
  Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.08.2017 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    

    

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. Návrh realizácie projektu „Obec Nová Ľubovňa – Rekonštrukcia a obnova 

hasičskej zbrojnice“ 

4. Návrh na uznesenie 

5. Záver 

 

Stanislav Turlík, starosta obce podal návrh zmeny programu, a to: 

doplniť body : 

-   Návrh na odkúpenie osobného motorového vozidla na prevoz stravy zo školskej         

......kuchyne do materskej školy pri kostole 

-     Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

          

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 



2 

 

Hlasovanie o predloženom, doplnenom návrhu programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva: 

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni bol schválený takto: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Návrh realizácie projektu „Obec Nová Ľubovňa – Rekonštrukcia a obnova 

hasičskej zbrojnice“ 

4. Návrh na odkúpenie osobného motorového vozidla na prevoz stravy zo školskej 

kuchyne do materskej školy pri kostole 

5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

6. Návrh na uznesenie 

7. Záver 

 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice:  Pavol Sás  

      Peter Jendrichovský  

        

3. Návrh realizácie projektu „Obec Nová Ľubovňa – Rekonštrukcia a obnova 

hasičskej zbrojnice“ 

 

Stanislav Turlík, starosta obce vysvetlil rozsah, účel a prínos projektu rekonštrukcie 

a obnovy hasičskej zbrojnice v našej obci. Ukázal poslancom projektovú dokumentáciu      

a vysvetlil, že rozšírenie hasičskej zbrojnice by sa týkalo dobudovania plynovej kotolne, 

garáže a šatne.   

 

Pán starosta predložil návrh : 

 

-  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

s názvom : Obec Nová Ľubovňa – Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice; 

- spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu. 
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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 realizácie horeuvedeného projektu : 

 

Za: 9              Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo : 

 

-  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. VII. Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

s názvom : Obec Nová Ľubovňa – Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice; 

- spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu. 

 

4. Návrh na odkúpenie osobného motorového vozidla na prevoz stravy zo     

..školskej kuchyne do materskej školy pri kostole 

 

Starosta obce k uvedenému vysvetlil, že zmenou školskej jedálne pri materskej škole 

v Novej Ľubovni č. 353 – pri kostole – na výdajnú školskú jedáleň je potrebné zakúpiť 

osobné motorové vozidlo na prevoz stravy  zo školskej kuchyne do materskej školy pri 

kostole.  

 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o krátke vzdialenosti prevozu stravy, pán starosta navrhol, 

na tento účel zakúpiť staršie osobné motorové vozidlo,  za cenu do výšky maximálne 

5.000,- €. 

 

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

  

Hlasovanie o predloženom návrhu zakúpenia ojazdeného motorového vozidla : 

 

Za: 9              Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu ojazdeného motorového vozidla na prevoz stravy 

pre materskú školu maximálne do výšky 5.000,- €.   

 

5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 

 

Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predkladá Stanislav Turlík, starosta obce Nová Ľubovňa.   
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Materiál bol poslancom predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Pán starosta vysvetlil, že vzhľadom na schválenie zakúpenia motorového vozidla je 

potrebná zmena rozpočtu, a to presun schválenej sumy 5.000,- € medzi položkami vo 

výdajovej časti z údržby budov - zateplenie Knižnice, ktoré obec môže zrealizovať na 

budúci rok, na  nákup motorového vozidla. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

  

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

 

Hlasovanie o predloženom návrhu Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 : 

 

Za: 9               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením    

č. 6/2017. 

 

6. Návrh na uznesenie 

 

Predkladá: Pavol Sás, poslanec obce a overovateľ zápisnice. 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu na uznesenie: 

 

Za:  9     Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva           

č. 4/2017 zo dňa 30.08.2017. Uznesenie č. 4/2017 tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 

7.  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: Pavol Sás, podpísaný    

     

Peter Jendrichovský, podpísaný   
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Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná  

 

Stanislav Turlík 

   starosta obce, podpísaný    
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UZNESENIE č. 4/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

zo dňa 30.08.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí : 

 

A:   SCHVAĽUJE  

 

1.  Program zasadnutia  

 

2.  -  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. VII. Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky s názvom : Obec Nová Ľubovňa – Rekonštrukcia 

a obnova hasičskej zbrojnice; 

- spolufinancovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu. 

3. Kúpu ojazdeného motorového vozidla na prevoz stravy pre materskú školu 

maximálne do výšky 5.000,- €.   

4.  Zmenu rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017  

  

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Sás, podpísaný 

    

Peter Jendrichovský, podpísaný         

 

 

 

 

V Novej Ľubovni dňa 30.08.2017 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná  

 

 

 

 

 

Stanislav Turlík                                    

  starosta obce, podpísaný                                


