvalý pobyt do Novej Ľubovne. 

 

Zároveň títo žiadatelia odpovedali na otázky poslancov. 

 

Po rozprave 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 sa prideľujú dva nájomné byty, pani starostka navrhla, aby súčasťou uznesenia bol 

doplnený výrok :  

 

„Prerozdelenie žiadateľov (budúcich nájomcov) na konkrétne bytové jednoty bude 

v kompetencii obecného úradu a to formou vzájomnej dohody. V prípade, že nedôjde 

k dohode o pridelení konkrétneho bytu sa rozhodne žrebovaním.“ 

 

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. 36/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe tajného hlasovania o pridelení dvoch  trojizbových 

nájomných bytov :  

 

- 847/A8  po nájomcoch p. Michalovi Michňovi a Jane Michňovej, 

- 848/B6 po nájomcoch p. Jánovi Andrejkovi a Tatiane Andrejkovej, 

 

schválilo nasledovné poradie žiadateľov na pridelenie dvoch  horeuvedených bytov :   
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P.č. Meno a priezvisko Adresa 

1. Mária Štefaňáková rod. Folvarčíková         

a manžel 

Poprad, Rázusová 2675/9 

2. František Veselovský a manželka Nová Ľubovňa č. 105 

3. Simona Knapíková  a Dávid Fedor Stará Ľubovňa, Mierová 1090/24 

Krížová Ves 

4. David Folvarčík a partnerka Nová Ľubovňa č. 531 

5. Júlia Pajonk a manžel Nová Ľubovňa č. 278 

6. Mária Sekáčová a Marek Matfiak Nová Ľubovňa č. 848 

Stará Ľubovňa, Okružná 

7. Agáta Smreková a Pavol Kosturko Nová Ľubovňa č. 330 

Stará Ľubovňa, Mierová 

8. Pavol Jendrichovský a manželka Nová Ľubovňa č. 375 

9. Dominik Opina a Anna Lazorčáková Nová Ľubovňa č. 237 

Stará Ľubovňa, Mierová  

10. Mária Kundrátová rod. Barlíková              

a manžel 

Stará Ľubovňa, Zimná č. 1857/147 

11. Anna Valeková Údol č. 165 

12. Mária Vančová a manžel Nová Ľubovňa č. 340 

13. Mária Piešťanská a manžel Stará Ľubovňa, Okružná 24 

14. Andrea Čekanová a manžel Stará Ľubovňa, Za Vodou 1084/6 

15. Tomáš Rusiňak a partnerka Nová Ľubovňa č. 495 

16. Ján Sulič a manželka Stará Ľubovňa, Jarmočná 24 

17. Ing. Matuš Kmeč a snúbenica Nová Ľubovňa č. 728 

18. Žaneta Ondičová a Martin Porčogoš Nová Ľubovňa č. 67 

Stará Ľubovňa, Levočská 

19. Štefan Straka a Katarína Vnenčáková Nová Ľubovňa č. 603 

20. Ján Smolen Stará Ľubovňa, Levočská 38 

21. Lucia Perháčová a manžel Stará Ľubovňa , Zimná 75 

22. Milan Arendáč a manželka Stará Ľubovňa, Zámocká 123 

23. Mikuláš Čureja a manželka Nová Ľubovňa č. 845 

24. Gabriela Strachanová Jakubany č. 650 

25. Bc. Jana Romanová a Matúš Zahorjan Podolínec, Bernolaková 13 

Kamienka 

 

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

 

Prerozdelenie žiadateľov (budúcich nájomcov) na konkrétne bytové jednotky bude 

v kompetencii obecného úradu a to formou vzájomnej dohody. V prípade, že nedôjde 

k dohode o pridelení konkrétneho bytu sa rozhodne žrebovaním. 
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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. 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil Ing. Michal Žid, poslanec obce. 

 

5. Prerokovanie žiadostí o pridelenie finančných dotácií na rok 2021 :   

 

a) 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 zákonné podmienky a náležitosti v zmysle VZN č. 4/2017 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že minulý rok (na rok 2020) bola 

občianskemu združeniu odsúhlasená čiastka vo výške 1000,- €. Uvedená dotácia nebola 

pre pandémiu COVID 19 vyčerpaná. Tohto roku  občianske združenie  požaduje  čiastku 

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

 

Pani starostka svoj návrh odôvodnila tým, že občianske združenie každoročne organizuje 

v obci  podujatie „Goralský festival“, na ktorý uvedenú dotáciu použije. 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.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 37/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu občianskemu združeniu Nestrácaj nádej o.z. , č. 269 Nová Ľubovňa  

na rok 2021 v celkovej sume 1000,- €. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 37/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu občianskemu združeniu Nestrácaj nádej o.z. , č. 269 Nová Ľubovňa na 

rok 2021 v celkovej sume 1000,- €. 

 

b) 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 zákonné podmienky a náležitosti 

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

Miestny spolok SČK v žiadosti uvádza, že dňa 2. januára 2021 organizuje „Slávnostný 

večer darcov krvi“ pre bezpríspevkových darcov krvi a členov Miestneho spolku v Novej 

Ľubovni, spojený s oceňovaním darcovstva krvi, na ktorý uvedenú dotáciu plánujú použiť.  

 

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

spolku odsúhlasená čiastka vo výške 800,- €. Tohto roku miestny spolok požaduje  čiastku 

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

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 38/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

Ľubovni na rok 2021 v celkovej sume 800,- €. 
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Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 38/2020 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 2021 v celkovej sume 800,- €. 

 

c) 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 zákonné podmienky a 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 1000,- €. Tohto roku DHZ požaduje  čiastku 1000,- €, preto 

je tu  návrh uvedenú čiastku schváliť. 

 

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

a sú nápomocní pri povodniach a iných živelných pohromách, ale aj pri rôznych 

kultúrnych, cirkevných a spoločenských podujatiach. Tohto roku boli výrazne   nápomocní 

pri pandémii COVID 19, kde sa aktívne zapájali v rámci karanténnych opatrení v hoteli 

Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch a pri celoplošnom testovaní. 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.   

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 39/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

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

2021 v celkovej sume 1000,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 39/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

2021 v celkovej sume 1000,- €. 

 

d) 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 zákonné podmienky a 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 12 000,- €, z ktorej z dôvodu pandémie vyčerpali len čiastku 

8100,- €. Tohto roku ŠK požaduje  čiastku 16 050,- €.  

 

Finančné prostriedky plánujú využiť na dopravu, elektrickú energiu, poplatky futbalovému  

zväzu, nákup dresov, tréningové pomôcky, registračné poplatky, lekárske vyšetrenia a iné 

(uvádzajú v žiadosti).  

 

Pani starostka predložila návrh schváliť čiastku 11 000,- €. 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, 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. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné doplnenia, starostka obce rozpravu ukončila a dala  

za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 40/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na činnosť Športovému klubu, č. 102 Nová Ľubovňa na rok 2021 

v celkovej sume 11 000,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 40/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu na činnosť Športovému klubu, č. 102 Nová Ľubovňa na rok 2021 

v celkovej sume 11 000,- €. 

 

e) 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 zákonné podmienky     

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

návrh hlasovať.   

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 41/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

charite Nová Ľubovňa na rok 2021 v celkovej sume 500,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 41/2020 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 2021 v celkovej sume 500,- €. 

 

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

Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 

 

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

Charitas  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 zákonné podmienky a 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 

Charitas  sv. Jána Almužníka odsúhlasená čiastka vo výške 1 200,- €. Tohto roku uvedené 

zariadenie požaduje čiastku 1 500,- €. Z dôvodu toho, že dotáciu požaduje aj ADS – Stará 

Ľubovňa, ktorá pracuje pod Spišskou katolíckou charitou, je tu návrh pre Dom Charitas  

sv. Jána Almužníka schváliť čiastku 1 200,- €. Uvedené prostriedky plánujú použiť na 

zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb. Obecná rada podporila tento návrh. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili predložený návrh na dotáciu. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné doplnenia, starostka obce rozpravu ukončila a dala  

za návrh hlasovať.   

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 42/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

pre Dom Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 na rok 2021 v celkovej sume         

1 200,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 42/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

Dom Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa č. 775 na rok 2021 v celkovej sume         

1 200,- €. 

 

g) Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves, ADS – Stará 

Ľubovňa 

  

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

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

Ing. Júlia Boďová, starostka obce. Predmetná žiadosť spĺňa všetky zákonné podmienky     

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

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

na rok 2021 vo výške 300,- €. Rovnaká výška dotácie jej bola poskytnutá aj v r. 2020.  

Pani starostka predložila návrh 300,- €. 

 

Pani starostka uviedla, že ADS – Stará Ľubovňa poskytuje opateru aj naším občanom 

a finančné prostriedky by použili na zakúpenie novej zdravotnej pomôcky pre ošetrovanie 

seniorov (uvádzajú v žiadosti) . Obecná rada podporila tento návrh. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 
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Poslanci obce podporili tento návrh na dotáciu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č.43/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

Ľubovňa  na rok 2021 v celkovej sume  300,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 43/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

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

Ľubovňa  na rok 2021 v celkovej sume  300,- €. 

 

h) 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 zákonné 

podmienky a 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 1 900,- €. 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: náklady na materiál, energie, opravy a údržbu, ostatné služby (uvádzajú v žiadosti). 

Obecná rada podporila tento návrh. 

   

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 
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Poslanci obce podporili tento návrh. 

 

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

za návrh hlasovať.   

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 44/2020: 

  

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 2021 v celkovej sume  1 500,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 44/2020 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 2021 v celkovej sume  1 500,- €. 

 

i) Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov 

  

Žiadosť Sociálneho domu ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 Bardejov, 

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

Boďová, starostka obce. Predmetná žiadosť spĺňa všetky zákonné podmienky a náležitosti 

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

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že  v uvedenom zariadení je  

celoročne umiestnená jedna naša občianka s ťažkým zdravotným postihnutím.  Finančný 

príspevok požadujú na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi podľa §75 zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách. Minulého roku 

im bola poskytnutá čiastka 950,- €. Pani starostka predložila návrh 950,- €. Obecná rada 

podporila tento návrh. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh na dotáciu. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné doplnenia, starostka obce rozpravu ukončila a dala  

za návrh hlasovať.   

   

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č.45/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Sociálnemu domu ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 

Bardejov  na rok 2021 v celkovej sume  950,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 45/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu Sociálnemu domu ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71, 085 01 

Bardejov  na rok 2021 v celkovej sume  950,- €. 

 

j) Aktívny život, o.z., č. 1 Nová Ľubovňa   

 

Žiadosť Aktívny život, o.z., č. 1 Nová Ľubovňa, ktorá bola doručená  na obecný úrad         

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

žiadosť spĺňa všetky zákonné podmienky a náležitosti v zmysle VZN č. 4/2017 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov, že občianske združenie  

v žiadosti uvádza, že finančné prostriedky žiada na materiálne a technické zabezpečenie 

kultúrnych a  spoločenských podujatí, ako sú :  

- Stíhačky okolo Jakubianky 

- Slávnostný program pri príležitosti uvedenia do života CD kapely Jána 

Jendrichovského 

- Novoľubovniansky kroj pre súbory a verejnosť 

- Audiovizuálne spracovanie Novoľubovnianskeho tradičného folklóru, piesní           

a zvykov v obci 1 časť 

 

Na  zabezpečenie  týchto  podujatí  občianske  združenie  požaduje  na  rok  2021   čiastku  

1 900,- € z toho 800,- € na obnovu Novoľubovnianskeho kroja (uvádzajú v žiadosti) .   

Pani starostka predložila návrh 1 300,- €, kde  z uvedenej čiastky bude združenie v zmluve 
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zaviazané poskytnúť 800,- € na obnovu Novoľubovnianského kroja. 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.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 46/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu občianskemu združeniu Aktívny život  o.z. , č. 1 Nová Ľubovňa na rok 

2021 v celkovej sume 1 300,- €. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 46/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

finančnú dotáciu občianskemu združeniu Aktívny život  o.z. , č. 1 Nová Ľubovňa na rok 

2021 v celkovej sume 1 300,- €. 

 

6. Návrh Dodatku č. 7 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. 7 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. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nová Ľubovňa č. 5/2013 
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o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce, bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke 

obce od  16.11.2020 do 02.12.2020. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce odovzdala slovo Mgr. Márii Habiňákovej, ktorá 

oboznámila poslancov z predmetným dodatkom, kde je uvedená dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka v eurách pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení                

( materská škola, zariadenie školského stravovania ZŠ, školský klub detí pri ZŠ a centrum 

voľného času pri ZŠ). 

 

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.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na schválenie Dodatku č. 7 

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. 7 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. 7 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: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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prerokovalo 

predložený návrh Dodatku č. 7 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. 7 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. 

 

7. Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. Stanovisko hlavného kontrolóra          

k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 

a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. Stanovisko Komisie 

financií a správy obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na   r. 2022 – 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na 

rok 2021. 

 

Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2022 – 2023 a návrh Rozpočtu 

obce Nová Ľubovňa na rok 2021,  predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová 

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

zasadnutím na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od  16.11.2020 do 02.12.2020. 

 

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. 2022 - 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021, v ktorom 

odporúča viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023 zobrať na vedomie a rozpočet na rok 

2021 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 
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boli členovia s materiálom podrobne oboznámení a  predložený návrh prerokovali              

a predkladajú svoje súhlasné stanovisko  k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na r. 2022 – 2023, ktorý odporúčajú vziať na vedomie a k návrhu Rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na rok 2021, 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. 

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 47/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

1) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na    r. 2022- 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. 

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

rozpočtu obce Nová Ľubovňa na  r. 2022 - 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na rok 2021. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 47/2020 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. 2022 - 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2021. 

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

rozpočtu obce Nová Ľubovňa na  r. 2022 - 2023 a k návrhu Rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na rok 2021. 

 

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

 

Mgr. Mária Habiňáková a Ing. Júlia Boďová, starostka obce vysvetlili poslancom 

jednotlivé položky návrhu rozpočtu a odpovedali na otázky poslancov k návrhu rozpočtu 

na r. 2021 a viacročného rozpočtu na r. 2022-2023.   
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Starostka obce zároveň oboznámila poslancov s tým, čo obec plánuje v budúcom roku 

zrealizovať.  

 

Mgr. Mária Habiňáková ešte doplnila, že pri dotáciách bolo navýšenie oproti návrhu 

rozpočtu a to o.z. Nestrácaj nádej z pôvodného návrhu 500,- € na 1000,- € a o.z. Aktívny 

život sa doplnilo o čiastku 1 300,- €. Z uvedeného dôvodu sa ponížila čiastka interiérové 

vybavenie o čiastku 1 800,- € oproti pôvodnému návrhu.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 48/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. schvaľuje  

Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2021 

Bežné príjmy :      2 288 826,00  Bežné výdavky :   2 117 446,00 

z toho RO:          126 036,00  z toho: RO    1 366 236,00 

Kapitálové príjmy :                              0,00  Kapitálové výdavky :       406 800,00 

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

Finančné príjmové operácie :    312 800,00  Finančné výdavkové operácie :            77 380,00 

Príjmy celkom       2 601 626,00  Výdavky celkom                2 601 626,00                                          

 

B. berie na vedomie 

 Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2022 – 2023 

Rok 2022: 

Bežné príjmy :      2 383 826,00  Bežné výdavky :               2 141 159,00 

z toho RO:          126 036,00  z toho: RO                1 366 236,00 

Kapitálové príjmy :                   0,00  Kapitálové výdavky :      164 500,00 

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

Finančné príjmové operácie :         0,00  Finančné výdavkové operácie :           78 167,00 

Príjmy celkom      2 383 826,00  Výdavky celkom               2 383 826,00 

Rok 2023: 

Bežné príjmy :      2 464 826,00  Bežné výdavky :               2 140 362,00 

z toho RO:          126 036,00  z toho: RO                1 366 236,00 

Kapitálové príjmy :                   0,00  Kapitálové výdavky :                 245 500,00 

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

Finančné príjmové operácie :         0,00  Finančné výdavkové operácie :           78 964,00 

Príjmy celkom      2 464 826,00  Výdavky celkom               2 464 826,00          
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Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 48/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. schvaľuje  

Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2021 

Bežné príjmy :      2 288 826,00  Bežné výdavky :   2 117 446,00 

z toho RO:          126 036,00  z toho: RO    1 366 236,00 

Kapitálové príjmy :                              0,00  Kapitálové výdavky :       406 800,00 

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

Finančné príjmové operácie :    312 800,00  Finančné výdavkové operácie :            77 380,00 

Príjmy celkom       2 601 626,00  Výdavky celkom                2 601 626,00                                          

 

B. berie na vedomie 

 Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2022 – 2023 

Rok 2022: 

Bežné príjmy :      2 383 826,00  Bežné výdavky :               2 141 159,00 

z toho RO:          126 036,00  z toho: RO                1 366 236,00 

Kapitálové príjmy :                   0,00  Kapitálové výdavky :      164 500,00 

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

Finančné príjmové operácie :         0,00  Finančné výdavkové operácie :           78 167,00 

Príjmy celkom      2 383 826,00  Výdavky celkom               2 383 826,00 

 

Rok 2023: 

Bežné príjmy :      2 464 826,00  Bežné výdavky :               2 140 362,00 

z toho RO:          126 036,00  z toho: RO                1 366 236,00 

Kapitálové príjmy :                   0,00  Kapitálové výdavky :                 245 500,00 

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

Finančné príjmové operácie :         0,00  Finančné výdavkové operácie :           78 964,00 

Príjmy celkom      2 464 826,00  Výdavky celkom               2 464 826,00          

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 

28.02.2021 

 

Návrh  plánu  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 28.02.2021, 

ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka 
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obce. Návrh bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím na úradnej tabuli a na 

webovej stránke obce od  16.11.2020 do 02.12.2020. 

 

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 s návrhom plánu kontrolnej činnosti.  

 

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

Ľubovňa do 28.02.2021 predložila návrh na schválenie  poverenia na výkon kontrolnej 

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

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 49/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

1) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 28.02.2021. 

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

kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 28.02.2021 pre Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú 

kontrolórku obce. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 49/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

1) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 28.02.2021. 

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

kontrolóra obce Nová Ľubovňa do 28.02.2021 pre Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú 

kontrolórku obce. 
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9. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrole plnenia príjmov, 

výdavkov a finančných operácií finančného rozpočtu obce Nová Ľubovňa 

k 30.06.2020  

 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrole plnenia príjmov, výdavkov 

a finančných operácií finančného rozpočtu obce Nová Ľubovňa k 30.06.2020, predkladá 

Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce, ktorá oboznámila prítomných s obsahom 

správy. 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.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 50/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrole plnenia príjmov, výdavkov 

a finančných operácií finančného rozpočtu obce Nová Ľubovňa k 30.06.2020. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6                Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 50/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrole plnenia príjmov, výdavkov 

a finančných operácií finančného rozpočtu obce Nová Ľubovňa k 30.06.2020. 

  

10. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole 

operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných 

v priebehu rozpočtového roka 2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni 

 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole operatívnej 

evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 
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2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná 

kontrolórka obce, ktorá oboznámila prítomných s obsahom správy. 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.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 51/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole operatívnej 

evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 

2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6                Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 51/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole operatívnej 

evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka 

2019 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. 

 

11. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole 

odvádzania dane z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu 

Penzión ALFRED, Kúpele, Nová Ľubovňa 

 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania dane 

z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Penzión ALFRED, Kúpele, 

Nová Ľubovňa, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce, ktorá 

oboznámila prítomných s obsahom správy. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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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.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 52/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania dane 

z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Penzión ALFRED, Kúpele, 

Nová Ľubovňa 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6                Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 52/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania dane 

z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Penzión ALFRED, Kúpele, 

Nová Ľubovňa 

 

12. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole 

odvádzania dane z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu 

Štelka, s.r.o. Nová Ľubovňa 666 

 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania dane 

z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Štelka, s.r.o. Nová Ľubovňa 

666, 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. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starostka obce rozpravu ukončila a dala  

za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 53/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania dane 

z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Štelka, s.r.o. Nová Ľubovňa 

666. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6                Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 53/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o finančnej kontrole odvádzania dane 

z ubytovania počas roka 2020 u podnikateľského subjektu Štelka, s.r.o. Nová Ľubovňa 

666. 

 

13. Príkaz č. 1/2020 starostky obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej 

a dokladovej inventarizácie majetku 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom Príkaz č. 1/2020 starostky obce 

Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej  a dokladovej inventarizácie majetku. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

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

návrh hlasovať. 

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 54/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 
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Príkaz č. 1/2020 starostky obce Nová Ľubovňa na  vykonanie fyzickej  a dokladovej 

inventarizácie majetku. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 54/2020  bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Príkaz č. 1/2020 starostky obce Nová Ľubovňa na  vykonanie fyzickej  a dokladovej 

inventarizácie majetku. 

 

14. Delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 

v Novej Ľubovni  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce oznámila poslancom, že v r. 2020 uplynie štvorročné 

funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni. 

 

Zriaďovateľ deleguje podľa § 2 písm. d)  Vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. štyroch 

zástupcov zriaďovateľa. Doterajší členovia rady školy : 

Miroslav Hamrák 

Veronika Olšavská 

Marek Rusiňák 

Ján Žemba 

 

Pani starostka predložila návrh, aby títo členovia zotrvali naďalej v svojej funkcii a boli 

opätovne zvolení za členov Rady školy za zriaďovateľa. 

 

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.  

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie  č. 55/2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

deleguje   

do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni : 

Miroslava Hamráka 
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Veroniku Olšavskú 

Mareka Rusiňáka 

Jána Žembu 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 55/2020  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

deleguje   

do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni : 

Miroslava Hamráka 

Veroniku Olšavskú 

Mareka Rusiňáka 

Jána Žembu 

 

15. Návrh na odkúpenie pozemku od Urbariátu pozemkového spoločenstva 

vlastníkov v Novej Ľubovni v časti smer Hombark, kde je vybudovaná miestna 

komunikácia  

 

Predmetný zámer bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 03.09.2020 

a zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od  23.10.2020 do 2.12.2020. 

 

Starostka obce predložila návrh na odkúpenie parc. č. EKN 4691  druh pozemku ostatná 

plocha  o výmere 2451 m
2
 evidovanú na LV 1653 v podiele 1/1 v k.ú. Nová Ľubovňa od 

Urbariátu - pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa, za cenu 5,65 €/1 m
2
.  

 

Starostka obce informovala poslancov, že urbariát doručil na obecný úrad súhlas 

s odpredajom predmetnej parcely, za podmienok schválených v zámere. 

 

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. 

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal  návrh na uznesenie č. 56 /2020: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 
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schvaľuje 

odkúpenie pozemku, a to : 

parc. č. EKN 4691, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2451 m
2
, vo vlastníctve 

Urbariátu - pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa, IČO 42035881, 

evidovanú na LV 1653 v k.ú. Nová Ľubovňa, v súlade s § 9a odst. 8, písm. e) zákona       

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

zreteľa, do výlučného vlastníctva  obce Nová Ľubovňa, za cenu 5,65 €/1 m
2
. 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Na predmetnej parcele obec Nová Ľubovňa vybudovala cestu. Cesta je prístupovou cestou 

už k existujúcim domom na Hombargu a tiež k domom vo výstavbe. Sú na nej vybudované 

siete: Plynovod, z časti verejný vodovod a plánuje sa aj ďalšie rozšírenie vodovodu, 

verejná kanalizácia a elektrické vzdušné vedenie s pouličným osvetlením. Tohto času má 

obec s urbariátom uzatvorenú nájomnú zmluvu, ale na výstavbu je vždy potrebný súhlas, 

preto ju obec plánuje odkúpiť. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 56/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

odkúpenie pozemku, a to : 

parc. č. EKN 4691, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2451 m
2
, vo vlastníctve 

Urbariátu - pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa, IČO 42035881, 

evidovanú na LV 1653 v k.ú. Nová Ľubovňa, v súlade s § 9a odst. 8, písm. e) zákona       

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

zreteľa, do výlučného vlastníctva  obce Nová Ľubovňa, za cenu 5,65 €/1 m
2
. 

Návrh na vklad zaplatí kupujúci. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Na predmetnej parcele obec Nová Ľubovňa vybudovala cestu. Cesta je prístupovou cestou 

už k existujúcim domom na Hombargu a tiež k domom vo výstavbe. Sú na nej vybudované 

siete: Plynovod, z časti verejný vodovod a plánuje sa aj ďalšie rozšírenie vodovodu, 

verejná kanalizácia a elektrické vzdušné vedenie s pouličným osvetlením. Tohto času má 

obec s urbariátom uzatvorenú nájomnú zmluvu, ale na výstavbu je vždy potrebný súhlas, 

preto ju obec plánuje odkúpiť. 
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16. Prerokovanie žiadosti p. Tomáša Jendrichovského, bytom Nová Ľubovňa       

č. 375,  na prenájom časti nebytových priestorov v objekte  „predajne RT 

a espresso“, súp.č. 395  

 

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 10.11.2020 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce.  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. 

 

Starostka obce vysvetlila na situačnom nákrese, o ktoré priestory sa jedná. Ide o prízemie 

budovy na ľavej strane, ktorú žiadateľ upraví tak, aby vznikli samostatné priestory na 

prenájom. Touto úpravou vstupná časť pre spoločenské miestnosti Glóbus na prízemí sa 

zväčší. V uvedenej časti obec plánuje dobudovať sociálne zariadenie, ktoré je t.č. pre 

spoločenské miestnosti nepostačujúce.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.  

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 57/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

zámer prenajať časť 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, 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.  
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Hlasovanie :  

  

Za: 6               Proti: 0   Zdržal sa: 0  

          

Uznesenie OZ č. 57/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje  

zámer prenajať časť 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, 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.  

 

17. Návrh na začatie konania k  procesu zmeny Územného plánu obce Nová 

Ľubovňa 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na začatie konania k procesu 

zmeny Územného plánu obce Nová Ľubovňa. Obec t.č. eviduje jeden návrh na zmenu od 

MVDr. Mareka Olšavského. Navrhovateľ svoj návrh predložil dňa 23.03.2020, ktorý 

obecné zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie na svojom zasadnutí dňa 

27.05.2020 uznesením 16/2020. Dňa 16.11.2020 bol od navrhovateľa predložený opätovný 

návrh, ktorého obsahom je : 

Úprava záväznej časti územného plánu obce  v regulatíve 3.2.1.1.1. a to dodatkom VZN, 

ktorým bola táto záväzná časť vyhlásená. 

 

 Ing. Júlia Boďová, starostka obce  prečítala prítomným poslancom celú žiadosť, 

z ktorej uvádzame kľúčovú časť danej problematiky ( znenie celej žiadosti tvorí prílohu 

tejto zápisnice v listinnej podobe).  

 Žiadateľ uvádza skutočnosť, že podľa záväznej časti územného plánu obce, platí pre 

danú funkčnú plochu regulatív 3.2.1.1.1., podľa ktorého v existujúcej zástavbe RD je 
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potrebné dodržať stavebnú čiaru a aby bol zachovaný koeficient zelene 0,6 ( t.j. 60% 

z celkovej plochy pozemku.) 

 Žiadateľ poukazuje na skutočnosť, že zo zakreslenia v katastrálnej mape je zrejmé,  

že regulatív sa v „starej“ časti obce, pred jej účinnosťou vôbec neriešil a nebol stanovený 

ani pomer zastavanej plochy ku celkovej ploche parcely, na ktorej je stavba umiestnená. 

Väčšina stavieb v „starej“ časti obce tento regulatív nespĺňa. Netýka sa to pritom len 

stavieb povoľovaných v období pred účinnosťou uvedeného regulatívu, ale aj stavieb 

z neskoršieho obdobia, a to vtedy, keď vlastníci susedných pozemkov  výstavbu napriek 

regulatívu umožnili a s ňou súhlasili. Nesúhlas vlastníkov susedných pozemkov môže byť  

objektívny a dôvodný, ale môže sa stať, že bude len jeho subjektívnym rozhodnutím. 

Takýmto spôsobom dochádza podľa názoru žiadateľa k diskriminácii niektorých 

vlastníkov pozemkov v „starej“ časti obce. Zároveň doplnil, že súhlasné stanovisko 

susedov nie je nadradené platnému VZN. Z týchto dôvodov navrhuje :  

- rozčleniť obec tzv. „zonáciou“ obce podľa veku a usporiadania stavieb, prípadne 

podľa miery zastavanosti parcely, 

- aby sa koeficient zelene neuplatňoval v starej časti obce tak, aby sa odstránil 

súčasný stav obchádzania normatívu a novo vydané stavebné povolenia by tak boli 

s ním v súlade bez ohľadu na súhlas, resp. nesúhlas susedov, za dodržania 

ostatných podmienok stanovených pre stavebné konanie, 

- rovnako tak primeraným spôsobom upraviť aj text o dodržaní stavebnej čiary 

v tejto „ starej“ časti, keďže v existujúcej zástavbe rodinných domov často žiadna 

stavebná čiara nie je, resp. je zjavne chaotická, keď nezodpovedá logickému 

rozostúpeniu a jednoznačne ju  nie je možné tak ani dodržiavať, napr. domy po 

stavebných úpravách po roku 2015. (Navrhovateľ v žiadosti uvádza aj konkrétne 

popisné čísla, kde nie je dodržaný ani regulatív zastavanosti – koeficient zelene).   

 

Zmenu Územného plánu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Nakoľko z odborného, 

časového, ale aj finančného hľadiska ide o veľmi náročný proces, je na zvážení obecného 

zastupiteľstva, či do zmeny pôjde. Príprava zmien a doplnkov územného plánu môže, až 

po ich schválenie, reálne trvať aj dva roky.  VZN, prípadne jeho dodatok je už len 

konečným výstupom celej zmeny územného plánu. Zmenu územného plánu upravujúcim 

dodatkom k VZN, ktorým bola jeho záväzná časť vyhlásená (tak ako to navrhuje žiadateľ) 

nie je možné bez celého procesu zmeny. Zároveň podotkla, že nie je efektívne otvárať 

územný plán kvôli jednému podnetu. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Poslanci podporili tento návrh a zhodli sa v názore, že pri realizácii zmeny a doplnkov 

územného plánu  sa odborne  posúdi aj adekvátnosť návrhu zmeny z odborného hľadiska. 

Obecné zastupiteľstvo môže informáciu o podanej žiadosti vziať na vedomie  s tým, že sa 

bude s ňou zaoberať pri najbližšej zmene územného plánu.  

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starostka obce rozpravu ukončila a dala  
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za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ  zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 58/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni prerokovalo a  

 

berie na vedomie  

podnet MVDr. Mareka Olšavského na zmenu Územného plánu obce Nová Ľubovňa s tým, 

že uvedenými požiadavkami, spísanými v žiadosti, sa bude obec zaoberať pri najbližšej 

zmene Územného plánu obce Nová Ľubovňa. 

 

Dôvodová správa :  

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu je v určitých štádiách rovnaké, ako 

príprava samotného územného plánu. Ustanovenie §31 ods. 2 stavebného zákona odkazuje 

pri obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu na ustanovenia §22 až §28 stavebného 

zákona. Nakoľko z odborného, časového, ale aj finančného hľadiska ide o veľmi náročný 

proces,  nie je efektívne realizovať zmeny a doplnky územného plánu kvôli jednému 

podnetu. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 58/2020 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni prerokovalo a  

 

berie na vedomie  

podnet MVDr. Mareka Olšavského na zmenu Územného plánu obce Nová Ľubovňa s tým, 

že uvedenými požiadavkami, spísanými v žiadosti, sa bude obec zaoberať pri najbližšej 

zmene Územného plánu obce Nová Ľubovňa. 

 

Dôvodová správa :  

Spracovanie zmien a doplnkov územného plánu je v určitých štádiách rovnaké, ako 

príprava samotného územného plánu. Ustanovenie §31 ods. 2 Stavebného zákona odkazuje 

pri obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu na ustanovenia §22 až §28 Stavebného 

zákona. Nakoľko z odborného, časového, ale aj finančného hľadiska ide o veľmi náročný 

proces,  nie je efektívne realizovať zmeny a doplnky územného plánu kvôli jednému 

podnetu. 
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18. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nová Ľubovňa 2021 - 2026  

 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Nová Ľubovňa 2021 - 2026, ktorý tvorí 

prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starosta obce.  Materiál bol 

poslancom predložený emailom pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Ing. Michal Žid navrhol zmeniť pomenovanie „Borsučiny“ na „Lisá hora“  

 

Pani starostka zároveň informovala poslancov, že je potrebné určiť aj monitorovaciu 

skupinu, ktorú navrhla v zložení : 

Bc. Regína Konkoľová 

Alexandra Dufalová 

Mgr. Anna Smoroňová 

 

Poslanci podporili tento návrh. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.  

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 59/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

A. schvaľuje  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nová Ľubovňa 2021 – 2026. 

 

B. určuje 

Monitorovaciu skupinu v zložení : 

Bc. Regína Konkoľová 

Alexandra Dufalová 

Mgr. Anna Smoroňová 

 

Hlasovanie :  

  

Za: 6               Proti: 0   Zdržal sa: 0  

          

Uznesenie OZ č. 59/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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A. schvaľuje  

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nová Ľubovňa 2021 – 2026. 

 

B. určuje 

Monitorovaciu skupinu v zložení : 

Bc. Regína Konkoľová 

Alexandra Dufalová 

Mgr. Anna Smoroňová 

 

19. Rôzne 

 

Pani starostka informovala poslancov, že na Obecný úrad bola dňa 30.11.2020 doručená 

odpoveď na žiadosť o odkúpenie pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nová 

Ľubovňa, kde uvádza k odpredaju parcely EKN č. 1069/1 svoje zamietavé stanovisko.   

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu: 

 

Poslanci obce navrhli vziať uvedené na vedomie. Zároveň sa zhodli v názore, že                

do budúcna bude potrebné opätovne žiadať o odkúpenie časti predmetnej parcely z dôvodu 

toho, že sa jedná o vhodnú lokalitu na výstavbu.  

     

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.  

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 60/2020: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

odpoveď Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nová Ľubovňa na žiadosť o odkúpenie 

pozemku EKN č. 1069/1, kde uvádza svoje záporné stanovisko.  

 

Hlasovanie :  

  

Za: 6               Proti: 0   Zdržal sa: 0  

          

Uznesenie OZ č. 60/2020 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

odpoveď Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Nová Ľubovňa na žiadosť o odkúpenie 

pozemku EKN č. 1069/1, kde uvádza svoje záporné stanovisko.  
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala prítomných, že na obecný úrad boli 

doručené žiadosti o odkúpenie parciel, resp. časti parciel v lokalite pri tzv. „genobanke“     

a to : 

- Dňa 29.09.2020 dve žiadosti od p. Vladimíra Barlíka a manželky, bytom Nová 

Ľubovňa č. 267 

-    Dňa 13.10.2020 jedna žiadosť od p. Františka Jendrichovského, bytom Nová 

Ľubovňa č. 375 

 

Zároveň na obecný úrad bola dňa 16.09.2020 doručená žiadosť p. Františka 

Jendrichovského o udelenie predbežného súhlasu k výstavbe rodinného domu v uvedenej 

časti. 

 

Pani starostka prítomných informovala, že dňa 03.11.2020 bol na obecný úrad  

Slovenským vodohospodárskym podnikom doručený podnet na terénne úpravy na 

bezmennom pravostrannom prítoku toku Kolačkovský potok v k.ú. Nová Ľubovňa, ktorý 

bude predmetom konania a ktorý súvisí s predmetnou lokalitou. Obec zvolá miestne 

šetrenie po skončení mimoriadnej situácie. Zároveň navrhla, aby sa obecné zastupiteľstvo 

predmetnými žiadosťami zaoberalo až po miestnom šetrení k danému podnetu. Obecné 

zastupiteľstvo podporilo tento návrh. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce sa informoval : 

-  ako to vyzerá s urbanistickou štúdiou, 

-  ako obec bude riešiť likvidáciu kuchynského odpadu 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala, že urbanistická štúdia je v štádiu ukončenia 

a ukázala predbežný návrh. Čo sa týka likvidácie kuchynského odpadu obec plánuje 

zakúpiť zberače k budove obecného úradu k bytovkám a na garáže. 

 

Veronika Olšavská, poslankyňa obce poďakovala pani starostke a vedeniu obce za 

príkladné zvládnutie celoplošného testovania, za zabezpečenie personálneho, technického 

a materiálneho vybavenia, ktoré bolo zvládnuté na vysokej úrovni. 

 

Ing. Júlia Boďová, zareagovala tým, že chce predovšetkým poďakovať všetkým 

zúčastneným, a to administratívnym pracovníkom, zdravotníkom, zložkám ozbrojených síl, 

hasičom, zamestnancom obce a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu celoplošného 

testovania. Keďže sa jedná o záverečné zasadnutie obecného zastupiteľstva tohto roku, 

pani starostka poďakovala všetkým prítomným za  ich tohtoročnú prácu, vynaložené úsilie, 

pomoc a prejavenú spolupatričnosť v krízovom čase počas pandémie. 
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20. 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:      Štefan Smoroň, podpísaný 

    Alžbeta Kaletová, podpísaná 

        

          

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 


