
    Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.08.2019 v zasadačke 

Obecného úradu v Novej Ľubovni.  

 

Prítomní :  Ing. Júlia Boďová,  starostka obce    

Mgr. Matúš Barlík  

Alžbeta Kaletová  

Bc. Regína Konkoľová   

Veronika Olšavská 

Pavol Rusiňák    

Štefan Smoroň        

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 7, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslanci obce p. Miroslav Hamrák  

a p. Ján Žemba, 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o určení výšky príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa 

5. Návrh Monitorovacej správy k 30.06.2019 

6. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
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Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej 

Ľubovni. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce  navrhla :  

 

za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú 

 

za overovateľov zápisnice :  Štefana Smoroňa  

     Pavla Rusiňáka 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 7               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 

21.06.2019 sú splnené. 

  

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 2/2019 o určení  

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa 

  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 2/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa,  predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová 

Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.   

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Pani starostka k uvedenému vysvetlila, že návrh VZN bol predložený z dôvodu  zmeny 

článku 5, a to príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni z dôvodu 

zvýšenia cien za režijné náklady a zvýšenia cien potravín.  Z dôvodu nárastu cien potravín 

a  energie došlo k zvýšeniu ceny za stravu aj pre dôchodcov, zamestnancov školy a iných 

stravníkov. Stravné nebolo zvyšované od r. 2017. 
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Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

Bc. Regína Konkoľová, poslankyňa obce sa informovala  ohľadom stravného  

pre stravníkov I. a II. stupňa, kde úhrada a dotácia prevyšuje položku „ stravný lístok 

celkom“. 

 

Pani starostka k uvedenému uviedla, že dotácia na stravu sa poskytuje žiakom MŠ 

predprimárneho vzdelávania a všetkým žiakom ZŠ, ktorí sú v rámci stravy rozdelení  

do dvoch skupín, a to I. stupeň a II stupeň. Stravníci - žiaci ZŠ, z dotácie pokryjú náklady 

na potraviny a z časti aj náklady na réžiu. Ony uhrádzajú len čiastočné režijné náklady. 

Stravníkom - žiakom MŠ nepostačuje dotácia na vykrytie všetkých nákladov a preto   

uhrádzajú rozdiel medzi dotáciu a cenou stravného lístka.  

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na schválenie Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nová 

Ľubovňa : 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa  č. 2/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa. 

 

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  

Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ľubovňa č. 2/2019 o určení výšky príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Nová Ľubovňa. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Predmetný návrh bol prijatý: 
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

prerokovalo 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa č. 2/2019 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa. 

 

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  

Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ľubovňa č. 2/2019 o určení výšky príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Nová Ľubovňa. 

 

5. Návrh Monitorovacej správy k 30.06.2019 

 

Návrh Monitorovacej správy obce Nová Ľubovňa k 30.06.2019, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová Ľubovňa.  

 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce požiadal o vysvetlenie, prečo výdavky obce za spoločný 

obecný úrad pre územné rozhodnutie a stavebný poriadok  je vyčerpaný na 99 %. 

 

Starostka obce vysvetlila, že činnosť spoločného obecného úradu pre územné rozhodnutie 

a stavebný poriadok patrí  medzi prenesený výkon štátnej správy a mal by byť financovaný 

z rozpočtu štátu. Skutočnosť je však taká, že príjem, ktorý obec dostáva za prenesený 

výkon štátnej správy na chod tejto spoločnej úradovne je nižší ako sú skutočné náklady 

a rozdiel medzi príjmami a nákladmi je hradený z rozpočtu obce. Pravdou však je, že naša 

obec má veľa stavebných konaní, ale je pravdou aj tá skutočnosť, že štát pri určovaní 

výšky príjmu nezohľadňuje infláciu a nárast mzdových nákladov z titulu úpravy platov 

v štátnom a verejnom sektore. 

 

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

ukončila a dala za návrh hlasovať. 

  

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 49/2019: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni 
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schvaľuje 

Monitorovaciu správu obce Nová Ľubovňa k 30.06.2019. 

 

Hlasovanie : 

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie OZ č. 49/2019 bolo prijaté v tomto znení:  

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Monitorovaciu správu obce Nová Ľubovňa k 30.06.2019. 

 

6.  Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 

 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019, 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 dôvodom zmeny rozpočtu je presun 

finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové  a použitie rezervného fondu 

na kapitálové výdavky z titulu kapitálových investícií. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

  

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 50/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
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Uznesenie OZ č. 50/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019. 

 

Zároveň Ing. Júlia Boďová, starostka obce predložila poslancom návrh na použitie 

prostriedkov rezervného fondu vo výške 120.000,- €, na obstaranie dlhodobého majetku : 

 

„ Rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa“ – Zmena dokončených stavieb s.č. 756 

a s.č. 795. 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

  

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

ukončila a dala za návrh hlasovať.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 51/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 120.000,- €, na obstaranie dlhodobého 

majetku : 

 

„ Rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa“ – Zmena dokončených stavieb s.č. 756 

a s.č. 795. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 51/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 120.000,- €, na obstaranie dlhodobého 

majetku : 

 

„ Rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa“ – Zmena dokončených stavieb s.č. 756  
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a s.č. 795. 

 

7. Rôzne 

 

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov obce, že p. PhDr. Žilecký  

a p. Pjecka podali sťažnosti na  OR PZ v Starej Ľubovni  ohľadom dopravnej situácie  

na  Školskej ulici. Na základe uvedeného sa dňa 03.07.2019 uskutočnilo v priestoroch  

OR PZ v Starej Ľubovni stretnutie predstaviteľov obce Nová Ľubovňa a zamestnancov  

OR PZ v Starej Ľubovni. Na podnet  OR PZ v Starej Ľubovni sa dňa 07.08.2019 

uskutočnilo stretnutie, na tvári miesta a na obecnom úrade, vo veci prerokovania dopravnej 

situácie na Školskej ulici a jej dopravnom napojení, o čom bol spísaný „Záznam  

zo stretnutia“.  

 

Uvedeného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia : 

- Okresného úradu v Starej Ľubovni, Odboru cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií  

- Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni,  Okresného 

dopravného inšpektorátu  

- Ing. Jozef Virostko, projektant  

- Za obec Nová Ľubovňa : Ing. Júlia Boďová, starostka obce 

     Ing. Igor Mikuš, zamestnanec obce  

     Ing. Michal Žid, poslanec obce 

Ďalej boli prizvaní: 

- PhDr. Ladislav Žilecký 

- p.Ján Pjeczka, ktorého na stretnutí na základe plnej moci zastupovala Mgr. Gabriela 

Šmajdová, koncipientka JUDr. Gábora Száraza  

 

S uvedeným záznamom starostka obce oboznámila poslancov a tvorí prílohu tejto 

zápisnice.   

Vyjadrenia zúčastnených strán: 

Mgr. Gabriela Šmajdová (zástupca p. Pjeczku) – pán Pjeczka požaduje jednosmerku  

pri, resp. popri jeho dome, s tým, aby vjazd bol z cesty III. triedy a výjazd okolo   

p. Žileckého. 

 

Pán Žilecký – jednosmerky – p. Pjeczka vjazd, p. Žilecký výjazd. Nákladné automobily by 

mali zákaz vjazdu okolo penziónu Barbora a nákladné autá by cúvali zo školskej ulice  

na cestu III. triedy, alebo by sa otáčali vo dvoroch. Predpokladá, že sa na úzkej  ceste stane 

dopravná nehoda. Cesta bola nespevnená, ale cesta tu bola vždy, cesta bola existujúca. 

Siete pod cestou voda, kanalizácia, plynovod a cesta ktorá je nad nimi, nezodpovedá 

daným predpisom. 

 

Mgr. Gabriela Šmajdová (zástupca p. Pjeczku) – Nákladné autá obmedzené na základe 
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dopravnej obsluhy alebo jednorazového povolenia prejazdu. 

 

Obecný úrad Nová Ľubovňa – Pán Pjeczka má postavený nový rodinný dom, ktorý bol 

povolený stavebným povolením. Rodinný dom staval a bol postavený s tým, že cesta bola 

dávno pred povolením stavby jeho RD. V minulosti bol návrh na odkúpenie časti jeho 

pozemku na zriadenie výhybne,  s ktorým nesúhlasil. 

Obec Nová Ľubovňa eviduje sťažnosti od dvoch obyvateľov p. Pjeczka a p. Žilecký. 

Ostatným daný stav vyhovuje a sú s ním stotožnení. Pán Folvarčík, bývajúci na 2. strane 

miestnej komunikácie popri p. Pjeczkovi, nesúhlasí s jednosmernou premávkou na tejto 

miestnej komunikácii. Na danej lokalite sa nestala na MK vážna dopravná nehoda a obec 

nepokladala za relevantné situáciu riešiť dopravným značením alebo obmedzením. Bolo 

jednanie aj s p. Folvarčíkom na jednosmernú premávku. 

 

OR PZ Stará Ľubovňa - vyjadrí sa písomne po návrhu projektanta. 

 

OÚ, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií -  navrhuje obmedzenie nákladným 

vozidlám na základe povoleniek, vydaných obecným úradom a okrem dopravnej obsluhy. 

 

O tejto situácii sa jednalo aj na obecnom zastupiteľstve a aj s dvomi projektantmi.  

 

Pán Žilecký komplexné vyjadrenie 

1) Rešpektujem požiadavky a potreby občanov príslušnej ulice, avšak chcem 

zdôrazniť:  

a) cesta v minulosti slúžila ako neupravený príjazd na poľnohospodárske pozemky, 

v záujme obce som s bratom uvoľnil pozemok bezplatne, aby boli položené média  

pod cestou, a to plyn, voda, kanalizácia a TV sieť. Nakoľko bola podľa môjho názoru 

položená nedostatočná vrstva povrchovej úpravy cesty, čo v budúcnosti môže a s ohľadom 

na priľahlý strmý svah ( čo môže v budúcnosti) spôsobiť haváriu médií, z čoho mám 

obavu. Žiadam preto, aby doprava automobilov nad 3,5 tony bola na tejto ceste obmedzená 

a bola povolená iba výnimočne jednorazovým povolením obecného úradu. Zároveň som 

presvedčený, že cesta okrem svojho zloženia nezodpovedá ani ďalším dopravným 

zákonným predpisom. Prosím prešetriť tieto predpisy a zloženie cesty, aby sa predišlo 

prípadným nešťastiam. Podporujem žiadosť pána Pjeczku na komplexné riešenie tejto 

situácie, na odborne posúdenú jednosmernú premávku.   

 

Mgr. Gabriela Šmajdová – návrh p. Pjeczku – trvá na jednosmernej ceste, tak, ako to bolo 

v diskusii, že sa bude vchádzať pri ňom a výjazd pri p. Žileckom. Taktiež trvá na osadení 

dopravného značenia zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám s výnimkou tých, 

ktorým bude pridelené povolenie obce. Chceli by sme poukázať na osadenie dopravného 

značenia zákaz státia na ulici vedľa neho. Na osadení značky stále trvá. 

 

Pán projektant sa vyjadrí do konca septembra. 
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Starostka obce k uvedenému záznamu otvorila rozpravu. 

 

Poslanci reagovali v tom zmysle, že nie je možné riešiť obmedzenie cez jednorazové 

povolenky. Ak by obec pristúpila k obmedzeniu nákladnej dopravy, tak len mimo obsluhy. 

Obec nemá pochybnosť o kvalite miestnej komunikácie za PhDr. Žileckým. 

 

Pani starostka doplnila, že obec počká na vyjadrenie projektanta, na základe ktorého príjme 

ďalšie kroky. Jedna z možností je spoločné stretnutie s obyvateľmi dotknutej časti  

na prijatie konečného riešenia, ktoré by vyhovovalo všetkým občanom bývajúcim v danej 

časti.     

 

Keďže k uvedenému neboli vznesené iné doplnenia, starostka obce rozpravu ukončila.   

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 52/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie  

„Záznam zo stretnutia vo veci prejednania dopravnej situácie na Školskej ulici a jej 

dopravnom napojení, ktoré bolo  na základe stretnutia zo dňa 03.07.2019 na OR PZ 

v Starej Ľubovni za účasti predstaviteľov Okresného dopravného inšpektorátu Stará 

Ľubovňa a obce Nová Ľubovňa, zvolané dňa 07.08.2019 na tvári miesta na  Školskej ulici 

a na Obecnom úrade v Novej Ľubovni.“  

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 52/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

berie na vedomie  

„Záznam zo stretnutia vo veci prejednania dopravnej situácie na Školskej ulici a jej 

dopravnom napojení, ktoré bolo  na základe stretnutia zo dňa 03.07.2019 na OR PZ 

v Starej Ľubovni za účasti predstaviteľov Okresného dopravného inšpektorátu Stará 

Ľubovňa a obce Nová Ľubovňa, zvolané dňa 07.08.2019 na tvári miesta na Školskej ulici 

a na Obecnom úrade v Novej Ľubovni.  

 

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce ďalej prítomným predložila odpoveď Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice, Správy povodia Dunajca a Popradu, 

Levočská č. 31, Poprad, na žiadosť obce Nová Ľubovňa o vyčistenie sútoku koryta potoka 

Jakubianky a Kolačkovianky až po hlavný most. 
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SVP, š.p. vo svojom liste zo dňa 14.08.2019 uvádza, že v uvedenej lokalite eviduje nános 

riečneho materiálu, ktorý vznikol pri zvýšených prietokoch Kolačkovského potoka. 

Vzhľadom k tomu, že Kolačkovský potok preteká vo vyšších častiach územia  

neupraveným, prirodzene meandrujúcim korytom, dochádza v týchto miestach k vodnej 

erózii brehov a transportu materiálu s následným ukladaním  naplavenín v mieste sútoku 

oboch uvedených tokov. Odstránenie spomínaného nánosu považujú  za bezpredmetné, 

vzhľadom k tomu, že nános riečneho materiálu výrazne neovplyvňuje odtokové pomery 

uvedených tokov a taktiež neznižuje prietočnosť koryta. Pri zvýšených prietokoch  

na vodnom toku Jakubianka s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k transportu uvedeného 

riečneho materiálu do nižších častí toku . Uvedený nános budú naďalej monitorovať 

a v prípade zhoršenia situácie a negatívneho vplyvu na odtokové pomery, bude odstránenie 

nánosu zaradené do plánu drobnej prevádzkovej údržby na rok 2020.  (celé znenie listu 

SVP je prílohou tejto zápisnice na obecnom úrade).  

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov obce o Výzve SZĽH Infra, 

s.r.o. na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“ . Hlavným cieľom 

predmetného projektu je vytvorenie primeraného a bezpečného priestoru pre športovanie 

detí, mládeže, rekreačných športovcov. Takýmto bezpečným priestorom je v tomto 

projekte nenáročná multifunkčná športová plocha o rozmere 40x20 m so zabudovaným 

chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej 

ploche je zdroj chladu, umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre 

garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu                           

a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, 2 ks hokejových bránok a sada 

mantinelov na ohraničenie ihriska. Pre každú obec, v ktorej bude takáto multifunkčná 

plocha inštalovaná, má SZĽH pripravenú sadu pomôcok a vybavenia pre kurz základného 

korčuľovania.  V tomto vybavení sú korčule, dresy a prilby v počte 30 ks a pomôcky pre 

organizáciu takéhoto kurzu (pre letné obdobie kužele, lopty a ďalšie športové pomôcky). 

Pre trénerov a učiteľov telesnej výchovy pripravil SZĽH aj vzdelávací seminár pre vedenie 

takého kurzu. Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na jednu multifunkčnú plochu 

sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Investorom  a majiteľom multifunkčnej plochy 

bude SZĽH Infra, s.r.o., - 100 % dcérska spoločnosť Slovenského zväzu ľadového hokeja, 

ktorej obec zmluvne bezplatne alebo za symbolickú cenu (1 Euro/rok) prenájme predmetný 

pozemok na inštaláciu multifunkčnej plochy na dobu 10 rokov.  Obec zabezpečí 

a financuje prípravné práce – prípojky vody, elektriny a odvod vody z ľadovej plochy.  

Prevádzkovateľom  multifunkčnej plochy bude obec. Multifunkčnú plochu obec bude mať 

v prenájme 10 rokov, ceny prenájmu 5 000 Eur/rok (údržba), po uplynutí 10 rokov ostáva 

multifunkčná plocha s technickým príslušenstvom majetkom obce bez ďalších poplatkov  

a záväzkov voči SZĽH. Obec okrem nájmu znáša náklady za el. energiu, vodu a náklady 

na prevádzku. Ľadová plocha musí byť v prevádzke najmenej 4 mesiace v roku. 

V pracovnom týždni musí byť čas na ľadovej ploche vyčlenený na školské korčuliarske 

kurzy a hokejové a korčuliarske krúžky do 16:00 hod. Cez víkend na turnaje detí v prípade 

ich organizovania zo strany SZĽH. Ostatný čas má obec k dispozícii na komerčné aktivity 
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tak, aby rámec komerčných aktivít nepresiahol hranicu nepovolenej štátnej pomoci, teda 

aby slúžil na pokrytie prevádzkových nákladov plochy.  

Termín predkladania žiadostí do 30.08.2019.  

 

Povinné súčasti žiadostí obcí: 

 

Žiadosť  

Motivačný list  

Súhlas obecného zastupiteľstva s prenájmom pozemku (tieto dokumenty môžu byť 

najneskôr do dňa predchádzajúceho dňu rozhodnutia o schválení podpory Výkonným 

výborom SZĽH nahradené čestným prehlásením, že obec bude na svojom 

septembrovom zasadnutí zastupiteľstva prerokovávať bod programu o poskytnutí 

pozemku k prenájmu pre SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy 

na tomto pozemku.)  

Súhlas obecného zastupiteľstva s podmienkami partnerstva medzi SZĽH Infra s.r.o. 

a obcou uvedenými vo Výzve (tieto dokumenty môžu byť najneskôr do dňa 

predchádzajúceho dňu rozhodnutia o schválení podpory Výkonným výborom SZĽH 

nahradené čestným prehlásením, že obec bude na svojom septembrovom zasadnutí 

zastupiteľstva prerokovávať bod programu o schválení podmienok spolupráce medzi 

SZĽH Infra s.r.o. a obcou uvedených vo Výzve za účelom postavenia malej ľadovej 

plochy v obci. ) 

Výpis z Listu vlastníctva pozemku 

Podporná dokumentácia o pozemku vo forme fotografií alebo videa 

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti. 

Dokumenty, ktoré preukazujú splnenie všetkých podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to spôsobom podľa §8a ods. 5 a 6 

citovaného zákona (tieto dokumenty môžu byť najneskôr do dňa predchádzajúceho dňu 

rozhodnutia o schválení podpory Výkonným výborom SZĽH nahradené čestným 

prehlásením v prílohe 3.) 

 

 

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu. 

 

Starostka obce navrhla umiestniť ľadovú plochu na  dopravné ihrisko v areáli ZŠ. 

  

Štefan Smoroň, poslanec obce navrhol zistiť životnosť chladenia a rolby a okrem 

uvedených nákladov, zistiť aj cenu za vybudovanie elektrickej prípojky, vody                      

a odvodnenia.    

Starostka obce k uvedenému uviedla, že podľa vyjadrenia p. Petra Živčáka, ktorý je 

garantom tohto projektu, náklady na energiu sú za 4 mesiace vo výške 10 000,00 až 
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15 000,00 €. Náklady na prípojku elektriny obecný úrad zistí a na septembrovom 

zastupiteľstve podá informáciu.  

 

Pavol Rusiňák, poslanec obce navrhol, v prípade schválenia, pouvažovať o možnosti 

umiestniť túto plochu na existujúce hokejové ihrisko, ktoré v prípade vybudovania novej 

hracej plochy sa už nebude na tento účel využívať. 

 

Pani starostka reagovala, že existujúce ihrisko sa môže využívať napr. na hokejbal a iné 

športy, ale ak bude súhlasiť p. riaditeľka školy nemá výhrady, aby bola ľadová plocha 

umiestnená na jestvujúcu plochu, aj keď sa zmenší. Na dnešnom zasadnutí by poslanci 

obce mali rozhodnúť, či sa zapojiť do tejto výzvy a že na septembrovom zasadnutí sa 

budete zaoberať horeuvedenými bodmi.  

Keďže k uvedenému neboli vznesené iné návrhy a doplnenia, starostka obce rozpravu 

ukončila a dala za návrh hlasovať.  

 

Štefan Smoroň, overovateľ zápisnice, prečítal návrh na uznesenie č. 53/2019: 

  

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

 

súhlasí 

a) zapojiť sa do Výzvy na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“, 

b) s vydaním čestného prehlásenia, že obec bude na svojom septembrovom zasadnutí 

zastupiteľstva prerokovávať bod programu o poskytnutí pozemku k prenájmu pre 

SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na tomto pozemku, 

c) s vydaním čestného prehlásenia, že obec bude na svojom septembrovom zasadnutí 

zastupiteľstva prerokovávať bod programu o schválení podmienok spolupráce medzi 

SZĽH Infra s.r.o. a obcou uvedených vo Výzve za účelom postavenia malej ľadovej 

plochy v obci. 

 

Hlasovanie :  

 

Za: 7               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Uznesenie OZ č. 53/2019 bolo prijaté v tomto znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni  

súhlasí 

a) zapojiť sa do Výzvy na predkladanie žiadostí k projektu „Podpora rozvoja športu“, 

b) s vydaním čestného prehlásenia, že obec bude na svojom septembrovom zasadnutí 

zastupiteľstva prerokovávať bod programu o poskytnutí pozemku k prenájmu pre 

SZĽH Infra, s.r.o. za účelom postavenia malej ľadovej plochy na tomto pozemku, 
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c) s vydaním čestného prehlásenia, že obec bude na svojom septembrovom zasadnutí 

zastupiteľstva prerokovávať bod programu o schválení podmienok spolupráce medzi 

SZĽH Infra s.r.o. a obcou uvedených vo Výzve za účelom postavenia malej ľadovej 

plochy v obci. 

 

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce prítomných informovala, že náš futbalový klub sa 

chce zapojiť do výzvy a požiadať o finančný príspevok v rámci projektu podpory 

výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry.   

 

- V rámci MAS Ľubovniansko sa obec chce zapojiť do projektu „Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov, vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie“ a cez 

tento projekt  vybudovať chodník z Novej Ľubovne do Jakubian. O tomto projekte 

rokovalo už predošlé obecné zastupiteľstvo. 

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce sa informoval, či na ulici ( kde bolo bývalé kúpalisko) sa 

uvažuje s vybudovaním chodníka. 

 

Ing. Júlia Boďová, starostka obce reagovala, že obec zatiaľ s vybudovaním chodníka 

v uvedenej časti neuvažuje.   

 

- Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala poslancov obce, že obecná rada  na 

svojom zasadnutí sa zaoberala výstavbou nových rodinných domov. Došli k záveru, že  

vhodné lokality na prípravu novej IBV sú Garčare, Dolinky a Rovne. Je dôležité vybrať 

lokalitu a túto na stavebnú usporiadať pomocou projektu jednoduchých pozemkových 

úprav. Poverili Ing. Michala Žida, aby preveril podmienky jednoduchých pozemkových 

úprav. Na základe   uvedeného starostka obce vyzvala Ing. Michala Žida, poslanca obce, 

aby prítomným priblížil možnosti prípravy realizácie takéhoto projektu.  

 

Ing. Michal Žid, poslanec obce uviedol, že projekt jednoduchých pozemkových úprav 

povoľuje Pozemkový a lesný odbor OÚ, ktorý je v konaní o pozemkových úpravách 

správnym orgánom, ktorý vedie celé konanie, vydáva úradné rozhodnutia a komunikuje  

s vlastníkmi.  Jednoduché pozemkové úpravy financuje ten, z koho iniciatívy sa 

vykonávajú, resp. ten, kto je žiadateľom. Poplatok za jednoduché  pozemkové úpravy  

je v rozpätí od 0,25 do 0,75 centov, priemer 0,50 centov za 1 m
2
.  Obec po určení vhodnej 

lokality, musí vypracovať projekt pozemkových úprav, ktorý je vypracovaný 

špecializovanou projektantskou a geodetickou firmou a následne môže podať žiadosť 

Pozemkovému a lesnému odboru  OÚ.  Aby sa začalo s pozemkovými úpravami, musí 

súhlasiť nadpolovičná väčšina väčšinových vlastníkov.  Ak nebudú súhlasiť, konanie sa 

zastaví. Spracovateľ začne proces, spraví sa súčasný stav, potom ceny pozemkov, register 

nového stavu.  Pripraví sa návrh s počtom a rozlohou pozemkov a s tým 2/3 vlastníkov 

musí súhlasiť. Ak nesúhlasí môže sa začať  odznova, ak sa znovu neschváli, jednoduchá 

pozemková úprava končí. Celý proces môže trvať maximálne 2 roky. Z uvedeného dôvodu 
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je dobré vybrať takú lokalitu, s ktorou budú vlastníci súhlasiť. Cesty sú riešené tak, že 

každý vlastník  pozemku prispeje svojou časťou pozemku aj na cestu.  

 

Pani starostka k uvedenému doplnila, že pokiaľ by obec mala investovať do vybudovania 

cesty a iných sieti, musí byť vlastníkom týchto časti pozemkov, preto navrhuje, aby sa to 

hneď právne ošetrilo a každý vlastník pozemku by obci pozemok pod cestou predal  

za 1 euro. Zároveň upozornila na skutočnosť, že k výberu lokality je potrebne pristupovať 

zodpovedne a pri výbere vziať do úvahy hlavne možnosť realizácie všetkých inžinierskych 

sietí, odvodnenie pozemkov, atď..   

Prítomní sa zhodli v tom, že je potrebné do budúcna zvážiť všetky možnosti a podmienky 

pre výber vhodnej lokality na realizáciu novej IBV.  

  

- Ing. Júlia Boďová starostka obce ešte prítomných informovala, že obec rozšírila 

kamerový systém, ktorý monitoruje kontajner pri strednom cintoríne, aby nedochádzalo 

k jeho napĺňaniu odpadom mimo cintorína.  

 

- Veronika Olšavská, poslankyňa obce sa informovala, kto je majiteľom kontajnerov  

pri bytovkách ?  Kontajner, ktorý majú pri bytovke, by bolo dobré vyčistiť z dôvodu toho, 

že  v letných mesiacoch nepríjemne zapácha. 

 

Pani starostka uviedla, že kontajnery sú vo vlastníctve obce a Ekos vysypuje odpad  

na základe zmluvy, ale ani obec ani Ekos takého služby neposkytujú. Nájomníci si musia 

kontajner vyčistiť samy. Obec môže nájomcom bytov na vyčistenie kontajnerov poskytnúť 

„vapku“. 

 

- Poslanci obce sa pred zasadnutím obecného zastupiteľstva  zúčastnili obhliadky staršieho 

rodinného domu po nebohom p. Jozefovi Valigurskom v susedstve obecného úradu,            

súp. č. 142. Uvedenú nehnuteľnosť má obec záujem odkúpiť, čim sa už obecné 

zastupiteľstvo viackrát zaoberalo. Pri obhliadke bol p. Milan Valigurský, ktorý sa vyjadril, 

že už prebehlo dedičské konanie a terajší vlastníci požadujú za celú nehnuteľnosť  sumu 

40.000,- €. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.04.2019 odporučilo 

obecnému úradu rokovať s rodinou Valigurskou ohľadom odkúpenia nehnuteľnosti  

do vlastníctva obce za cenu cca 30.000,- €.  

Po obhliadke sa poslanci zhodli v názore, že predmetná nehnuteľnosť nemá vhodné 

priestory pre vytvorenie pamätnej izby ľudových tradícií. Uvedené priestory boli prerábané 

v cca 80 – tych rokoch, z pôvodných priestorov je vidieť len niekoľko trámov. Nábytok, 

podlahy a dvere sú novodobé. Problémom je aj strecha, ktorá je skorodovaná a zateká a je 

potrebné ju celú vymeniť. V prípade odkúpenia by bolo potrebné, okrem strechy, 

komplexne zrekonštruovať celú nehnuteľnosť, čo by bolo finančne náročné.    

Obecné zastupiteľstvo sa bude touto problematikou ešte zaoberať. 
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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:      Štefan Smoroň, podpísaný  

         Pavol Rusiňák, podpísaný 

 

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Júlia Boďová 

 starostka obce, podpísaná 

 

 

 

 

 


