
   Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 07.11.2018 v zasadačke 

Obecného úradu v Novej Ľubovni. 

 

 

Prítomní :   Stanislav Turlík, starosta obce 

   Ing. Júlia Boďová 

 Miroslav Hamrák  

 Peter Jendrichovský 

 Alžbeta Kaletová    

 Bc. Regína Konkoľová 

 Pavol Rusiňák  

 Pavol Sás 

 Štefan Smoroň 

  Ján Žemba 

 

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová,  hlavný kontrolór obce 

Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka  

Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka obce  

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni  otvoril a viedol Stanislav Turlík, 

starosta obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných 

a skonštatoval, 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 Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. Stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a k návrhu 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. Stanovisko Komisie financií a správy 

obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 

– 2021 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019 

5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018 

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

I. polrok 2019 
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7. Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu 

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

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

a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

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

nájom 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole operatívnej evidencie 

o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných  v priebehu rozpočtového roka 

2018 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni 

11. Prerokovanie návrhu na odpredaj potrubia pre SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava   

12. Návrh na prenájom pozemku Obci Jakubany na výstavbu chodníka medzi obcou 

Nová Ľubovňa a obcou Jakubany   

13. Príkaz č. 1/2018 starostu obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej a dokladovej 

inventarizácie majetku 

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

bytom Nová Ľubovňa č. 356 

15. Prerokovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi obcou Nová Ľubovňa                 

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

16. Rôzne   

a) Prerokovanie žiadosti Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2, 080 01 

Prešov o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 pre Dom sv. Anny 

v Starej Ľubovni 

b) Prerokovanie žiadosti Miestneho spolku SČK v Novej Ľubovni o pridelenie 

finančnej dotácie na rok 2019 na Slávnostný večer Červeného kríža  

c) Prerokovanie žiadosti Farskej katolíckej charity v Novej Ľubovni 

o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 

d) Prerokovanie žiadosti DHZ v Novej Ľubovni o pridelenie finančnej dotácie 

na rok 2019  

e) Prerokovanie žiadosti Športového klubu v Novej Ľubovni o pridelenie 

finančnej dotácie na rok 2019 

f) Prerokovanie žiadosti Nestrácaj nádej o.z., Nová Ľubovňa č. 269 

o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 

g) Prerokovanie žiadosti Spišskej katolíckej charity Dom Charitas sv. Jána 

Almužníka v Novej Ľubovni č. 775 o pridelenie finančnej dotácie na rok 

2019 

h) Návrh na schválenie preplatenia dovolenky starostovi obce 

17. Diskusia 

18. Návrh na uznesenie 

19. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 9                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová 

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice:  Štefan Smoroň 

          Pavol Rusiňák 

              

3. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 4/2018 zo dňa 14.09.2018  

sú splnené. Bod E1- poveruje starostu obce a obecné zastupiteľstvo obhliadkou pozemku 

s prípravou stanoviska k žiadosti p. Richarda Kaletu a manželky. K uvedenému bola 

vykonaná obhliadka na mieste samom s tým, že na predmetnom pozemku je skládka 

rôzneho materiálu. Poslanci obce tento bod odkladajú s tým stanoviskom, že je potrebné zo 

strany žiadateľa predmetný pozemok najprv vypratať a až potom  sa bude obecné 

zastupiteľstvo zaoberať žiadosťou o možnosti odpredaja tohto pozemku. Bod E2 – 

poveruje starostu obce rokovať o možnosti odkúpenia pozemku pre obec od p.Alžbety 

Štelmachovej, bolo vyvolané stretnutie s majiteľkou pozemku s tým, že predmetný 

pozemok obci neodpredá. Keďže p. Štelmachová podala na obec žiadosť o odkúpenie 

parcely KN – C 174/3 o výmere 50 m
2
, poslanci navrhli túto žiadosť doplniť do programu 

na dnešnom zasadnutí do bodu Rôzne bod i).  

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o doplnení  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni schválilo doplnenie programu do bodu Rôzne 

bod i) Prerokovanie žiadosti p. Alžbety Štelmachovej, bytom Nová Ľubovňa č. 431   

o odkúpenie časti pozemku. 

 

4. Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a návrh 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. Stanovisko hlavného kontrolóra          

k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a k návrhu 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. Stanovisko Komisie financií a správy 
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obecného majetku k  návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na          

r. 2020 – 2021 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. 

 

Návrh Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a návrh Rozpočtu 

obce Nová Ľubovňa na rok 2019,  predkladá Stanislav Turlík, starosta obce Nová 

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

zasadnutím. 

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa  

na r. 2020 - 2021 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019, v ktorom 

odporúča viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 zobrať na vedomie a rozpočet na rok 

2019 schváliť.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom Stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného 

rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa 

na rok 2019 : 

 

Za: 9                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na  r. 2020 - 2021 a k návrhu Rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na rok 2019. 

 

Alžbeta Kaletová, poslankyňa obce a predsedníčka finančnej komisie, predložila 

obecnému zastupiteľstvu Stanovisko finančnej komisie. Na zasadnutí finančnej komisie 

boli členovia s materiálom podrobne oboznámení a  predložený návrh prerokovali              

a predkladajú svoje súhlasné stanovisko  k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na r. 2020 – 2021, ktorý odporúčajú vziať na vedomie a k návrhu Rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na rok 2019, ktorý odporúčajú schváliť.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať. 
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Hlasovanie o predloženom Stanovisku Komisie financií a správy obecného majetku  

k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na r. 2020 – 2021 a k návrhu 

Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019 : 

 

Za: 9                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko finančnej komisie k návrhu 

Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na  r. 2020 - 2021 a k návrhu Rozpočtu obce 

Nová Ľubovňa na rok 2019. 

 

Starosta obce k návrhu rozpočtu a k viacročného rozpočtu  otvoril rozpravu: 

 

Starosta obce informoval prítomných o jednotlivých položkách bežného a kapitálového 

rozpočtu a zapojení rezervného fondu do kapitálových výdajov, ktoré sa plánujú v roku 

2019 realizovať.  

 

Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka obce a Stanislav Turlík, starosta obce odpovedali na 

dotazy poslancov. Zároveň pán starosta informoval poslancov o finančnej situácii obce.  

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019 : 

 

Za: 9              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  

 

rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2019 

Bežné príjmy :   2 100 834,00 Bežné výdavky :   1 888 445,00 

z toho RO:        103 126,00 z toho: RO    1 147 000,00 

Kapitálové príjmy :     265 000,00 Kapitálové výdavky :         380 000,00 

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

Finančné príjmové operácie :                        0,00 Finančné výdavkové operácie :             97 389,00 

Príjmy celkom                2 365 834,00  Výdavky celkom   2 365 834,00                                          

 

Hlasovanie o predloženom návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa na               

r. 2020 - 2021 : 

 

Za: 9              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo  berie  na vedomie  
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viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2020 – 2021. 

Rok 2020: 

Bežné príjmy :                2 099 084,00 Bežné výdavky :     1 850 968,00 

z toho RO:        103 126,00 z toho: RO     1 147 000,00 

Kapitálové príjmy :   0,00 Kapitálové výdavky :                   .150 000,00 

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

Finančné príjmové operácie :                   0,00 Finančné výdavkové operácie :              98 116,00 

Príjmy celkom                2 099 084,00 Výdavky celkom                  2 099 084,00 

 

Rok 2021: 

Bežné príjmy :   2 099 084,00 Bežné výdavky :    1 850 188,00 

z toho RO:        103 126,00 z toho: RO     1 147 000,00 

Kapitálové príjmy :    0,00 Kapitálové výdavky :          150 000,00 

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

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

Príjmy celkom                 2 099 084,00   Výdavky celkom                    2 099 084,00                                          

   

5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018 

 

Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce Nová Ľubovňa.   

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

  

Pán starosta odovzdal slovo Mgr. Márii Habiňákovej, ktorá vysvetlila jednotlivé položky             

a odpovedala na otázky poslancov. Úprava sa dotýka hlavne položky 100.000,- €, ktoré 

boli obci uhradené za pozemky od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny 

podnik Banská Štiavnica, podľa dohody o splátkach. 

 

K  návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018 : 

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením    

č. 7/2018. 
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na         

I. polrok 2019 

 

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

2019, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná 

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

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné  návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti : 

 

Za: 9              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová 

Ľubovňa na I. polrok 2019. 

  

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

Ľubovňa na I. polrok 2019 predložil návrh na schválenie  poverenia na výkon kontrolnej 

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

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu na schválenie poverenia pre pani kontrolórku na výkon 

kontrolnej činnosti podľa predloženého plánu: 

 

Za: 9              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Poverenie na výkon kontrolnej činnosti podľa plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2019 pre         

Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú kontrolórku obce. 

 

7. Návrh na schválenie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu  

 

Návrh Dohody o zriadení spoločného školského obvodu, predkladá Stanislav Turlík, 

starosta obce.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  
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Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Stanislav Turlík, starosta obce odovzdal slovo Mgr. Márii Habiňákovej, ekonómke obce, 

ktorá podala informáciu o tom, že  Krajský školský úrad Prešov nám na prenesené 

kompetencie posiela položku „dopravné“ a preto máme mať s obcou, z ktorej deti 

dochádzajú k nám do školy dohodu o zriadení spoločného školského obvodu. 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné  návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať.  

  

Hlasovanie o predloženom návrhu  Dohody o zriadení spoločného školského obvodu  : 

 

Za: 9              Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu.  

 

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

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

a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

  

Návrh dodatku č. 5 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 Stanislav Turlík, starosta obce.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva.  

 

Návrh dodatku bol zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Stanislav Turlík, starosta obce odovzdal slovo Mgr. Márii Habiňákovej, ktorá odpovedala 

na otázky poslancov a vysvetlila, čoho sa zmeny dotýkajú.   

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné  návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať.  

  

Hlasovanie o predloženom návrhu  Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2013 : 

 

Za: 9              Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Dodatok č. 5 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. 
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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 Dodatoku č. 5 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. 

  

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

.nájom   

 

Starosta obce predložil výpoveď nájomcov na ukončenie nájomnej zmluvy trojizbového 

bytu, a to:  

 

- Jozefa  Konkoľa  a manželky Márie Konkoľovej, bytom Nová Ľubovňa č. 845, zo 

dňa 21.09.2018 na ukončenie nájmu bytu 845/A7, k 31.12.2018. 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavila p. Zuzana Galuščáková, ktorej pán 

starosta odovzdal slovo. 

 

P. Zuzana Galuščáková sa predstavila a svoju žiadosť, ktorú podala 08.11.2017 doplnila 

o informáciu, že momentálne bývajú štvorčlenná rodina  (s dvoma deťmi) s rodičmi 

a bratovou rodinou v 4. izbovom byte a t.č. čakajú tretie dieťa. Tieto životné podmienky sú 

pre nich nevyhovujúce, preto chce poprosiť o pochopenie.  

 

Obecný úrad v Novej Ľubovni k 07.11.2018 eviduje 14 žiadostí o nájom trojizbového 

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

uchádzačov o pridelenie hore uvedeného jedného trojizbového bytu, bol poslancom 

predložený spolu s pozvánkou pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.  

 

Na základe prijatých kritérií zo dňa 12.10.2015 o prideľovaní bytov rozhodujú poslanci  

tajným hlasovaním. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže nikto z prítomných sa k uvedenému bodu nevyjadril, dal starosta obce o pridelení 

bytu tajne hlasovať.  

 

Obecné zastupiteľstvo na základe tajného hlasovania o pridelení jedného  trojizbového 

nájomného bytu :  

 

- 845/A7  po nájomcoch p. Jozefovi Konkoľovi a manželke Márii Konkoľovej,  

 

schválilo nasledovné poradie žiadateľov na pridelenie jedného  horeuvedeného bytu :   
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P.č. Meno a priezvisko Adresa 

1. Zuzana Galuščáková  rod. Pionteková     

a manžel 

Vislanka 50 

2. Karol Knapík a manželka Nová Ľubovňa č. 263 

3. Dávid Folvarčík a priateľka Nová Ľubovňa č. 531 

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

5. Peter Žid a manželka Nová Ľubovňa č. 296 

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

7. Vladimír Jendrichovský a snúbenica Nová Ľubovňa č. 375 

8. Helena Varcholová rod. Repková a 

manžel 

Nová Ľubovňa č. 280 

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

Okružná 846/14   

10. František Veselovský a manželka Nová Ľubovňa č. 105 

11. Ján Jendrichovský a manželka  Nová Ľubovňa č. 1 

12. Jozef Mrug a manželka Jakubany č. 508 

13. Simona Knapíková a Dávid Fedor Stará Ľubovňa, Ul. Mierová č. 

1090/24 a Krížová Ves č. 123 

14. Ján Smolen  Stará Ľubovňa , Levočská 38 

 

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

 

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

a obecný úrad nebude evidovať novú žiadosť o prenájom, nájomný byt bude pridelený 

podľa uvedeného poradia. 

 

10. Správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole operatívnej evidencie 

o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového 

roka 2018 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni 

 

Správu hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole operatívnej evidencie o všetkých 

rozpočtových opatreniach vykonaných  v priebehu rozpočtového roka 2018 na Obecnom 

úrade v Novej Ľubovni, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá  Ing. Júlia 

Rybovičová, hlavná kontrolórka obce.  

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať. 
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Hlasovanie o predloženej správe hlavného kontrolóra obce: 

 

Za: 9                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce o finančnej 

kontrole operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných  

v priebehu rozpočtového roka 2018 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni.  

 

11.   Návrh na odpredaj plynového potrubia pre SPP - distribúcia, a.s., predkladá   

..Stanislav Turlík, starosta obce. 

 

Predmetný zámer bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2018  

a zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím.  

 

Pán starosta predložil návrh na predaj plynárenského zariadenia „NTL plynovod PE d 110 

v dĺžke 65,66 m“, nachádzajúceho sa pod zemským povrchom pod pozemkami v k.ú. Nová 

Ľubovňa, parcela č. KN-C 1512/1 a KN-C 1548/1 (zodpovedá KN-E 597/1), nachádzajúce 

sa na ulici č. d. 299 ÷ 310 (ulica za Jednotou). Pozemky sú vo vlastníctve obce Nová 

Ľubovňa, zapísané na LV 3558. Ide o odpredaj spoločnosti SPP – distribúcia,  a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 v cene 1,- EUR, 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. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Kupujúca spoločnosť má vo vlastníctve všetky miestne plynovody v obci Nová Ľubovňa, 

a aj plynovod, na ktorý sa predávajúca časť napojila, čím došlo k predĺženiu uličného NTL 

plynovodu, pre ďalší rozvoj výstavby v obci. Predávajúci má s kupujúcim uzatvorenú 

zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 64/2018/RCS a zmluvu o údržbe 

a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 64/2018/RCS obe zo dňa 07.08.2018.  

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať.  

 

Hlasovanie o predloženom návrhu predaja plynárenského zariadenia : 

 

Za: 9    Proti:0         Zdržal sa:   

     

Obecné zastupiteľstvo  schválilo  predaj  plynárenského zariadenia „NTL plynovod PE    

d 110 v dĺžke 65,66 m“, nachádzajúceho sa pod zemským povrchom pod pozemkami 

v k.ú. Nová Ľubovňa, parcela č. KN-C 1512/1 a KN-C 1548/1 (zodpovedá KN-E 597/1), 

nachádzajúce sa na ulici č. d. 299 ÷ 310 (ulica za Jednotou). Pozemky sú vo vlastníctve 

obce Nová Ľubovňa, zapísané na LV 3558. Ide o odpredaj spoločnosti SPP – distribúcia,  

a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 v cene 1,- EUR, v súlade         
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s § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Kupujúca spoločnosť má vo vlastníctve všetky miestne plynovody v obci Nová Ľubovňa, 

a aj plynovod, na ktorý sa predávajúca časť napojila, čím došlo k predĺženiu uličného NTL 

plynovodu, pre ďalší rozvoj výstavby v obci. Predávajúci má s kupujúcim uzatvorenú 

zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 64/2018/RCS a zmluvu o údržbe 

a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 64/2018/RCS obe zo dňa 07.08.2018.  

   

12.   Návrh na prenájom pozemku Obci Jakubany na výstavbu chodníka medzi obcou   

..Nová Ľubovňa a obcou Jakubany   

 

Predmetný zámer bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2018 

a zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Pán starosta predložil návrh na prenájom časti pozemku, a to: parcelné číslo KN-C 1544 

(zodpovedá KN-E 4672) v k. ú. Nová Ľubovňa.  Pozemok je vo vlastníctve obce Nová 

Ľubovňa, zapísaný na LV 3558. Ide o prenájom časti pozemku na ľavej strane pozdĺž 

štátnej cesty III. triedy, smerom do obce Jakubany od vjazdu do pekárne KRISTIÁN  

po koniec katastra obce Nová Ľubovňa v dĺžke cca 360 m a o celkovej výmere cca 720 m
2
 

v cene 1,- €/rok, obci Jakubany, Jakubany 555, IČO: 00329924, v súlade s § 9a odst. 9, 

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

hodný osobitného zreteľa. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ zhotoví so združeným finančným krytím na prenajatej časti pozemku chodník, 

ktorý bude priamo naväzovať na novovytvorený chodník v obci Jakubany. Takto vznikne 

jednoliaty chodník, spájajúci obec Nová Ľubovňa a obec Jakubany. Obec Jakubany 

vybuduje tento chodník,  ako jednu stavbu a po skončení udržateľnosti stavbu na pozemku 

v k.ú. Nová Ľubovňa vráti obci Nová Ľubovňa.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné  návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať.  

  

Hlasovanie o predloženom návrhu prenájmu pozemku : 

 

Za: 9               Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti pozemku, a to: parcelné číslo               

KN-C 1544 (zodpovedá KN-E 4672) v k. ú. Nová Ľubovňa.  Pozemok je vo vlastníctve 

obce Nová Ľubovňa, zapísaný na LV 3558. Ide o prenájom časti pozemku na                
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ľavej strane pozdĺž štátnej cesty III. triedy, smerom do obce Jakubany  

od vjazdu do pekárne KRISTIÁN po koniec katastra obce Nová Ľubovňa v dĺžke  

cca 360 m a o celkovej výmere cca 720 m
2
 v cene 1,- €/rok, obci Jakubany, Jakubany 555, 

IČO: 00329924, v súlade s § 9a odst. 9, písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov,  ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ zhotoví so združeným finančným krytím na prenajatej časti pozemku chodník, 

ktorý bude priamo naväzovať na novovytvorený chodník v obci Jakubany. Takto vznikne 

jednoliaty chodník, spájajúci obec Nová Ľubovňa a obec Jakubany. Obec Jakubany 

vybuduje tento chodník,  ako jednu stavbu a po skončení udržateľnosti stavbu na pozemku 

v k.ú. Nová Ľubovňa vráti obci Nová Ľubovňa.  

 

13.   Príkaz č. 1/2018 starostu obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej   

..a dokladovej inventarizácie majetku   

 

Stanislav Turlík, starosta obce predložil poslancom Príkaz č. 1/2018 starostu obce Nová 

Ľubovňa na vykonanie fyzickej  a dokladovej inventarizácie majetku. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesení iné návrhy, starosta obce dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom Príkaze č. 1/2018 starostu obce Nová Ľubovňa na vykonanie 

fyzickej  a dokladovej inventarizácie majetku : 

 

Za: 9                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Príkaz č. 1/2018 starostu obce Nová Ľubovňa na 

vykonanie fyzickej  a dokladovej inventarizácie majetku. 

  

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

..bytom Nová Ľubovňa č. 356 

 

Starosta obce k uvedenému vysvetlil, že obec chce odkúpiť pozemok pri cintoríne KN-C 

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

k uvedenému uviedol, že  predmetný pozemok môže obec využiť na dobudovanie 

parkoviska v hornej časti cintorína.   

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu : 

 

Poslanci obce podporujú tento návrh, ale je potrebné s majiteľkou rokovať o cene za 

predmetný pozemok. 
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Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad rokovaním s majiteľkou pozemku                

p. Katarínou Poľančíkovou, bytom Nová Ľubovňa č. 356  o návrhu ceny za predmetný 

pozemok KN-C č. 4761. 

  

15. Prerokovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi obcou Nová Ľubovňa            

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

 

Pán starosta k uvedenému vysvetlil, že obec plánuje zámenu časti obecného pozemku 

s Mgr. Petrom Smrekom  v hornej časti obce pri vjazde do Calenduly vľavo, aby bol 

prechod na jestvujúcu cestu KN-C 5951,  ktorá slúži ako vstup na pozemky, ktoré vznikli 

po komasácii.   

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu : 

 

Poslanci obce podporujú tento návrh s tým, že je potrebné preveriť možnosti zámeny. 

 

Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad pred možnou zámenou zabezpečiť 

potvrdenie z pozemkového úradu, že sa môže pozemok KN-C 1480/1, ktorého je 

vlastníkom obce, rozdeliť a vzniknutá časť bude predmetom návrhu zámeny s časťou 

pozemku Mgr. Petra Smreka, bytom Nová Ľubovňa  č. 207. 

 

16. Rôzne 

 

a) Prerokovanie žiadosti Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2,     

080 01 Prešov o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 pre Dom      

sv. Anny v Starej Ľubovni 

 

Žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 

24.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.  

Gréckokatolícka charita žiada o poskytnutie finančnej dotácie  vo výške 1 650,- €  

na náklady zariadenia v roku 2019 pre Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Starosta obce 

podal informáciu, že t.č. uvedené zariadenie navštevuje 6 mladých ľudí z našej obce. Na 

rok 2018 im bola schválená čiastka vo výške 1.500,- €, preto navrhol, aby im bola 

schválená dotácia tak, ako v minulom roku. V žiadosti ďalej odôvodňujú výšku 

požadovanej sumy a jej použitie v r. 2019.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 
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Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie: 

 

Za: 9               Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov pre 

Dom svätej Anny v Starej Ľubovni na rok 2019 vo výške 1.500,- €. 

 

b) Prerokovanie žiadosti Miestneho spolku SČK v Novej Ľubovni 

o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 na Slávnostný večer 

Červeného kríža  

 

Žiadosť Miestneho spolku SČK v Novej Ľubovni, ktorá bola doručená  na obecný úrad dňa 

24.10.2018 a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.  

Miestny spolok SČK v žiadosti uvádza, že dňa 5. januára 2019 organizuje „Slávnostný 

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

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov, že minulý rok bola miestnemu 

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

čiastku, preto je tu  návrh schváliť čiastku 700,- €. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh a preto starosta obce dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie : 

 

Za: 9     Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu Miestnemu spolku SČK v Novej 

Ľubovni na rok 2019, na akciu „Slávnostný večer Červeného kríža“ pre darcov krvi 

a členov miestneho spolku v celkovej sume 700,- €. 

 

c) Prerokovanie žiadosti Farskej katolíckej charity v Novej Ľubovni 

o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 

 

Žiadosť Farskej katolíckej charity v Novej Ľubovni, ktorá bola doručená na obecný úrad 

dňa 25.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.  

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov, že na rok 2018 bola Farskej 

katolíckej charite v Novej Ľubovni odsúhlasená čiastka vo výške 500,- €, ktorú požaduje aj 

na rok 2019. Farská charita v spolupráci s obecným úradom organizuje v predvianočnom 



16 

 

období „Charitný kahanček lásky“ a zároveň rieši vo vianočnom čase stretnutia so starými 

a opustenými občanmi obce. 

 

Stanislav Turlík, starosta obce preto navrhuje schváliť čiastku 500,- €.   

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh a preto starosta obce dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie : 

 

Za: 9     Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu Farskej katolíckej charite v Novej 

Ľubovni na rok 2019 v celkovej sume 500,- €. 

 

d) Prerokovanie žiadosti DHZ v Novej Ľubovni o pridelenie finančnej 

dotácie na rok 2019  

 

Žiadosť DHZ v Novej Ľubovni, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 19.10.2018          

a  tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.  

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov o výške požadovaného finančného 

príspevku na činnosť pre DHZ Nová Ľubovňa na rok 2019 v sume 600,- €, ktorú navrhuje 

schváliť. 

  

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Poslanci obce podporili tento návrh a preto starosta obce dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie : 

 

Za: 9     Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu na činnosť DHZ v Novej Ľubovni na rok 

2019 v celkovej sume 600,- €. 

 

e) Prerokovanie žiadosti Športového klubu v Novej Ľubovni o pridelenie 

finančnej dotácie na rok 2019 

 

Žiadosť Športového klubu v Novej Ľubovni, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 

10.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.  
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Športový klub žiada o poskytnutie finančnej dotácie  vo výške 16.050,- €. Svoju žiadosť 

odôvodňuje tým, že žiadané prostriedky chcú použiť : 

- na úhradu elektrickej energie, 

- autobusovú dopravu, 

- poplatky za internet, 

- poplatky za registráciu hráčov, členské poplatky, odmenu rozhodcom, štartovné, 

- poplatky za lekárske vyšetrenia, 

- občerstvenie, 

- nákup dresov a tréningových pomôcok, 

- usporiadanie turnajov. 

 

Starosta obce navrhol schváliť menšiu čiastku a v prípade potreby, sa schváli  navýšenie, 

preto predložil návrh na 11.000,- €  tak, ako minulého roku.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie : 

 

Za: 9               Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu Športovému klubu v Novej Ľubovni      

na rok 2019 vo výške 11.000,- €. 

 

f) Prerokovanie žiadosti Nestrácaj nádej o.z., Nová Ľubovňa č. 269 

o pridelenie finančnej dotácie na rok 2019 

 

Žiadosť občianskeho združenia Nestrácaj nádej v Novej Ľubovni, ktorá bola doručená na 

obecný úrad dňa 11.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, 

starosta obce.  

Občianske združenie v žiadosti uvádza, že žiada o poskytnutie dotácie na rok 2019 vo 

výške 500,- € na podujatie pod názvom Goralský festival, kde v roku 2019 plánujú 

zorganizovať jeho II. ročník. Finančné prostriedky plánujú použiť na občerstvenie, 

účinkujúcich (ľudové súbory, hudbu), ozvučenie a reklamu. 

 

Starosta obce navrhol schváliť požadovanú čiastku 500,- €.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie : 

 

Za: 9               Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu Nestrácaj nádej o.z., Nová Ľubovňa       

č. 269 na rok 2019 na podujatie Goralský festival II. ročník vo výške 500,- €. 

 

g) Prerokovanie žiadosti Spišskej katolíckej charity Dom Charitas          

sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni č. 775 o pridelenie finančnej 

dotácie na rok 2019 

 

Žiadosť Spišskej katolíckej charity Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni,  

ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 25.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.  

Spišská katolícka charita žiada o poskytnutie finančnej dotácie  vo výške 1 500,-€ ( tak ako 

v r.2018) na náklady zariadenia Domu Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. 

Finančné prostriedky plánujú použiť na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych 

služieb a s tým súvisiace zlepšenie podmienok práce s prijímateľmi sociálnych služieb, na 

montáž stropného zdvíhacieho systému HC v Dome Charitas sv. Jána Almužníka - 

uvádzajú v žiadosti. Pán starosta navrhol schváliť uvedenú čiastku 1.500,- €. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 

  

Hlasovanie o predloženom návrhu poskytnutia dotácie: 

 

Za: 9               Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite Dom Charitas          

sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni č. 775 na rok 2019 vo výške 1.500,- €. 

  

h) Návrh na schválenie preplatenia dovolenky starostovi obce 

 

Žiadosť Stanislava Turlíka, bytom Nová Ľubovňa č. 167,  ktorá tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, poslankyňa obce.  

Pán starosta svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v r. 2018 bolo zrealizovaných viacero 

stavebných akcií a spoločenských podujatí, ktoré bolo nutné pripraviť a organizovať. Ide   
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o vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce za rok 2018 v počte 

20 dní.  

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Poslanci obce sa zhodli v tom, že odkladajú tento bod programu na nové obecné 

zastupiteľstvo. 

 

i) Prerokovanie žiadosti p. Alžbety Štelmachovej, bytom Nová Ľubovňa   

č. 431  o odkúpenie časti pozemku 

 

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 03.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.   

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

Pán starosta k uvedenej žiadosti doplnil, že sa jedná o parcelu KN-C 174/3 o výmere       

50 m
2
, medzi kanálom a pozemkom žiadateľky, ktorý sa nachádza na IBV smer Kolačkov. 

Zároveň doplnil, že obecné zastupiteľstvo v r. 2015 o tejto parcele rokovalo s tým, že 

neschválilo zámer odpredať  predmetný pozemok, a to z dôvodu toho, že tieto pozemky 

priamo susediace s kanálom, by mali ostať v majetku obce z dôvodu zabezpečenia prístupu 

ku kanálu a následne jeho údržby. 

 

Poslanci toto stanovisko podporili. 

 

Keďže k uvedenému neboli vznesené iné doplnenia, starosta obce rozpravu ukončil a dal 

za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu zámeru odpredať pozemok KN-C 174/3 o výmere     

50 m
2
 p. Alžbete Štelmachovej, bytom Nová Ľubovňa č. 431: 

 

Za: 0    Proti: 9         Zdržalo sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer odpredať pozemok KN-C 174/3 o výmere    

50 m
2
 p. Alžbete Štelmachovej, bytom Nová Ľubovňa č. 431. 

 

17. Diskusia 

 

Stanislav Turlík, starosta obce otvoril diskusiu : 

 

Starosta obce informoval poslancov o : 

- žiadosti o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v miestnom 

pohostinstve. Obec  musí preveriť o akú stávkovú kanceláriu ide a preto k vydaniu 

stanoviska  potrebuje viac informácií. Z uvedeného dôvodu je vec v riešení. 
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- Obec vypovedala nájom bytu A/2, nachádzajúceho sa v bytovom dome č. 847 

nájomníkom p. Petrovi Boguskému a manželke z dôvodu neplatenia nájomného. 

Výpovedná lehota je do konca tohto roku.  

       

Pavol Rusiňák, poslanec obce upozornil na potrebu doplnenia verejného osvetlenia na 

oblúkovej lávke. 

 

Ján Žemba, poslanec obce spomenul doplnenie verejného osvetlenia na cintoríne pri 

kontajneri.   

 

Pán starosta k uvedenému uviedol, že obec sa bude týmto zaoberať. 

 

Keďže nikto z prítomných sa viac do diskusie neprihlásil, pán starosta  poďakoval všetkým 

prítomným za pomoc a spoluprácu v uplynulom volebnom období a odovzdal slovo 

overovateľom zápisnice.  

 

18. Návrh na uznesenie 

 

Predkladá: Pavol Rusiňák, poslanec obce a overovateľ zápisnice. 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu na uznesenie: 

 

Za: 9     Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obce schválili Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 5/2018 zo dňa 

07.11.2018.  Uznesenie č. 5/2018 tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 

19. Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Stanislav Turlík, 

starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

vyhlásil za ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice:      Štefan Smoroň, podpísaný 

         Pavol Rusiňák, podpísaný  

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

Stanislav Turlík 

   starosta obce, podpísaný    
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UZNESENIE č. 5/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

zo dňa 07.11.2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ľubovňa podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. : 

 

A:   BERIE NA VEDOMIE  

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová 

Ľubovňa na r. 2020– 2021 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. 

 

2. Stanovisko finančnej komisie k návrhu Viacročného rozpočtu obce Nová Ľubovňa 

na r. 2020 – 2021 a k návrhu Rozpočtu obce Nová Ľubovňa na rok 2019. 

 

3. Viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2020 – 2021. 

 

Rok 2020: 

Bežné príjmy :                2 099 084,00 Bežné výdavky :     1 850 968,00 

z toho RO:        103 126,00 z toho: RO     1 147 000,00 

Kapitálové príjmy :   0,00 Kapitálové výdavky :                   .150 000,00 

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

Finančné príjmové operácie :                   0,00 Finančné výdavkové operácie :              98 116,00 

Príjmy celkom                2 099 084,00 Výdavky celkom                  2 099 084,00 

 

Rok 2021: 

Bežné príjmy :   2 099 084,00 Bežné výdavky :    1 850 188,00 

z toho RO:        103 126,00 z toho: RO     1 147 000,00 

Kapitálové príjmy :    0,00 Kapitálové výdavky :        150 000,00 

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

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

Príjmy celkom                 2 099 084,00   Výdavky celkom                    2 099 084,00                                          

   

   

 

   V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 
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4.   Správu hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole operatívnej evidencie 

o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných  v priebehu rozpočtového roka 

2018 na Obecnom úrade v Novej Ľubovni. 

 

 

 

   V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

5.       Príkaz č. 1/2018 starostu obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej  a dokladovej 

inventarizácie majetku. 

 

 

 

   V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

 

B:   SCHVAĽUJE  

 

1.   Program zasadnutia a jeho doplnenie 

 

2. Rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2019 

 

Bežné príjmy :   2 100 834,00 Bežné výdavky :   1 888 445,00 

z toho RO:        103 126,00 z toho: RO    1 147 000,00 

Kapitálové príjmy :     265 000,00 Kapitálové výdavky :         380 000,00 

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

Finančné príjmové operácie :                      0,00 Finančné výdavkové operácie :             97 389,00 

Príjmy celkom                2 365 834,00  Výdavky celkom   2 365 834,00                                          

 

 

 

  V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

                   starosta obce, podpísaný 

 

3. Zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením    č. 7/2018. 

 

 

 

  V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 
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4.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nová Ľubovňa  

 na I. polrok 2019. 

 

5. Poverenie na výkon kontrolnej činnosti podľa plánu kontrolnej činnosti  .hlavného 

kontrolóra Obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2019 pre Ing. Júliu .Rybovičovú, hlavnú 

kontrolórku obce. 

 

 

 

  V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

6. Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu. 

 

 

 

  V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

7. Na základe tajného hlasovania o pridelení jedného trojizbového nájomného bytu :  

 

- 845/A7  po nájomcoch p. Jozefovi Konkoľovi a manželke Márii Konkoľovej,  

 

schválilo nasledovné poradie žiadateľov na pridelenie jedného  horeuvedeného   

bytu :   

 

P.č. Meno a priezvisko Adresa 

1. Zuzana Galuščáková  rod. Pionteková     

a manžel 

Vislanka 50 

2. Karol Knapík a manželka Nová Ľubovňa č. 263 

3. Dávid Folvarčík a priateľka Nová Ľubovňa č. 531 

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

5. Peter Žid a manželka Nová Ľubovňa č. 296 

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

7. Vladimír Jendrichovský a snúbenica Nová Ľubovňa č. 375 

8. Helena Varcholová rod. Repková a 

manžel 

Nová Ľubovňa č. 280 

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

Ľubovňa,  Okružná 846/14   

10. František Veselovský a manželka Nová Ľubovňa č. 105 
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11. Ján Jendrichovský a manželka  Nová Ľubovňa č. 1 

12. Jozef Mrug a manželka Jakubany č. 508 

13. Simona Knapíková a Dávid Fedor Stará Ľubovňa, Ul. Mierová č. 

1090/24 a Krížová Ves č. 123 

14. Ján Smolen  Stará Ľubovňa , Levočská 38 

 

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

 

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

a obecný úrad nebude evidovať novú žiadosť o prenájom, nájomný byt bude 

pridelený podľa uvedeného poradia. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

8. Predaj  plynárenského zariadenia „NTL plynovod PE    d 110 v dĺžke 65,66 m“, 

nachádzajúceho sa pod zemským povrchom pod pozemkami v k.ú. Nová Ľubovňa, 

parcela č. KN-C 1512/1 a KN-C 1548/1 (zodpovedá KN-E 597/1), nachádzajúce sa 

na ulici č. d. 299 ÷ 310 (ulica za Jednotou). Pozemky sú vo vlastníctve obce Nová 

Ľubovňa, zapísané na LV 3558. Ide o odpredaj spoločnosti SPP – distribúcia,  a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 v cene 1,- EUR, 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. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Kupujúca spoločnosť má vo vlastníctve všetky miestne plynovody v obci Nová 

Ľubovňa, a aj plynovod, na ktorý sa predávajúca časť napojila, čím došlo 

k predĺženiu uličného NTL plynovodu, pre ďalší rozvoj výstavby v obci. Predávajúci 

má s kupujúcim uzatvorenú zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 

64/2018/RCS a zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 

64/2018/RCS obe zo dňa 07.08.2018.  

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

9. Prenájom časti pozemku, a to: parcelné číslo  KN-C 1544 (zodpovedá KN-E 4672) 

v k. ú. Nová Ľubovňa.  Pozemok je vo vlastníctve obce Nová Ľubovňa, zapísaný na 

LV 3558. Ide o prenájom časti pozemku na ľavej strane pozdĺž štátnej cesty III. 
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triedy, smerom do obce Jakubany od vjazdu do pekárne KRISTIÁN po koniec 

katastra obce Nová Ľubovňa v dĺžke cca 360 m a o celkovej výmere cca 720 m
2
 

v cene 1,- €/rok, obci Jakubany, Jakubany 555, IČO: 00329924, v súlade s § 9a odst. 

9, písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Žiadateľ zhotoví so združeným finančným krytím na prenajatej časti pozemku 

chodník, ktorý bude priamo naväzovať na novovytvorený chodník v obci Jakubany. 

Takto vznikne jednoliaty chodník, spájajúci obec Nová Ľubovňa a obec Jakubany. 

Obec Jakubany vybuduje tento chodník,  ako jednu stavbu a po skončení 

udržateľnosti stavbu na pozemku v k.ú. Nová Ľubovňa vráti obci Nová Ľubovňa.  

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

10. Finančnú dotáciu Gréckokatolíckej charite Prešov pre Dom svätej Anny v Starej 

Ľubovni na rok 2019 vo výške 1.500,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

11. Finančnú dotáciu Miestnemu spolku SČK v Novej Ľubovni na rok 2019, na akciu 

„Slávnostný večer Červeného kríža“ pre darcov krvi a členov miestneho spolku 

v celkovej sume 700,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

12. Finančnú dotáciu Farskej katolíckej charite v Novej Ľubovni na rok 2019 v celkovej 

sume 500,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 
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13. Finančnú dotáciu na činnosť DHZ v Novej Ľubovni na rok 2019 v celkovej sume 

600,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

14. Finančnú dotáciu Športovému klubu v Novej Ľubovni na rok 2019 vo výške    

11.000 ,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

15. Finančnú dotáciu Nestrácaj nádej o.z., Nová Ľubovňa  č. 269 na rok 2019 na 

podujatie Goralský festival II. ročník vo výške 500,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

16. Finančnú dotáciu Spišskej katolíckej charite Dom Charitas sv. Jána Almužníka 

v Novej Ľubovni č. 775 na rok 2019 vo výške 1.500,- €. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

C: NESCHVAĽUJE 

 

1.     Zámer odpredať pozemok KN-C 174/3 o výmere  50 m
2
 p. Alžbete Štelmachovej,    

.........bytom Nová Ľubovňa č. 431. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 
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D: POVERUJE 

 

1. Obecný úrad rokovaním s majiteľkou pozemku p. Katarínou Poľančíkovou, bytom 

Nová Ľubovňa č. 356  o návrhu ceny za predmetný pozemok KN-C č. 4761. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

2. Obecný úrad pred možnou zámenou zabezpečiť potvrdenie z pozemkového úradu, že 

sa môže pozemok KN-C 1480/1, ktorého je vlastníkom obec, rozdeliť a vzniknutá 

časť bude predmetom návrhu zámeny s Mgr. Petrom Smrekom, bytom Nová Ľubovňa  

č. 207. 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 
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Obecné zastupiteľstvo obce Nová Ľubovňa na svojom zasadnutí dňa 

07.11.2018 

 

K bodu 8 Návrh Dodatku č. 5 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. 

 

PREROKOVALO 

 

Predložený návrh Dodatok č. 5 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. 5 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 . 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 07.11.2018    Stanislav Turlík 

        starosta obce, podpísaný 

 

 

 


