
     Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 08.11.2019 v zasadačke 

Obecného úradu v Novej Ľubovni.  

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce     

Miroslav Hamrák 

Alžbeta Kaletová  

Bc. Regína Konkoľová    

Štefan Smoroň 

Ján Žemba        

Ing. Michal Žid 

    

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce  

Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka  

           

1. Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni  otvorila a viedla Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce. V úvode privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných 

prítomných a skonštatovala, že počet prítomných poslancov je 6, t.j. Obecné zastupiteľstvo 

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci obce Mgr. Matúš Barlík, 

Pavol Rusiňák a Veronika Olšavská sa z dnešného rokovania OZ ospravedlnili.  

 

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 Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

5. Návrh na odkúpenie nehnuteľností, a to rodinného domu a pozemku, pop.č. 142 od 

rodiny Valigurskej, bytom Nová Ľubovňa   č. 129 

6. Príkaz č. 1/2019 starostky obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej a dokladovej 

inventarizácie majetku 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej 

Ľubovni. 
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za overovateľov zápisnice :   Bc. Regínu Konkoľovú 

      Jána Žembu 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 6               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 

20.09.2019, sú splnené. 

  

4. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019 

 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019, predkladá Ing. Júlia Boďová, 

starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

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

príjmov, kde najvyššia položka je 22 000,- € z dôvodu výnosu podielu dane z príjmov 

fyzických osôb a z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu je navýšenie na stane výdajov v časti 

geodetické práce, služby, stavebné úpravy a iné.  

 

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. 62/2019: 
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 62/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019. 

 

5. Návrh na odkúpenie nehnuteľností, a to rodinného domu a pozemku pop. č. 142 

od rodiny Valigurskej, bytom Nová Ľubovňa č. 129 

 

Predmetný zámer bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2019 

a zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

 

Starostka obce predložila návrh na odkúpenie nehnuteľností, a to doleuvedeného rodinného 

domu s príslušenstvom od  rod. Valigurskej za cenu 30 000,- € za celú nehnuteľnosť.  

 

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. 63 /2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

odkúpiť nehnuteľností, a to : 

 

 a./ rodinný  dom  so  súpisným  číslom  142  spolu  s  príslušenstvom,  ktorý  je 

postavený na  parcele C-KN č. 863,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie         

o výmere 305 m
2
 od spoluvlastníkov: 
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       1. Janky Valigurskej r. Olšavskej, nar.                   bytom 065 11 Nová Ľubovňa          

č. 129  -   podiel 3/4  pod B 2 evidovaný na LV 1744  pre obec a k.ú. Nová Ľubovňa  

       2. Milana Valigurského  r. Valigurského, nar.                    bytom 065 11 Nová 

Ľubovňa č. 129  -   podiel 1/4  pod B 3 evidovaný na LV 1744  pre obec a k.ú. Nová 

Ľubovňa  

             b./ pozemky a to: parcely C-KN č.  863,  druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere 305 m
2
  a parcely C-KN č. 865/2,  druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 148 m
2
  od spoluvlastníkov: 

       1. Janky Valigurskej r. Olšavskej, nar.                    bytom 065 11 Nová Ľubovňa          

č. 129  -   podiel 3/4  pod B 2 evidovaný na LV 1111  pre obec a k.ú. Nová Ľubovňa  

       2. Milana Valigurského  r. Valigurského, nar.                    bytom 065 11 Nová 

Ľubovňa č. 129  -   podiel 1/4  pod B 3 evidovaný na LV 1111  pre obec a 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, 

 

  Navrhnutá cena je 30 000 € spolu . 

To znamená podľa vlastníctva za 3/4 podielu p. Janka Valigurská r. Olšavská,           

nar.                  , bytom 065 11 Nová Ľubovňa č. 129, bude mať vyplatené 22 500 €       

a za podiel 1/4  p. Milan Valigurský  r. Valigurský, nar.               , bytom 065 11 Nová 

Ľubovňa č. 129,  bude mať vyplatené 7 500 €.   

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa : 

Obec chce daný pozemok odkúpiť z dôvodu, že sa jedná o pozemok susediaci 

s pozemkom pri obecnom úrade  pri oddychovej zóne a do budúcna bude možné rozšíriť 

tento priestor. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 63/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 

 

schvaľuje 

odkúpiť nehnuteľností, a to : 

 

 a./ rodinný  dom  so  súpisným  číslom  142  spolu  s  príslušenstvom,  ktorý  je 

postavený na  parcele C-KN č. 863,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie         

o výmere 305 m
2
 od spoluvlastníkov: 
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       1. Janky Valigurskej r. Olšavskej, nar.                   bytom 065 11 Nová Ľubovňa          

č. 129  -   podiel 3/4  pod B 2 evidovaný na LV 1744  pre obec a k.ú. Nová Ľubovňa  

       2. Milana Valigurského  r. Valigurského, nar.                    bytom 065 11 Nová 

Ľubovňa č. 129  -   podiel 1/4  pod B 3 evidovaný na LV 1744  pre obec a k.ú. Nová 

Ľubovňa  

             b./ pozemky a to: parcely C-KN č.  863,  druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere 305 m
2
  a parcely C-KN č. 865/2,  druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie  o výmere 148 m
2
  od spoluvlastníkov: 

       1. Janky Valigurskej r. Olšavskej, nar.                   bytom 065 11 Nová Ľubovňa          

č. 129  -   podiel 3/4  pod B 2 evidovaný na LV 1111  pre obec a k.ú. Nová Ľubovňa  

       2. Milana Valigurského  r. Valigurského, nar.                    bytom 065 11 Nová 

Ľubovňa č. 129  -   podiel 1/4  pod B 3 evidovaný na LV 1111  pre obec a 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, 

 

  Navrhnutá cena je 30 000 € spolu . 

To znamená podľa vlastníctva za 3/4 podielu p. Janka Valigurská r. Olšavská,           

nar.                  , bytom 065 11 Nová Ľubovňa č. 129, bude mať vyplatené 22 500 €       

a za podiel 1/4  p. Milan Valigurský  r. Valigurský, nar.                , bytom 065 11 Nová 

Ľubovňa č. 129,  bude mať vyplatené 7 500 €.   

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa : 

Obec chce daný pozemok odkúpiť z dôvodu, že sa jedná o pozemok susediaci 

s pozemkom pri obecnom úrade  pri oddychovej zóne a do budúcna bude možné rozšíriť 

tento priestor. 

 

6. Príkaz č. 1/2019 starostky obce Nová Ľubovňa na vykonanie fyzickej 

a dokladovej inventarizácie majetku 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom Príkaz č. 1/2019 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. 

 

Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie                  

č. 64/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  
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berie na vedomie 

Príkaz č. 1/2019 starostky obce Nová Ľubovňa na  vykonanie fyzickej  a dokladovej 

inventarizácie majetku. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 64/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Príkaz č. 1/2019 starostky obce Nová Ľubovňa na  vykonanie fyzickej  a dokladovej 

inventarizácie majetku. 

 

7. Rôzne 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom Správu hlavného kontrolóra 

o kontrole inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 

2018 v Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni, ktorú predkladá Ing. Júlia 

Rybovičová, hlavná kontrolórka obce. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Ing. Júlia Rybovičová, oboznámila prítomných s obsahom správy. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

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

za návrh hlasovať.   

 

Bc. Regína Konkoľová, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie                 

č. 65/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o kontrole inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov za rok 2018 v Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 65/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o kontrole inventarizácie stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov za rok 2018 v Základnej škole s materskou školou v Novej Ľubovni. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom informáciu SZĽH o schválení 

žiadosti na vybudovanie malej ľadovej plochy v obci Nová Ľubovňa. SZĽH nás zaradil do 

kategórie „A“, kde  zároveň požaduje preschváliť možnosti prekrytia tejto ľadovej plochy 

v období 2 rokov od jej inštalácie.   

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

- Poslanci sú naklonení prekrytiu hokejového ihriska aj z dôvodu toho, že ak bude 

chladenie, tak je potrebné aj tienenie ihriska a to za predpokladu, že obec získa časť 

finančných prostriedkov na tento účel zo štátneho rozpočtu prípadne eurofondov. 

- Pani starostka ešte doplnila, že na jar má vyjsť výzva, kde obec môže žiadať časť 

finančných prostriedkov na tento účel. Obec osloví projektanta k príprave  projektu 

s finančným rozpočtom.   

 

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

za návrh hlasovať.   

 

Bc. Regína Konkoľová, overovateľka  zápisnice, prečítala návrh na uznesenie                

č. 66/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

prekrytie malej, mobilnej ľadovej plochy v obci Nová Ľubovňa, ktorú obec získa v rámci 

Výzvy k projektu „ Podpory rozvoja športu“, a to do dvoch rokov od jej inštalácie za 

podmienok, že obec získa na tento účel časť finančných prostriedkov formou podpory zo 

štátneho rozpočtu prípadne Európskych fondov.  

 

Hlasovanie :  

 

Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 66/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

prekrytie malej, mobilnej ľadovej plochy v obci Nová Ľubovňa, ktorú obec získa v rámci 

Výzvy k projektu „ Podpory rozvoja športu“, a to do dvoch rokov od jej inštalácie za 

podmienok, že obec získa na tento účel časť finančných prostriedkov formou podpory zo 

štátneho rozpočtu prípadne Európskych fondov.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce prítomných informovala o zmenách cestovného 

poriadku od 01.01.2020 na trase Stará Ľubovňa – Jakubany a späť, kde Prešovský 

samosprávny kraj v spolupráci s prepravcom BUS Karpaty s.r.o. rozbieha  nový projekt 

podporujúci autobusovú prepravu s cieľom zníženia hustoty cestnej premávky v meste a jej 

okolí. Autobusy cez týždeň budú premávať v ½ hodinových alebo v hodinových 

intervaloch v závislosti od časového pásma počas dňa a individuálne  v dňoch pracovného 

pokoja. Ide o pozitívnu zmenu, ktorá by mala byť pre občanov prínosom. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala prítomných, že  dňa 14.10.2019 bolo 

Okresným súdom v Starej Ľubovni na obec doručené dovolanie s výzvou na vyjadrenie 

v konaní o odstránenie kanalizácie v súdnej veci medzi p. Jánom Jendrichovským 

a manželkou p. Vierou Jendrichovskou, bytom Nová Ľubovňa č. 12 a obcou Nová 

Ľubovňa. Obec na Okresný súd v Starej Ľubovni prostredníctvom svojho právneho 

zástupcu zaslala vyjadrenie  v súdom stanovenej lehote.  

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce prítomných informovala o pripravovanej zmene 

poplatkov za odpad. Návrh Dodatku k VZN za odpady bude obecnému zastupiteľstvu 

predložený na prerokovanie na budúcom zasadnutí. 

Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov okresu Stará 

Ľubovňa s riaditeľom spoločnosti EKOS, spol. s.r.o. p. RNDr. Jánom Kundľom. Vo 

svojom vystúpení sa vyjadril, že spoločnosť EKOS, spol. s.r.o. nemá skládku a preto 

komunálny odpad likviduje na skládkach vo vlastníctve iných spoločností. Aj tieto skládky 

majú obmedzenú kapacitu, napr.: 

- skládka Ľubica je plná ( nepodarilo sa jej rozšíriť kapacitu skládky), 

- skládka Spišská Belá po 2 rokoch stále nemá vybavené povolenie na rozšírenie jej 

kapacity, 

- skládka Spišská Nová Ves po 2 rokoch stále nemá vybavené povolenie na rozšírenie 

jej kapacity, žiadosť stále posudzuje MŽP SR,  

- skládka Žakovce (Kežmarok) tam sa vozí odpad z okresu Stará Ľubovňa od 08/2019 

a je to aj drahšie. 

Ďalej sa vyjadril, že na Slovensku stúpa množstvo odpadu vyprodukovaného                           

na 1 obyvateľa (cez 400 kg).   NR SR sa na svojom novembrovom zasadnutí bude 
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zaoberať legislatívnou zmenou zákona o odpadoch „úprava odpadu“. Ak táto zmena bude 

schválená odhaduje sa, že cena za skládkovaný odpad sa navýši o cca  20-40 €/za tonu 

(ďalej len t). V súčasnosti je priemerná cena za skládkovanie  45 €/t bez DPH (54 €/t 

s DPH) a v r. 2021 môže byť táto cena okolo 80-90 €/t bez DPH (96 - 108 €/t s DPH), čo je 

už cena za likvidáciu odpadu v spaľovni v r. 2019.  Ak spaľovňa udrží cenu, tak  bude 

veľkou konkurenciou pre skládky, avšak je pravdou, že aj spaľovne majú svoju obmedzenú 

kapacitu.  Na základe uvedeného je potrebné zvýšiť sumu poplatkov za likvidáciu 

komunálneho odpadu.  

Starostka obce sa ďalej vyjadrila, že na základe tohto stretnutia sa starostovia dohodli,  

že sa stretnú so spoločnosťou Marius Pedersen a.s.. Táto spoločnosť vlastní skládku 

v Žakovciach a v Rážňanoch. Účelom tohto stretnutia bude zistiť cenovú ponuku, ak by 

v okrese Stará Ľubovňa likvidovala odpad ich spoločnosť. Toto stretnutie sa určite 

uskutoční do konca novembra a do konca novembra predloží cenovú ponuku spoločnosť 

EKOS, spol. s.r.o., následne dôjde k vyhodnoteniu týchto ponúk a rozhodnutiu sa, kto bude 

likvidovať komunálny odpad pre náš región. 

Obec zabezpečuje: 

- Zber komunálneho odpadu z rod. domov a bytových domov – sú to 110 litrové (ďalej 

len l)  KUKA nádoby pri rod. domoch a 1100  l kontajneri pri byt. domoch  

- Zber veľkoobjemový – kontajner pri cintoríne a dvakrát do roka veľkoobjemový zber 

- Zber triedeného odpadu – plasty, tetrapaky, papier, sklo, šatstvo ... 

Obec uhrádza náklady za  zber komunálneho odpadu z rod. domov a bytových domov a za 

veľkoobjemový zber. Tieto náklady musia byť hradené občanmi obce výberom  poplatkov 

za odpad. 

Zber triedeného odpadu nie je hradený obcou, t.j. ani občan obce za triedený odpad neplatí.  

Keďže štát má záujem, aby občania separovali odpad, zaviedli zákonom o odpade zákonný 

poplatok, ktorého výška  závisí od úrovne vytriedenia odpadu, tak ako je to nižšie uvedené: 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách/1 t 

2019 2020 2021 

1 <10% 17 26 33 

2 10-20% 12 24 30 

3 20-30% 10 22 27 

4 30-40% 8 13 22 

5 40-50% 7 12 18 

6 50-60% 7 11 15 

7 >60% 7 8 11 
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Naša obec bola v roku 2019 zatriedená v položke  3 (úroveň vytriedenia komunálneho 

odpadu v roku 2018 bola vo výške 21,05 %), t.j. bol účtovaný zákonný poplatok  vo výške 

10 €/t.  

Cena za likvidáciu odpadu, mimo separovaného, pozostáva z troch položiek: 

- Vývoz a manipulácia za 110 l KUKA nádobu, resp. MOK, 

- Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na skládke  - cena za tonu odpadu, 

- Zákonný poplatok - cena za tonu odpadu 

V roku 2019 cena (cena s DPH) za likvidáciu odpadu, mimo separovaného bola: 

- Vývoz a manipulácia za 110 l KUKA nádobu - 1,37 €   

- Vývoz a manipulácia za 1100 l kontajner - 7,74 € 

- Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na skládke  - 40,92/za tonu odpadu, t.j. 0,82 € 

za 110 l KUKA nádobu a 3,89 € za 1100 l kontajner 

- Zákonný poplatok - 10 €/za tonu odpadu, t.j. 0,2 € za 110 l KUKA nádobu              

a cca 1,05 € za 1100 l kontajner 

Ďalej starostka obce predložila poslancom obce finančnú analýzu komunálneho odpadu 

v našej obci k 08.11.2019, t.j.: 

- likvidácia komunálneho odpadu od občanov k 30.09.2019 (110 l KUKA nádoby pri 

rod. domoch a 1100 l kontajneri pri bytovkách ) 

- likvidácia odpadu - veľkoobjemový kontajner pri cintoríne k 30.09.2019 

- likvidácia odpadu - veľkoobjemový zber od občanov - apríl 2019 a október 2019 

Z uvedenej analýzy vyplýva, že: 

 V r. 2019 naša obec vyprodukuje mimo separovaného odpadu 364,48 ton odpadu  

(použitý vzorec: skutočnosť k 08.11.2019 + predpoklad za mesiac 10/2019 - 

12/2019), z toho cca 252,56 t z domácnosti a 111,92 t veľkoobjemový zber. Oproti 

predchádzajúcemu roku je to navýšenie o 54,13 t, v percentuálnom vyjadrení nárast 

o cca 15%.  Za separovaný zber sa neplatí, takže nie je zahrnutý do kalkulácie 

poplatku za odpad.   

 V r. 2019 náklady na likvidáciu odpadu, mimo separovaného (použitý vzorec: 

skutočnosť k 08.11.2019 + predpoklad za mesiac 10/2019 - 12/2019) činia  

40 778,46 €. 

 V r. 2019 príjmy od občanov (poplatky za odpad) činili 32 448 €. 

 V r. 2019 obec z komunálneho odpadu, mimo separovaného (použitý vzorec: príjmy 

od občanov - výdavky) vytvorila stratu v sume 8 330,45 € 

Predpoklad na rok 2020: 

 Predpokladaný nárast komunálneho odpadu cca 15%. 

 Predpokladaná úroveň vytriedenia v rozmedzí 10 - 20 %, spôsobený nárastom 

komunálneho odpadu v roku 2019, nízkou mierou separovania odpadu, zlým 

separovaním odpadu, do komunálneho a veľkoobjemového odpadu dávame aj to, čo 

patrí do separovaného. Predpokladaný zákonný poplatok na rok 2020 - 30 €/t. 

 Predpokladaný nárast cien za odpad oproti roku  2019:  

- Vývoz a manipulácia za 110 l KUKA nádobu  cca o 30%  za KUKA nádobu 

- Vývoz a manipulácia za 1100 l kontajner  cca o 30%  za kontajner  
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- Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na skládke  cca o 30% za tonu odpadu 

 Predpokladané  náklady na likvidáciu odpadu, mimo separovaného na rok 2020  

v sume cca 60 000 €, čo je v prepočte na osobu a kalendárny rok  20 € (použitý 

vzorec: predpokladané náklady/3000 obyvateľov). 

 

Na základe uvedeného  navrhujeme poplatok na osobu a kalendárny rok vo výške 19,50 €, 

pričom v poplatku sú započítané 3 vývozy, resp. lístky, t.j. cena vývozu, resp. lístka 6,50 €. 

Starostka obce ďalej poukázala na negatívne stránky nášho odpadového hospodárstva: 

- Nesprávne triedenie separovaného odpadu, v tomto odpade sa nachádza v mnohých 

prípadoch aj komunálny odpad. 

- V priestoroch bývalých kompostovísk sa nachádza nielen biologický odpad,             

ale aj komunálny a stavebný odpad, preto ho nemôžeme zahrnúť medzi separovaný 

odpad. 

- V nádobách na sklo sa okrem skla nachádza keramika, plasty, komunálny odpad.        

Ak dáme odpad ku nádobám na sklo už nám ho EKOS spol. s r.o. nezlikviduje 

a preto ho potom musia zamestnanci obce zlikvidovať ako komunálny.  Občania 

k týmto nádobám mnohokrát dávajú veľké tabule plexiskla, veľké okná aj s drevom, 

WC nádoby, umývadlá, čelné skla z áut, vrátane plechu, atď – to nie je sklo a musí sa 

zlikvidovať ako komunálny. 

- Na skládke stavebného odpadu sa nachádzajú plastové vedrá, syntetické farby, fólie, 

nebezpečný odpad, plasty, sklo, drevo - to nie je stavebný odpad a musí sa 

zlikvidovať ako komunálny. 

- Tvorba čiernych skládok na našich kamencoch, brehov riek, poliach - obci za tieto 

skládky hrozí jednak pokuta a zároveň tieto skládky musia byť zlikvidované ako 

komunálny odpad. 

- V kontajneri pri cintoríne okrem odpadu z cintorína sa nachádza domový komunálny 

odpad – ten patrí do KUKA nádob. 

- Pri  vývoze  nie sú KUKA nádoby plné, no my platíme za plné. Jedna KUKA nádoba 

je považovaná za 20 kg odpadu, bez ohľadu na jej množstvo. Preto v čase vývozu          

ak nemáme KUKA nádobu  plnú, doplňme ju komunálnym odpadom, nie 

separovaným, t.j. tým, čo by sme dali do veľkoobjemového zberu. 

   

Preto je veľmi dôležité, aby sme si všetci občania uvedomili, že za nezodpovedný prístup 

jednotlivca zaplatíme my všetci cez poplatky za odpad. Preto sa nebojme a upozornime 

občana na jeho nedôstojné správania a trvajme na tom, aby odpad zlikvidoval tak, ako sa 

má. 

Pani starostka ešte prítomných informovala, že sa tvorí čierna skládka smerom na 

Kolačkov. Obec bola upozornená už aj zo strany PIENAPU, nakoľko v uvedenej časti je 

chránené územie európskeho významu. Obec v spolupráci s urbariátom už vykonáva 

potrebné opatrenia.  Uvedený priestor bude monitorovaný a v prípade porušenia zákazu 

vyvážania odpadu bude obec vyrubovať vysoké pokuty. 
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Ing. Júlia Boďová, starostka obce poslancov informovala o stave výstavby chodníka              

na strednom cintoríne a vyzvala poslancov, aby porozmýšľali o možnosti dobudovania 

zábradlia, resp. pomocných schodíkov pri schádzaní po bočných stranách, hlavne na pravej 

strane, kde je väčší výškový rozdiel medzi chodníkom a terénom. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce prítomných informovala, že p. Pjeczka a p. Žilecký sa 

listom informovali, či obec už má stanovisko od projektanta vo veci dopravnej situácie              

na Školskej ulici. Obec zatiaľ stanovisko od projektanta  nemá, nakoľko je podľa našich 

informácii veľmi pracovne vyťažený. Obec preto nemôže podniknúť žiadne konkrétne 

kroky a musí počkať na jeho vyjadrenie. 

 

8. 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:      Bc. Regína Konkoľová, podpísaná  

    Ján Žemba, podpísaný     

          

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


