Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.12.2018
v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.
Prítomní :
Stanislav Turlík, starosta obce
Ing. Júlia Boďová, novozvolená starostka obce
Mgr. Mária Habiňáková
predsedníčka MVK
Poslanci :

Mgr. Matúš Barlík
Miroslav Hamrák
Alžbeta Kaletová
Bc. Regína Konkoľová
Veronika Olšavská
Pavol Rusiňák
Štefan Smoroň
Ján Žemba
Ing. Michal Žid
Peter Jendrichovský
Pavol Sás

Hostia :

RNDr. Renáta Chamillová
Mgr. Marián Katrenčík
Mgr. Pavol Krokus

Za OcÚ :

Ing. Júlia Rybovičová, hl. kontrolór obce
Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka
Ing. Monika Sásová
Anna Konkoľová
Alexandra Dufalová
Ing. Igor Mikuš
Bc. Mária Starinská
Katarína Veselovská
Peter Kmeč
Marek Rusiňák
Jozef Sás

1.

Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni, ktoré vzišlo
z komunálnych volieb, konaných dňa 10.11.2018, bolo zvolané na 17.00 hod.. Pozvaní boli
okrem novozvolených poslancov a novozvolenej starostky aj zamestnanci obce a hostia.
Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky, starosta obce privítal všetkých prítomných
a otvoril zasadnutie.
Stanislav Turlík, starosta obce osobitne poďakoval bývalým poslancom obecného
zastupiteľstva, zamestnancom obce a pozvaným hosťom za ich doterajšiu spoluprácu
a podiel na rozvoji obce a odovzdal im pamätné plakety.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice: Bc. Regína Konkoľová
Alžbeta Kaletová
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
Stanislav Turlík, starosta obce odovzdal slovo Mgr. Márii Habiňákovej, predsedníčke
miestnej volebnej komisie, ktorá oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov
samosprávy obce.
Za starostku obce Nová Ľubovňa bola zvolená :
Ing. Júlia Boďová, bytom Nová Ľubovňa 279
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení :
Mgr. Matúš Barlík, bytom Nová Ľubovňa č. 588
Miroslav Hamrák, bytom Nová Ľubovňa č. 845
Alžbeta Kaletová, bytom Nová Ľubovňa č. 104
Bc. Regína Konkoľová, bytom Nová Ľubovňa č. 151
Veronika Olšavská, bytom Nová Ľubovňa č. 386
Pavol Rusiňák, bytom Nová Ľubovňa č. 713
Štefan Smoroň, bytom Nová Ľubovňa č. 382
Ján Žemba, bytom Nová Ľubovňa č. 137
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Ing. Michal Žid, bytom Nová Ľubovňa č. 600
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Mária Habiňáková, odovzdala osvedčenie
o zvolení novozvolenej starostke obce a novozvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolená starostka obce Nová Ľubovňa Ing. Júlia Boďová, zložila zákonom
predpísaný sľub starostu obce podľa § 13 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Zložený sľub potvrdila svojim podpisom. Stanislav Turlík
odovzdal starostke obce insígnie a vedenie zasadnutia.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Následne zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obce, podľa § 26 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva :
Mgr. Matúš Barlík, bytom Nová Ľubovňa č. 588
Miroslav Hamrák, bytom Nová Ľubovňa č. 845
Alžbeta Kaletová, bytom Nová Ľubovňa č. 104
Bc. Regína Konkoľová, bytom Nová Ľubovňa č. 151
Veronika Olšavská, bytom Nová Ľubovňa č. 386
Pavol Rusiňák, bytom Nová Ľubovňa č. 713
Štefan Smoroň, bytom Nová Ľubovňa č. 382
Ján Žemba, bytom Nová Ľubovňa č. 137
Ing. Michal Žid, bytom Nová Ľubovňa č. 600
Sľub potvrdili svojim podpisom.
Ing. Júlia Boďová, starostka obce skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 9,
t.j. Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
f) Vystúpenie starostu obce
Ing. Júlia Boďová, starostka obce vo svojom prejave poďakovala našim občanom za účasť
vo voľbách a prejavenú dôveru, ktorú si veľmi váži a urobí všetko pre to, aby sa jej
podarilo naplniť všetky očakávania v prospech našich občanov a v záujme obce. Zároveň
poblahoželala novozvoleným poslancom a zdôraznila potrebu spolupráce so všetkými
zložkami, organizáciami a podnikateľmi v obci. V závere svojho vystúpenia poďakovala
odchádzajúcemu starostovi obce Stanislavovi Turlíkovi, za jeho doterajšiu prácu na pôde
obce a vyzdvihla skutočnosť, že za 8 rokov jeho pôsobenia, niet v Novej Ľubovni miesta,
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kde by sa niečo neopravilo, resp. nevybudovalo. Za jeho zodpovedný a obetavý prístup mu
odovzdala pamätnú plaketu obce.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 6/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A . berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B . konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Ing. Júlia Boďová zložila zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
- Mgr. Matúš Barlík
- Miroslav Hamrák
- Alžbeta Kaletová
- Bc. Regína Konkoľová
- Veronika Olšavská
- Pavol Rusiňák
- Štefan Smoroň
- Ján Žemba
- Ing. Michal Žid
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A . berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvolenej starostky
B . konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce Ing. Júlia Boďová zložila zákonom predpísaný sľub
starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
- Mgr. Matúš Barlík
- Miroslav Hamrák
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- Alžbeta Kaletová
- Bc. Regína Konkoľová
- Veronika Olšavská
- Pavol Rusiňák
- Štefan Smoroň
- Ján Žemba
- Ing. Michal Žid
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
2.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Návrh programu:
1. Úvodné náležitosti :
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
6. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
7. Určenie platu starostu obce
8. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce
9. Návrh na sobášiacich
10. Delegovanie člena do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej
Ľubovni
11. Rôzne
12. Záver
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
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Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej
Ľubovni.
3.

Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu

Ing. Júlia Boďová, starostka obce za zástupcu starostu určila Štefana Smoroňa.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 7/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Štefan
Smoroň.
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
berie na vedomie
informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu bude poslanec Štefan
Smoroň.
4.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo má v kompetencii poveriť poslanca obecného zastupiteľstva
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Ing. Júlia Boďová, starostka obce navrhla Bc. Regínu Konkoľovú, poslankyňu 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.
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Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 8/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
poveruje
poslankyňu Bc. Regínu Konkoľovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
poveruje
poslankyňu Bc. Regínu Konkoľovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5.

Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

Obecná rada sa zriaďuje z poslancov obecného zastupiteľstva, kde počet členov nesmie
presiahnuť 1/3 poslancov. V našom prípade z 9 poslancov obecnú radu budú tvoriť traja
členovia.
Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila návrh na zriadenie obecnej rady a navrhla jej
členov, a to Bc. Regínu Konkoľovú a Ing. Michala Žida. Štefan Smoroň sa stáva členom
obecnej rady, podľa §13b) ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Pani starostka navrhla verejnú voľbu členov obecnej rady a dala za návrh hlasovať
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Poslanci schválili verejnú voľbu členov obecnej rady.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu:
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu
ukončila a dala za návrh hlasovať.
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Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 9/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. zriaďuje
obecnú radu
B. volí
za členov obecnej rady poslancov :
Bc. Regínu Konkoľovú
Ing. Michala Žida
Obecná rada bude pracovať v tomto zložení :
Štefan Smoroň - §13b) ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Bc. Regína Konkoľová
Ing. Michal Žid
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. zriaďuje
obecnú radu
B. volí
za členov obecnej rady poslancov :
Bc. Regínu Konkoľovú
Ing. Michala Žida
Obecná rada bude pracovať v tomto zložení :
Štefan Smoroň - §13b) ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Bc. Regína Konkoľová
Ing. Michal Žid
6.

Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné
a iniciatívne orgány.
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce navrhla, aby pri obecnom zastupiteľstve bolo zriadených
7 komisií :
Komisia financií a správy obecného majetku
Komisia výstavby a verejného poriadku
Komisia športu
Komisia kultúry a školstva
Komisia životného prostredia a ochrany proti povodniam
Komisia pre vybavovanie sťažností
Komisia na ochranu verejného záujmu ( v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.)
Zároveň navrhla ich zloženie :
Komisia financií a správy obecného majetku:
Predseda:
Alžbeta Kaletová
Členovia:
Miroslav Hamrák
Ing. Monika Sásová
Komisia výstavby a verejného poriadku:
Predseda:
Pavol Rusiňák
Členovia:
Ing. Igor Mikuš
Ing. Michal Žid
Komisia športu:
Predseda:
Ján Žemba
Členovia:
Mgr. Matúš Barlík
Jozef Sás
Komisia kultúry a školstva:
Predseda:
Veronika Olšavská
Členovia:
Anna Konkoľová
Bc. Regína Konkoľová
Mgr. Anna Smoroňová
Komisia životného prostredia a ochrany proti povodniam:
Predseda:
Ing. Júlia Boďová
Členovia:
Alexandra Dufalová
Pavol Rusiňák
Štefan Smoroň
Komisia pre vybavovanie sťažností:
Predseda:
Miroslav Hamrák
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Členovia:
Náhradníci:

Mgr. Mária Habiňáková
Alžbeta Kaletová
Štefan Smoroň
Bc. Regína Konkoľová

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda:
Mgr. Matúš Barlík
Členovia:
Veronika Olšavská
Ján Žemba
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, ktoré volí obecné zastupiteľstvo.
V komisií na ochranu verejného záujmu, ktorá je povinná, môže byť len poslanec
obecného zastupiteľstva. Pani starosta navrhla verejnú voľbu predsedov a členov komisií
a dala za návrh hlasovať.
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Poslanci schválili verejnú voľbu predsedov a členov komisií pri obecnom zastupiteľstve.
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.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie
č. 10/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. zriaďuje
komisie, a to :
Komisiu financií a správy obecného majetku
Komisiu výstavby a verejného poriadku
Komisiu športu
Komisiu kultúry a školstva
Komisiu životného prostredia a ochrany proti povodniam
Komisiu pre vybavovanie sťažností
Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. volí
a)
predsedu Komisie financií a správy obecného majetku:
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Alžbetu Kaletovú

+ členov Komisie financií a správy obecného majetku:
b)
predsedu Komisie výstavby a verejného poriadku:
členov Komisie výstavby a verejného poriadku :
c)
predsedu Komisie športu :
členov Komisie športu :

Miroslava Hamráka
Ing. Moniku Sásovú
Pavla Rusiňáka
Ing. Igora Mikuša
Ing. Michala Žida
Jána Žembu
Mgr. Matúša Barlíka
Jozefa Sása

d)
predsedu Komisie kultúry a školstva:
členov Komisie kultúry a školstva

Veroniku Olšavskú
Annu Konkoľovú
Bc. Regínu Konkoľovú
Mgr. Annu Smoroňovú

e)
predsedu Komisie životného prostredia
a ochrany proti povodniam:
členov Komisie životného prostredia
a ochrany proti povodniam :

Ing. Júliu Boďovú
Alexandru Dufalovú
Pavla Rusiňáka
Štefana Smoroňa

f)
predsedu Komisie pre vybavovanie sťažností:
členov Komisie pre vybavovanie sťažností:
Náhradníkov:
g)
predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu:
členov Komisie na ochranu verejného záujmu:

Miroslava Hamráka
Mgr. Máriu Habiňákovú
Alžbetu Kaletovú
Štefana Smoroňa
Bc. Regínu Konkoľovú
Mgr. Matúša Barlíka
Veroniku Olšavskú
Jána Žembu

Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 10 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. zriaďuje
komisie, a to :
Komisiu financií a správy obecného majetku
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Komisiu výstavby a verejného poriadku
Komisiu športu
Komisiu kultúry a školstva
Komisiu životného prostredia a ochrany proti povodniam
Komisiu pre vybavovanie sťažností
Komisiu na ochranu verejného záujmu
B. volí
a)
predsedu Komisie financií a správy obecného majetku:
členov Komisie financií a správy obecného majetku:
b)
predsedu Komisie výstavby a verejného poriadku:
členov Komisie výstavby a verejného poriadku :
c)
predsedu Komisie športu :
členov Komisie športu :

Alžbetu Kaletovú
Miroslava Hamráka
Ing. Moniku Sásovú
Pavla Rusiňáka
Ing. Igora Mikuša
Ing. Michala Žida
Jána Žembu
Mgr. Matúša Barlíka
Jozefa Sása

d)
predsedu Komisie kultúry a školstva:
členov Komisie kultúry a školstva

Veroniku Olšavskú
Annu Konkoľovú
Bc. Regínu Konkoľovú
Mgr. Annu Smoroňovú

e)
predsedu Komisie životného prostredia
a ochrany proti povodniam:
členov Komisie životného prostredia
a ochrany proti povodniam :

Ing. Júliu Boďovú
Alexandru Dufalovú
Pavla Rusiňáka
Štefana Smoroňa

f)
predsedu Komisie pre vybavovanie sťažností:
členov Komisie pre vybavovanie sťažností:
Náhradníkov:
g)
predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu:
členov Komisie na ochranu verejného záujmu:
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Miroslava Hamráka
Mgr. Máriu Habiňákovú
Alžbetu Kaletovú
Štefana Smoroňa
Bc. Regínu Konkoľovú
Mgr. Matúša Barlíka
Veroniku Olšavskú
Jána Žembu

7.

Určenie platu starostu obce

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obecnému
zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona,
ktorým je zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu:
Štefan Smoroň, poslanec obce navrhol plat starostu :
V zmysle § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov :
- súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017, čo činí
954 € a násobku koeficientu 2,41
v zmysle § 4 odst.2 citovaného zákona
- zvýšený plat o 40% mesačne
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starostka obce rozpravu
ukončila a dala za návrh hlasovať.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie
č. 11/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
určuje plat starostke obce Nová Ľubovňa Ing. Júlii Boďovej
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to :
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku ( podľa
§ 4 ods. 1) 2,41 s účinnosťou od dňa zloženia sľubu.
V súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 40% mesačne.
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0
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Uznesenie OZ č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
určuje plat starostke obce Nová Ľubovňa Ing. Júlii Boďovej
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to :
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2017 a násobku ( podľa
§ 4 ods. 1) 2,41 s účinnosťou od dňa zloženia sľubu.
V súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšený plat o 40% mesačne.
8.

Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce.
Na základe žiadosti pána Stanislava Turlíka, Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila
návrh na preplatenie dovolenky bývalému starostovi obce, za r. 2018 v celkovom počte
20 dní. Pán Stanislav Turlík svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v r. 2018 bolo v obci
zrealizovaných viacero stavebných akcií a spoločenských podujatí, ktoré bolo nutné
pripraviť a organizovať, preto ako dôvod nevyčerpania dovolenky uvádza pracovnú
vyťaženosť.
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.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie
č. 12/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu obce Stanislava Turlíka za nevyčerpanú dovolenku :
za rok 2018 v rozsahu 20 dní.
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0
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Uznesenie OZ č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu obce Stanislava Turlíka za nevyčerpanú dovolenku :
za rok 2018 v rozsahu 20 dní.
9.

Návrh na sobášiacich

Ing. Júlia Boďová, starostka obce navrhla sobášiacich, a to :
Bc. Regínu Konkoľovú
Pavla Rusiňáka
Zároveň navrhla dobu a miesto na uzavretie civilného sobáša a to stredu od 13.00 – 16.00
hod. v sobášnej miestnosti obce Nová Ľubovňa.
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.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie
č. 13/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. schvaľuje
sobášiacich poslancov :
Bc. Regínu Konkoľovú
Pavla Rusiňáka
B. určuje
dobu a miesto na uzavretie civilného sobáša a to stredu od 13.00 – 16.00 hod. v sobášnej
miestnosti obce Nová Ľubovňa.
Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
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A. schvaľuje
sobášiacich poslancov :
Bc. Regínu Konkoľovú
Pavla Rusiňáka
B. určuje
dobu a miesto na uzavretie civilného sobáša a to stredu od 13.00 – 16.00 hod. v sobášnej
miestnosti obce Nová Ľubovňa.
10.

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

Ing. Júlia Boďová, starostka obce sa ako členka rady školy vzdala svojho členstva, preto
na uprázdnený mandát navrhla Veroniku Olšavskú, poslankyňu obce.
Zriaďovateľ deleguje podľa § 2 písm. d) Vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. štyroch
zástupcov zriaďovateľa. Doterajší traja členovia rady školy :
Ján Žemba
Miroslav Hamrák
Marek Rusiňák
zotrvávajú naďalej v svojej funkcii.
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.
Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie
č. 14/2018:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
deleguje
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni novú členku
Veroniku Olšavskú
Naďalej zotrvávajú vo funkcii členov rady školy :
Ján Žemba
Miroslav Hamrák
Marek Rusiňák
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Hlasovanie :
Za: 9

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
deleguje
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni novú členku
Veroniku Olšavskú
Naďalej zotrvávajú vo funkcii členov rady školy :
Ján Žemba
Miroslav Hamrák
Marek Rusiňák
11.

Rôzne

Keďže nikto z prítomných poslancov nepredložil interpeláciu, starostka obce tento bod
ukončila.
12.

Záver

Nakoľko bol program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný,
Ing. Júlia Boďová, starostka obce, poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva vyhlásila za ukončené.
Overovatelia zápisnice:

Bc. Regína Konkoľová, podpísaná
Alžbeta Kaletová, podpísaná

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná

Ing. Júlia Boďová
starostka obce, podpísaná
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