Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.06.2019 v zasadačke
Obecného úradu v Novej Ľubovni.
Prítomní :

Ing. Júlia Boďová, starostka obce
Mgr. Matúš Barlík
Miroslav Hamrák
Alžbeta Kaletová
Bc. Regína Konkoľová
Veronika Olšavská
Štefan Smoroň
Ján Žemba
Ing. Michal Žid

Ostatní prítomní :

Ing. Júlia Rybovičová, hlavný kontrolór obce
Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka
Mgr. Mária Habiňáková, ekonómka obce

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 8, t.j. Obecné zastupiteľstvo
v Novej Ľubovni je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Pani starostka informovala,
že p. Pavol Rusiňák, poslanec obce sa z rokovania ospravedlnil.
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
K návrhu Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2018
a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
obce Nová Ľubovňa o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok
2018
c) Stanovisko finančnej komisie k návrhu záverečného účtu za rok 2018
d) Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2018
5. Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
7. Návrh sadzobníka úhrad obce Nová Ľubovňa

8. Prerokovanie žiadosti p. Jána Jendrichovského, bytom Nová Ľubovňa č. 12,
o odkúpenie pozemku
9. Informácia o majetkovom priznaní starostky obce za rok 2018
10. Rôzne
11. Záver
K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej
Ľubovni.
2.

Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Ing. Júlia Boďová, starostka obce navrhla :
za zapisovateľa : Mgr. Annu Smoroňovú
za návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice :

Ing. Michala Žida
Veroniku Olšavskú

K návrhu neboli vznesené iné návrhy.
Hlasovanie o predloženom návrhu :
Za: 8
Obecné zastupiteľstvo
zápisnice.
3.

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

schválilo zapisovateľa, návrhovú komisiu

a overovateľov

Kontrola uznesení

Ing. Júlia Boďová, starostka obce uviedla, že :
Uznesenia OZ zo dňa 26.04.2019, a to :
uznesenie OZ č. 36/2019, ohľadom žiadosti p. Jána Jendrichovského, č. 12 je
zaradené do dnešného rokovania,
uznesenie OZ č. 40/2019, ohľadom rokovania s rodinou Valigurskou, vo veci
možnosti odkúpenia nehnuteľnosti, pani starostka uviedla, že sa stretla s rodinou
Valigurskou, ktorá prijala informáciu o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti obcou
a za navrhnutú cenu, ale musia sa ešte poradiť so sestrou nebohého a po dedičskom
konaní sa vyjadria.
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-

uznesenie OZ č. 41/2019, ohľadom rokovania s podielovými spoluvlastníkmi
o možnosti odkúpenia ich spoluvlastníckych podielov za účelom vysporiadania
miestnej komunikácie pri objekte Glóbus, pani starostka vysvetlila, že niektorí
z opýtaných spoluvlastníkov nesúhlasia s odpredajom svojich podielov za
navrhovanú cenu. Obec zostáva v rokovaní s podielovými spoluvlastníkmi.

Ostatné body uznesenia zo dňa 26.04.2019, sú splnené.
Uznesenie OZ zo dňa 05.06.2019, a to :
uznesenie OZ č. 42/2019, ohľadom predloženia žiadosti o poskytnutí dotácie v rámci
Výzvy č. V. P HaZZ 2019 je splnené. Obec podala žiadosť o predmetnú dotáciu.
4.

K návrhu Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2018
a) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
obce Nová Ľubovňa o overení účtovnej závierky k 31.12.2018

Správu nezávislého audítora, Ing. Márie Schreterovej, (audítor SKAU) pre štatutárny orgán
a obecné zastupiteľstvo obce Nová Ľubovňa o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Zo správy vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V správe je ďalej konštatované, že obec Nová Ľubovňa konala v roku 2018
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa
za rok 2018, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh Záverečného účtu
obce Nová Ľubovňa za rok 2018 bol spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
§ 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané
náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
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V zmysle §9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci
obvyklým.
Obec má vypracovanú správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31.12.2018.
V zmysle §16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča
obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Nová
Ľubovňa za rok 2018 s výrokom „celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
c) Stanovisko finančnej komisie k návrhu záverečného účtu za rok 2018

Stanovisko finančnej komisie k návrhu Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2018
predkladá p. Alžbeta Kaletová, poslanec obce a predseda komisie financií a správy
obecného majetku.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Záverečný účet je spracovaný prehľadne, poskytuje dostatočný obraz o hospodárení obce
za rok 2018 a preto sa komisia jednohlasne zhodla na tomto stanovisku:
Komisia finančná a správy obecného majetku odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby
prijalo uznesenie, ktorým predkladaný návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok
2018 schválilo s výrokom : „Záverečný účet a celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad“.
d) Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa za rok 2018

Návrh Záverečného účtu obce Nová Ľubovňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2018,
ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce Nová
Ľubovňa.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu:
Pani starostka odovzdala slovo Mgr. Márii Habiňákovej, ktorá
položky a odpovedala na otázky poslancov.

vysvetlila jednotlivé

Keďže k návrhu neboli vznesené iné návrhy, starostka obce rozpravu ukončila a dala
za návrh hlasovať.
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Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 43/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. berie na vedomie
1) Správu audítora za rok 2018.
2) Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa
za rok 2018.
3) Správu finančnej komisie a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa za
rok 2018.
4) Schodok bežného rozpočtového hospodárenia vo výške 40 117,11 EUR.
B. schvaľuje
1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie „bez výhrad“.
2) Záverečný účet obce Nová Ľubovňa v členení
Hospodárenie
Bežné hospodárenie obce
Bežné hospodárenie RO
Bežné hospodárenie spolu
Kapitálové hospodárenie obce
Kapitálové hospodárenie RO
Kapitálové hospodárenie spolu
Schodok bežné a kapitálového
hospodárenia
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia obce
vrátane finančných operácii
(prebytok/ schodok)
Vylúčenie z prebytku/úprava
schodku
Upravené hospodárenie obce

PRÍJMY

VÝDAJE

ROZDIEL

1 955 395,36
126 981,91

664 515,07
1 054 183,02

1 290 880,29
-927 201,11

2 082 377,27
182 550,90
0,00
182 550,90

1 718 698,09
586 347,19
0,00
586 347,19

363 679,18
-403 796,29
0,00
-403 796,29

2 264 928,17

2 305 045,28

-40 117,11

343 230,77

97 024,45

246 206,32

2 608 158,94

2 402 069,73

206 089,21
19 713,54
186 375,67

3) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
tvorbu rezervného fondu obce vo výške 186 375,67 EUR .
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4) Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia vo výške 503 620,26 EUR v prospech
účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Hlasovanie :
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 43/2019 bolo prijaté v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
A. berie na vedomie
1) Správu audítora za rok 2018.
2) Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa
za rok 2018.
3) Správu finančnej komisie a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nová Ľubovňa za
rok 2018.
4) Schodok bežného rozpočtového hospodárenia vo výške 40 117,11 EUR.
B. schvaľuje
1) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie „bez výhrad“.
2) Záverečný účet obce Nová Ľubovňa v členení
Hospodárenie
Bežné hospodárenie obce
Bežné hospodárenie RO
Bežné hospodárenie spolu
Kapitálové hospodárenie obce
Kapitálové hospodárenie RO
Kapitálové hospodárenie spolu
Schodok bežné a kapitálového
hospodárenia
Finančné operácie
Výsledok hospodárenia obce
vrátane finančných operácii
(prebytok/ schodok)
Vylúčenie z prebytku/úprava
schodku

PRÍJMY

VÝDAJE

ROZDIEL

1 955 395,36
126 981,91

664 515,07
1 054 183,02

1 290 880,29
-927 201,11

2 082 377,27
182 550,90
0,00
182 550,90

1 718 698,09
586 347,19
0,00
586 347,19

363 679,18
-403 796,29
0,00
-403 796,29

2 264 928,17

2 305 045,28

-40 117,11

343 230,77

97 024,45

246 206,32

2 608 158,94

2 402 069,73

206 089,21
19 713,54
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Upravené hospodárenie obce

186 375,67

3) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
tvorbu rezervného fondu obce vo výške 186 375,67 EUR .
4) Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia vo výške 503 620,26 EUR v prospech
účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Návrh Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019

5.

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019, predkladá Ing. Júlia Boďová,
starostka obce Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Dôvody návrhu zmeny rozpočtu:
-

Obec pri schvaľovaní rozpočtu nemala k dispozícii presnú výšku podielových daní,
preto je v položke „bežné príjmy“ navýšenie podielových daní o čiastku
102.500,- €.

-

Obec o uvedenú čiastku navýšila „bežné výdaje“.

-

Z VÚC obec dostala dotáciu na cyklotrasu vo výške 11.300,- €, ide o „kapitálový
príjem“.

-

Obec navýšila o uvedenú čiastku „kapitálové výdaje“ na rekonštrukciu Hasičskej
zbrojnice 2. etapa – príjazdová cesta.

Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu.
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce
ukončila a dala za návrh hlasovať.

návrhy, starostka obce rozpravu

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 44/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019.
Hlasovanie :
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0
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Uznesenie OZ č. 44/2019 bolo prijaté v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

6.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. 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.
Starostka obce v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová
Ľubovňa na II. polrok 2019 predložila návrh na schválenie poverenia na výkon kontrolnej
činnosti podľa predloženého plánu pre Ing. Júliu Rybovičovú, hlavnú kontrolórku obce.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu.
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce
ukončila a dala za návrh hlasovať.

návrhy, starostka obce rozpravu

Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 45/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
1) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. polrok
2019.
2) Poverenie na výkon kontrolnej činnosti podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. polrok 2019 pre Ing. Júliu Rybovičovú,
hlavnú kontrolórku obce.
Hlasovanie :
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 45/2019 bolo prijaté v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
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schvaľuje
1) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. polrok
2019.
2) Poverenie na výkon kontrolnej činnosti podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nová Ľubovňa na II. polrok 2019 pre Ing. Júliu Rybovičovú,
hlavnú kontrolórku obce.
7.

Návrh sadzobníka úhrad obce Nová Ľubovňa

Návrh sadzobníka úhrad obce Nová Ľubovňa, predkladá Ing. Júlia Boďová, starostka obce
Nová Ľubovňa. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice.
Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu.
Starostka obce vysvetlila, že dochádza k úprave niektorých položiek napr. :
- za upratovanie kultúrneho domu,
- obec zakúpila nový riad do kuchynky pri obecnom úrade, takže dochádza
k doplneniu inventáru a poplatkov za jeho použitie,
- obec chce rozšíriť svoje služby o prenájom niektorých strojov a zariadení, ktoré
obec vlastní.
Členovia obecnej rady na svojom zasadnutí dňa 17.06.2019 navrhli doplniť niektoré
položky, ktoré predložili poslancom.
Poslanci obce po vzájomnej konzultácii a prehodnotení jednotlivých položiek sadzobníka
úhrad sa uzhodli na spoločnom návrhu.
Starostka obce rozpravu ukončila a dala za návrh hlasovať.
Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 46/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
Sadzobník úhrad obce Nová Ľubovňa, číslo vnútorného predpisu 1/2019.
Hlasovanie :
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0
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Uznesenie OZ č. 46/2019 bolo prijaté v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
schvaľuje
Sadzobník úhrad obce Nová Ľubovňa, číslo vnútorného predpisu 1/2019.
8.

Prerokovanie žiadosti p. Jána Jendrichovského, bytom Nová Ľubovňa č. 12,
o odkúpenie pozemku

Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 19.03.2019 a tvorí prílohu tejto zápisnice,
predkladá Ing. Júlia Boďová starostka obce.
Pani starostka uviedla, že p. Jendrichovský žiada odkúpiť pozemok KN – C č. 1551/3,
v k.ú. Nová Ľubovňa – pri moste, ako kompenzáciu za parcelu KN-C č. 689/3 o výmere
9 m2, ktorú mal odpredať Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. na reguláciu
potoka Jakubianka. K uvedenému odpredaju v čase vysporiadania týchto pozemkov
nedošlo. Parcela KN – C č. 1551/3, o ktorú p. Jendrichovský žiada, nemá list vlastníctva.
Je evidovaná v registri „E“, na mape určeného operátu sú to parcely : KN-E č. 373/5
o výmere 143 m2 + KN-E č. 4709/9 o výmere 290 m2.
Dôležitým faktom je skutočnosť, že obec predmetné pozemky potrebuje na možnú
zámenu, z dôvodu toho, že na pozemku vo vlastníctve cirkvi je umiestnená stavba
zrealizovaná obcou. Obec bola naklonená zámene pozemkov v rovnakej výmere. Preto
obecné zastupiteľstvo predmetnú žiadosť prejednalo na svojom zasadnutí dňa 26.04.2019,
kde prijalo uznesenie OZ č. 36/2019, v ktorom odporučilo vyvolať rokovanie so
žiadateľom p. Jánom Jendrichovským, bytom Nová Ľubovňa č. 12, o možnosti zámeny
pozemkov, a to :
Parcely KN-C č. 689/3 o výmere 9 m2, ktorej vlastníkom je p. Ján Jendrichovský, za časť
parcely KN-E č. 373/5 o výmere 9 m2, ktorej vlastníkom je obec Nová Ľubovňa.
Dňa 17.05.2019 sa konalo ústne pojednávanie na Obecnom úrade v Novej Ľubovni
so žiadateľom a jeho manželkou, kde sa p. Jendrichovský vyjadril, že nesúhlasí s výmenou
pozemkov a trvá na svojej žiadosti o odkúpenie pozemku ( KN – C č. 1551/3).
Obecná rada na svojom zasadnutí dňa 17.06.2019 nedoporučuje poslancom obecného
zastupiteľstva súhlasiť s odpredajom predmetného pozemku KN – C č. 1551/3.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu.
Keďže k uvedenému neboli vznesené iné doplnenia, starostka obce rozpravu ukončila
a dala za návrh podanej žiadosti hlasovať.
Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 47 /2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
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schvaľuje
zámer odpredať pozemok KN-C č. 1551/3 p. Jánovi Jendrichovskému bytom Nová
Ľubovňa č. 12.
Hlasovanie :
Za: 0

Zdržalo sa: 0

Proti: 8

Uznesenie OZ č. 47/2019 bolo prijaté v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
neschvaľuje
zámer odpredať pozemok KN-C č. 1551/3 p. Jánovi Jendrichovskému bytom Nová
Ľubovňa č. 12.
9.

Informácia o majetkovom priznaní starostky obce za rok 2018

Mgr. Matúš Barlík, predseda Komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného
záujmu v Novej Ľubovni, predložil poslancom záznam zo zasadnutia komisie zo dňa
29.04.2019. Komisia zasadala v súvislosti s písomným oznámením starostky obce Nová
Ľubovňa, Ing. Júlie Boďovej, v súvislosti s oznámením funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. Záznam tvorí prílohu zápisnice.
Starostka obce k uvedenému bodu programu otvorila rozpravu.
Keďže nikto z prítomných sa k uvedenému bodu nevyjadril, starostka obce rozpravu
ukončila a dala za návrh hlasovať.
Veronika Olšavská, overovateľka zápisnice, prečítala návrh na uznesenie č. 48/2019:
Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré podala starostka obce Ing. Júlia Boďová,
a ktoré dňa 29.04.2019 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Hlasovanie :
Za: 8

Zdržalo sa: 0

Proti: 0

Uznesenie OZ č. 48/2019 bolo prijaté v tomto znení:
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Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni
berie na vedomie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného
zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré podala starostka obce Ing. Júlia Boďová,
a ktoré dňa 29.04.2019 prerokovala Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
10.

Rôzne

Ing. Júlia Boďová, starostka obce informovala prítomných :
- O výberovom konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ, kde do funkcie riaditeľky bola opätovne
zvolená RNDr. Renáta Chamillová.
- Obec pripravuje „Odpustové popoludnie“, kde hlavným bodom programu je známa
slovenská kapela INEKAFE.
- O opravách suterénov v budove Družiny pri ZŠ.
- Pani starostka aj touto cestou poďakovala zamestnancom obce, naším hasičom a všetkým
tým, ktorí boli nápomocní pri primičnej slávnosti, dňa 16.06.2019.
- ZŠ pripravuje VZN ohľadom stravného, preto pani starostka požiadala poslancov, či by
bolo možné septembrové obecné zastupiteľstvo presunúť na 14.08.2019, aby sa mohlo
uvedené VZN prerokovať s platnosťou od nového školského roku 2019/2020. Poslanci
súhlasili so zmenou termínu rokovania obecného zastupiteľstva.
Bc. Regína Konkoľová, poslankyňa obce upozornila na kanál zahádzaný burinou na
kapušnici.
Pani starostka reagovala, že obec svoje kanály čistí, ale kanál na „farskej roli“ by si mali
ľudia udržiavať, aby nedochádzalo k zatopeniu týchto pozemkov. Obec môže dať
upozornenie na stránku, prípadne vyhlásiť, aby užívatelia týchto pozemkov tento kanál
udržiavali.
Veronika Olšavská, poslankyňa obce sa informovala, či už obec má namiesto skládky smer
Kolačkov náhradnú skládku.
Pani starostka k uvedenému doplnila, že obec už má náhradnú skládku smer na Jakubany,
ale občania ju môžu využívať len s vedomím zamestnanca obce p. Petra Kmeča.
Mgr. Matúš Barlík, poslanec obce upozornil na to, že na cyklotrase sú kamienky, aby to
hasiči raz za čas premyli.
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Pani starosta sa k uvedenému vyjadrila, že údržba tejto cyklotrasy, nie je jednoduchá a to
z dôvodu toho, že ak to obec pozametá a prejde auto, tak kamienky sú tam znova.
S hasičmi by to neriešila, pretože oni pracujú na báze dobrovoľnosti, skôr to riešiť formou
brigády.
Štefan Smoroň, poslanec obce sa k uvedenému vyjadril, že nové cyklotrasy sa robia na
pôvodných poľnohospodárskych cestách, tak mala by byť vzájomná tolerancia.
Pani starostka ešte doplnila, že obec chce k novému stroju AVANT dokúpiť zariadenie na
zametanie ciest.
Ing. Michlal Žid, poslanec obce sa informoval, či už je v prevádzke detské ihrisko pri ZŠ.
Pani starostka potvrdila funkčnosť uvedeného detského ihriska, obec má k uvedenému
prijatý aj prevádzkový poriadok.
Ján Žemba, poslanec obce upozornil na chybnú dlažbu v jednom mieste na parkovisku pri
obecnom úrade.
Pani starostka informovala prítomných, že obec zasielala reklamáciu zhotoviteľovi.
Mgr. Matúš Barlík, poslanec obce sa informoval, či obec má nariadenie, ktoré pojednáva
o povinnostiach majiteľov psov. Dôvodom je skutočnosť, že vie o incidente, kde majiteľ
huckal svojho psa proti inému občanovi.
Pani starostka sa k uvedenému vyjadrila, že obec, čo sa týka psov, postupuje podľa platnej
legislatívy a má prijaté VZN o držaní psov.
Ján Žemba, poslanec obce sa informoval, či obec plánuje pomenovať ulice v obci.
Pani starostka reagovala, že už v minulosti boli návrhy pomenovania ulíc, ale je potrebné si
uvedomiť skutočnosť, že takáto zmena, kde bude potrebné vykonať nielen pomenovanie
ulíc, ale aj prečíslovanie stavieb je dlhodobejší proces. Táto zmena bude mať dopad aj na
občanov, ktorí si budú musieť zmeniť svoje údaje v občianskych preukazoch,
živnostenských listoch a pod. Obec zatiaľ neuvažuje o tejto zmene, ale si uvedomuje, že
v budúcnosti sa tomuto procesu obec nevyhne.
Ing. Michal Žid, poslanec obce upozornil na potrebu vyčistiť sútok potokov Jakubianky
a Kolačkovianky.
Pani starostka reagovala, že obec podá žiadosť na SVP.
Štefan Smoroň, poslanec obce upozornil na to, že zamoká stena na Glóbuse, z pravej
strany budovy pravdepodobne z odtokového žľabu.
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Pani starostka zareagovala, že obec plánuje riešiť tieto opravy na budove Glóbusu spolu so
zateplením.
11.

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:

Ing. Michal Žid, podpísaný
Veronika Olšavská, podpísaná

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná

Ing. Júlia Boďová
starostka obce, podpísaná
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