
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.02.2017 v zasadačke 

Obecného úradu v Novej Ľubovni. 

 

 

Prítomní :   Stanislav Turlík, starosta obce 

   Ing. Júlia Boďová 

 Miroslav Hamrák  

 Peter Jendrichovský 

 Alžbeta Kaletová    

 Bc. Regína Konkoľová 

 Pavol Rusiňák  

 Pavol Sás 

 Štefan Smoroň 

  Ján Žemba 

 

Ostatní prítomní : Ing. Júlia Rybovičová,  hlavný kontrolór obce 

Mgr. Anna Smoroňová, zapisovateľka  

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Novej Ľubovni  otvoril a viedol Stanislav Turlík, 

starosta obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných 

a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 9, t.j. Obecné zastupiteľstvo                    

v  Novej Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  

 

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu 

s pozvánkou na  zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení  

4. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

5. Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 v Obci Nová Ľubovňa 

6. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie časti parcely C-KN č. 118 v k.ú. Nová Ľubovňa 

7. Prerokovanie žiadosti p. Františka Repku, bytom Nová Ľubovňa č. 619 o odkúpenie 

časti pozemku   

8. Zapojenie do projektu : „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný 

európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba 

cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“  

9. Predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na rok 

2017 
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10. Návrh na odmenu pre kontrolórku obce Nová Ľubovňa  

11. Rôzne : 

a) Informácia o projektovej dokumentácii parku pri hrádzi a lávky cez potok 

Jakubianka 

b) Informácia o zakúpení kompostérov pre domácnosti 

c) Informácia o vývoze a nákladoch komunálneho a triedeného odpadu 

spoločnosťou EKOS spol. s.r.o. 

d) Informácia zo zasadnutia členov Ľubovnianskeho regionálneho združenia 

miest a obcí okresu Stará Ľubovňa 

e) Informácia zo stretnutia starostov so zástupcami Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Starej Ľubovni 

f) Informácia o realizácii opravy tribúny na ihrisku 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

 

Za: 9                 Proti: 0   Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva. 

 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová 

 

Návrhová komisia a overovatelia zápisnice:    Štefan Smoroň 

         Pavol Rusiňák 

            

3. Kontrola uznesení 

 

Starosta obce skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 6/2016 zo dňa 12.12.2016  

sú splnené.  

 

4. Správa hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa o kontrolnej činnosti za rok 2016  

  

Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Obce Nová Ľubovňa za rok 2016, ktorá 

tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce. 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti 

Obce Nová Ľubovňa za rok 2016.  

 

5. Správa Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 v Obci Nová Ľubovňa 

 

Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016, predkladá predseda CIK Ing. Júlia Boďová, 

poslanec obce. 

Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu Centrálnej inventarizačnej komisie 

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.  

 

6. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie časti parcely C-KN  č. 118 v k.ú. Nová 

Ľubovňa  

 

Na obecný úrad boli doručené tri žiadosti o odkúpenie časti parcely  C –KN č. 118 v k.ú. 

Nová Ľubovňa spolu so súvisiacimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, 

predkladá Stanislav Turlík, starosta obce.   

Prvá žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 29.11.2016 od p. Ladislava Folvarčíka, 

bytom Nová Ľubovňa č. 523  a  dňa 17.01.2017 bolo doručené zrušenie kúpno-predajnej 

zmluvy, na ktorom sa dohodli p. Ladislav Folvarčík a p. Ján Rusiňák.   

Druhá žiadosť bola doručená na obecný úrad p. Ladislavom Smrekom, bytom Nová 

Ľubovňa č. 389 dňa 15.02.2017.  

Tretia žiadosť bola doručená na obecný úrad p. Jaroslavom Jantošom, bytom Nová 

Ľubovňa č. 389 dňa 15.02.2017.   

Poslanci obce sa oboznámili s obsahom žiadostí, s ich odôvodnením a so súvisiacimi 

prílohami, ktoré obsahujú jednoduchý situačný náčrt. 

 

Pán starosta zároveň predložil poslancom stanovisko obecnej rady k odpredaju časti 

predmetnej parcely podľa návrhu žiadateľov : 

 

Obecná rada nedoporučuje poslancom obecného zastupiteľstva súhlasiť s odpredajom časti 

parcely  C - KN č. 118, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú.  Nová Ľubovňa 

tak, ako to uvádzajú žiadatelia vo svojich návrhoch t.z. od existujúceho murovaného          

a plechového oplotenia susedných pozemkov po kanál a chodník pri štátnej ceste z dôvodu 

toho, že : 
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- Jedná sa o dlhodobo sporný pozemok aj v rámci užívania, kde už predchodcovia 

terajšieho vedenia obce sa týmto problémom zaoberali a nevyriešili ho. O uvedenej 

skutočnosti svedčia aj t.č. tri žiadosti, podané na obecný úrad o odkúpenie častí  

predmetnej parcely 

- Povinnosťou obce je predchádzať dlhodobým sporom, čo by zvýhodnením 

niektorého zo záujemcov mohlo situáciu ešte vyostriť  

- Podstatná je ale skutočnosť, že obec tento pozemok neeviduje ako nadbytočný 

a nemá záujem ho odpredať. V budúcnosti môže slúžiť na občiansku vybavenosť. 

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. 

 

Nakoľko nikto z prítomných sa k veci nevyjadril, starosta obce rozpravu ukončil. 

 

Keďže o prevodoch vlastníctva majetku obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo, pán starosta 

dal hlasovať, či je tu zámer predať navrhovanú časť predmetnej parcely.  

 

Hlasovanie o zámere odpredať časť parcely C - KN č. 118, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria v k.ú.  Nová Ľubovňa, tak ako je uvedené v návrhu žiadateľov : 

 

Za: 0              Proti: 0   Zdržalo sa: 9  

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer odpredať časť parcely C - KN č. 118, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú.  Nová Ľubovňa tak, ako to uvádzajú žiadatelia 

vo svojich návrhoch t.z. od existujúceho murovaného  a plechového oplotenia susedných 

pozemkov po kanál a chodník pri štátnej ceste. 

  

7. Prerokovanie žiadosti p. Františka Repku, bytom Nová Ľubovňa č. 619 

o odkúpenie časti pozemku 

 

Predmetný zámer bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2016 

a zverejnený 15 dní pred dnešným zasadnutím. 

Starosta obce predložil návrh na predaj pozemku, a to : parc. E - KN č. 21/6 druh 

pozemku TTP o výmere 16 m
2
, nachádzajúca sa v obci a k.ú. Nová Ľubovňa a je vo 

vlastníctve obce Nová Ľubovňa, zapísaná na LV 3558  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v cene 6,50 €/1 m
2
, 

Františkovi Repkovi, bytom Nová Ľubovňa č. 619,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetná časť pozemku sa nachádza priamo vo dvore žiadateľa, ktorú dlhodobo  užíva 

a má ju oplotenú. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné túto časť pozemku odpredať inému 

záujemcovi.     
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Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

 

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

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za: 9    Proti:0         Zdržalo sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku, a to :  parc. E - KN č. 21/6 druh 

pozemku TTP o výmere 16 m
2
, nachádzajúca sa v obci a k.ú. Nová Ľubovňa a je vo 

vlastníctve obce Nová Ľubovňa, zapísaná na LV 3558  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v cene 6,50 €/1 m
2
, 

Františkovi Repkovi, bytom Nová Ľubovňa č. 619,  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetná časť pozemku sa nachádza priamo vo dvore žiadateľa, ktorú dlhodobo  užíva 

a má ju oplotenú. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné túto časť pozemku odpredať inému 

záujemcovi.     

 

8. Zapojenie do projektu : „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, 

identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia –        

1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“  

 

Stanislav Turlík, starosta obce predložil návrh : 

 

1. zapojenie do aktivít  projektu: „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, 

identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  –      1. etapa – 

výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) 

v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP  č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 - 00 zo dňa 

15.02.2017 a prílohou č.4 ku tejto zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a  v súlade 

s Partnerskou zmluvou  na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele 

poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky 

podporujúcej rozvoj zdravia  –  1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné 

miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016 (ďalej len „Zmluva o NFP“) ;  

 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu  výške 28,29 % 

výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 ,Príloha k Výpočtu 

spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce.  

 

2.1  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, ktoré bude 

zložené zo zabezpečenia sumy z vlastných finančných prostriedkov vo výške 200.000,- €  
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2.2  zo zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu predpokladanej alikvotnej čiastky  

výdavkov projektu vo výške 273 225,88 €  zabezpečí formou preklenovacieho úveru, 

ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, 

sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 .Konečná výška bude 

identifikovaná po ukončení verejného obstarávania aktivít Projektu, a súhlasí                      

s akceptáciou požiadaviek banky na spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru 

pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:  Obchodná 1, 

06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225. 

 

2.3 Zo zabezpečenia 28,29 %  splátky úrokov z preklenovacieho úveru , príjemcu úveru   

Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa 

 

o d p o r ú č a     

 

uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle  platnej legislatívy s  Ľubovnianskym 

regionálnym združením miest obcí Stará Ľubovňa, Sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará 

Ľubovňa, IČO: 37793225.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu :  

 

Pán starosta sa k uvedenému vyjadril, že obec musí najprv svoj podiel finančných 

prostriedkov poskytnúť Ľubovnianskemu regionálnému združeniu miest obcí Stará 

Ľubovňa (gestorovi projektu) a až po realizácii projektu bude prefinancovaný 

z prostriedkov európskej únie. Obec bude na tento účel brať krátkodobý preklenovací úver 

vo výške cca 273.000,- €, ktorý sa nezapočíta  do úverového zaťaženia obce. Spoluúčasť 

obce na projekte je 5 %, ale 2,5 % bude prefinancované z VÚC, ktorý podporuje projekty 

cyklotrás.  Pán starosta zároveň odpovedal na otázky poslancov a doplnil, že projekt by 

mal byť ukončený do konca tohto roku.  

 

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

 

Hlasovanie o predloženom návrhu : 

 

Za:9    Proti:0         Zdržalo sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo : 

1. zapojenie do aktivít  projektu: „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, 

identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  –      1. etapa – 

výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) 

v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP  č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 - 00 zo dňa 

15.02.2017 a prílohou č.4 ku tejto zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a  v súlade 

s Partnerskou zmluvou  na realizáciu projektu č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele 
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poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky 

podporujúcej rozvoj zdravia  –  1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné 

miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016 (ďalej len „Zmluva o NFP“) ;  

 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu  výške 28,29 % 

výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 ,Príloha k Výpočtu 

spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce.  

 

2.1  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, ktoré bude 

zložené zo zabezpečenia sumy z vlastných finančných prostriedkov vo výške 200.000,- €  

 

2.2  zo zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu predpokladanej alikvotnej čiastky  

výdavkov projektu vo výške 273 225,88 €  zabezpečí formou preklenovacieho úveru, 

ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, 

sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225. Konečná výška                    

bude  identifikovaná   po  ukončení  verejného  obstarávania  aktivít  Projektu,  a  súhlasí      

s akceptáciou požiadaviek banky na spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru 

pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:  Obchodná 1, 

06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225. 

 

2.3 Zo zabezpečenia 28,29 %  splátky úrokov z preklenovacieho úveru, príjemcu úveru   

Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa 

 

o d p o r ú č a     

 

uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle  platnej legislatívy s  Ľubovnianskym 

regionálnym združením miest obcí Stará Ľubovňa, Sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará 

Ľubovňa, IČO: 37793225.  

 

9. Predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na 

rok 2017 

 

Predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na rok 2017 

predkladá Stanislav Turlík, starosta obce : 

 

2. zasadnutie   apríl  21.04.2017 

3. zasadnutie  jún  23.06.2017 

4. zasadnutie september 08.09.2017  

5. zasadnutie  november 10.11.2017 

6. zasadnutie  december 15.12.2017 

  

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 

  

Hlasovanie o návrhu predpokladaného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva  na rok 

2017:  

 

Za: 9               Proti: 0    Zdržalo sa: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v obci Nová Ľubovňa na rok 2017: 

 

2. zasadnutie   apríl  21.04.2017 

3. zasadnutie  jún  23.06.2017 

4. zasadnutie september 08.09.2017  

5. zasadnutie  november 10.11.2017 

6. zasadnutie  december 15.12.2017 

 

10. Návrh na odmenu pre kontrolórku obce Nová Ľubovňa  

          

Stanislav Turlík, starosta obce, predložil návrh na schválenie ročnej odmeny pre  hlavnú 

kontrolórku obce vo výške  jednomesačného platu.  

 

Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. 

 

Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 

a dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie o predloženom návrhu na odmenu pre kontrolórku obce Nová Ľubovňa: 

 

Za: 9    Proti:0         Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obce schválili Ing. Júlii Rybovičovej, hlavnej kontrolórke obce Nová Ľubovňa, 

v súlade s § 18c bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov ročnú odmenu vo výške jednomesačného platu s prihliadnutím na náročnosť 

a kvalitu výkonu funkcie. 

 

11. Rôzne 

 

a) Informácia o projektovej dokumentácii parku pri hrádzi a lávky cez potok 

Jakubianka 

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval prítomných o projekte parku pri hrádzi a lávky 

cez potok Jakubianka. Lávka bude mať dĺžku až 50 m nakoľko sa nesmie dotknúť hrádze 
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povodia. Bude zrealizovaná tak, aby v prípade hromadných podujatí, sviatkov 

a mimoriadnych udalostí bola prejazdná osobnými autami a tak prepájala dolnú časť obce 

pri bytovkách a Glinik.  Park je naplánovaný smerom od bytoviek ku kruhovému objazdu. 

K uvedenému ukázal poslancom vizualizáciu  projektu a vysvetlil, že smerom od bytoviek 

je v pláne detské ihrisko, bude tam malý amfiteáter, lavičky, skalky z ktorých bude vytekať 

voda (malá fontána), kvetináče, výsadba, drobná architektúra a iné. Realizácia projektu 

závisí od finančných prostriedkov obce a pokiaľ obec nebude mať dostatočné financie, 

môže sa realizovať aj na etapy.  Je to pekný projekt a je dôležité, aby bol zrealizovaný tak, 

ako bude naprojektovaný. Park pri hrádzi je len pracovný názov preto môžeme 

porozmýšľať aj o inom názve, doplnil starosta. Poslancov obecného zastupiteľstva tento 

návrh projektu zaujal a preto súhlasia so spracovaním vykonávacej projektovej 

dokumentácie.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o projektovej dokumentácii parku pri 

hrádzi  a lávky cez potok Jakubianka.  

 

b) Informácia o zakúpení kompostérov pre domácnosti 

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcej verejnej súťaži  

na kompostéry pre domácnosti cez EKS (elektronický kontraktačný systém). Prvá víťazná 

firma nespĺňala podmienky, tak bola vyhlásená nová verejná súťaž cez EKS. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o zakúpení kompostérov pre 

domácnosti.  

 

c) Informácia o vývoze a nákladoch komunálneho a triedeného odpadu 

spoločnosťou EKOS spol. s r.o. 

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval prítomných, že po rokovaní so spoločnosťou 

EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa, náklady na vývoz odpadov ostávajú nezmenené. 

Riaditeľovi  EKOS-u,  RNDr. Valentovi Jeržembovskému, sa podarilo presadiť rozšírenie 

skládky v Starej Ľubovni o štvrtú kazetu. Mala by zniesť 100.000 kubíkov odpadov, čo je 

postačujúce na 10 – 14 rokov. Triedený odpad by nás nemal stáť nič, nakoľko máme 

zmluvu zo spoločnosťou NATUR-PACK na zhodnocovanie a recykláciu odpadov 

prostredníctvom spoločnosti EKOS spol. s.r.o. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o vývoze a nákladoch komunálneho 

a triedeného odpadu spoločnosťou EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa.  

 

d) Informácia zo zasadnutia členov Ľubovnianskeho regionálneho združenia 

miest a obcí okresu Stará Ľubovňa  
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Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov o rokovaní  členov ĽRZ miest  a obcí 

okresu Stará Ľubovňa : 

- o tom, že celoslovenský ZMOS sa bude konať v dňoch 11.-12. mája 2017 

v Bratislave 

- o projekte výstavby cyklookruhu  

- o finančnom stave spoločného obecného úradu pre územné rozhodnutie a stavebný 

poriadok ( primátor mesta má vydokladovať výdavky ) 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu zo zasadnutia členov 

Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí okresu Stará Ľubovňa.  

 

e) Informácia zo stretnutia starostov so zástupcami Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Starej Ľubovni 

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov o stretnutí starostov so zástupcami 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni o stave kriminality                  

a o štatistických ukazovateľoch dopravnej situácie a nehodovosti v našom okrese.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu so zástupcami Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Starej Ľubovni. 

 

f) Informácia o realizácii opravy tribúny na ihrisku 

 

Stanislav Turlík, starosta obce informoval prítomných o realizácii opravy tribúny na 

futbalovom ihrisku. Poslancom predložil k nahliadnutiu vizualizáciu projektu. Obec 

plánuje opraviť pôvodnú tribúnu, osadiť drevené lavičky so železnou konštrukciou 

a zastrešiť. Dĺžka tribúny bude rovnaká (30m), len hĺbka bude väčšia. Zo strany 

futbalového zväzu boli predložené aj návrhy tribúny s umelohmotnými sedákmi 

v podobnej verzii ako má obec Plavnica. Z finančného a praktického hľadiska je náš návrh  

pri predpokladaných cenách cca o polovicu lacnejší a vzhľadom k tomu, že obec futbalové 

ihrisko využíva aj na hromadné kultúrne a spoločenské podujatia, pôvodná verzia vytvára 

viac miest na sedenie a je menej náročná na údržbu. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o realizácii opravy tribúny na ihrisku. 

 

12. Diskusia 

 

Stanislav Turlík, starosta obce otvoril diskusiu : 

 

Starosta obce informoval poslancov, že je tu problém s trvalým umiestnením lekára 

psychiatrickej ambulancie, ktorú chce obec zachovať. Jedným z riešení je jeho umiestnenie 

na poschodí v budove OÚNZ, kde ordinuje MUDr. Vorobeľová, ale podmienkou              

je parkovisko. Starosta obce už začal o tejto možnosti jednať s Ing. Štefanom Smrekom,  
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či by bol naklonený odpredaju starého neobývaného domu a pozemku  pop. č. 54. Pán 

Smrek má porozprávať s príbuznými, výsledok nám zatiaľ nie je známy. Ak by majitelia 

predmetnej  nehnuteľnosti boli tejto možnosti prístupní v uvedenej časti by vzniklo pekné 

parkovisko pre zdravotné stredisko, ale aj kostol (vzhľadom na množstvo áut parkujúcich 

v okolí kostola počas sv. omší). 

 

V ďalšom informoval o : 

- rekonštrukcii chodby na prízemí obecného úradu, smer pošta, kde je nová maľba, 

nové zasúvacie mreže, náter dverí a pod.  

- obec pripravuje projektovú dokumentáciu na rozšírenie verejného osvetlenia, 

kanalizácie od poloostrova smer Hombark. Na vodovod už projekt máme. 

 

Pán starosta ešte poskytol poslancom informácie : 

 

o tom, ako pokračuje súdny spor s p. Jánom Jendrichovským. Protistrana  navrhla dohodu 

o urovnaní, nakoľko pretlak cez štátnu cestu  (tak ako navrhovala protistrana) sa nedá 

urobiť. O ďalšom postupe bude pán starosta poslancov informovať. 

 

Ďalej pán starosta prítomných informoval, že obec na podnet občanov sa už viackrát 

zaoberala problémom zlej viditeľnosti pri výjazde z bočnej komunikácie medzi rodinnými 

domami  č. 621 a 622 na hlavnú cestu, kde bráni výhľadu hustý porast, ktorý je  

na pozemku rodinného domu pop. č. 622 a jeho vlastníkom je Mgr. Zuzana Repková a Ján 

Pjeczka, bytom Nová Ľubovňa č. 24. Obec sa už v minulosti snažila s terajšími i minulými 

vlastníkmi  viackrát dohodnúť na redukcii porastu tak, aby netvoril prekážku vo výhľade, 

no bezvýsledne. Zo strany rodiny Repkovej  bol daný podnet na okresné riaditeľstvo 

policajného zboru z ktorého vzišiel návrh Okresného riaditeľstva Policajného zboru, 

okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni, na jednosmernú cestu a s tým 

spojené trvalé dopravné značenie. Zároveň navrhli aj trvalé dopravné značenie ak by ostal 

pôvodný stav. Okresný dopravný inšpektorát sa nami navrhovanou alternatívu, 

prednesenou pánom starostom na ústnom prerokovaní na mieste samom a v kancelárii ODI 

vôbec nezaoberal a túto alternatívu neposúdil.  

Obec už v minulosti vyvíjala iniciatívu odkúpenia pozemkov na rozšírenie, 

prípadne vybudovanie novej miestnej komunikácie v danej časti, no k dohode nedošlo. 

Obec po posúdení všetkých alternatív a prípadne prerokovaní s dotknutými 

osobami a úradmi, zváži ďalší postup, ktorý sa predloží na rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o návrhu na zvýšenie bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky pri rodinných domoch č. 621,622.  

 

Ďalej informoval o priebehu športových podujatí :  

- bežecké preteky 

- hokejový turnaj Aréna CAP 



12 

 

- ZŠ hokejový turnaj 

- účasť našich žiakov na futbalovom turnaji v Poľsku  

 

Zároveň doplnil, že obec je pozvaná do Zašovej na Zašovské slávnosti dňa 03.09.2017.   

Za obec ide vystúpiť  „Folklórny súbor Vrchovina“ (cca 15 ľudí). 

 

Na naše odpustové popoludnie obec pozvala Kollárovcov a po ich vystúpení                      

je naplánovaná tanečná zábava, na ktorej má hrať diskdžokej z Púchova.   

 

Miroslav Hamrák, poslanec obce upozornil na zmrznuté chodníky. 

 

Starosta obce reagoval,  že obec sa týmto problémom zaoberá a zvažuje vzhľadom na 

rozsah plôch tieto služby v budúcnosti zabezpečiť cez nejakú malú firmu.  

 

Ing. Júlia Boďová, poslanec obce upozornila na nakopený ľad pri autobusových 

zastávkach. 

 

Starosta obce k uvedenému doplnil, že obec autobusové zastávky vyčistí. 

 

Pán starosta v závere ešte prítomných informoval, že obec podala žiadosť o projekty : 

- na zateplenie družiny 

- vybudovanie učební chemickej a fyzikálnej ( cez ZŠ) 

 

Peter Jendrichovský, poslanec obce sa informoval na drevenú garáž pri bytovkách, ktorej 

bývalým vlastníkom bol p. Farkáš a t.č. obec. Základná škola by tieto priestory potrebovala 

na ukladanie rôzneho materiálu, ale t.č. má v nej uložené veci p. Gondek.  

 

Pán starosta reagoval, že p. Gondek dostane výzvu, aby priestory vypratal. Stará 

nevyhovujúca drevená garáž sa zbúra a pre školu sa dá ukladací priestor vyriešiť iným 

spôsobom, napr. zakúpením plechovej garáže a pod.   

   

13. Návrh na uznesenie 

 

Predkladá: Štefan Smoroň, poslanec obce a overovateľ zápisnice. 

K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 

 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu na uznesenie: 

 

Za: 9     Proti: 0     Zdržalo sa: 0 

 

Poslanci obce schválili Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 1/2017 zo dňa 

24.02.2017.  Uznesenie č. 1/2017 tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
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14. Záver 

 

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Stanislav Turlík, 

starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 

vyhlásil za ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice:      Štefan Smoroň, podpísaný   

         Pavol Rusiňák, podpísaný  

 

 

 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

 

 

 

Stanislav Turlík 

   starosta obce, podpísaný   
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 UZNESENIE č. 1/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

zo dňa 24.02.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni na svojom  zasadnutí : 

 

A:   BERIE NA VEDOMIE  

 

1. Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Obce Nová Ľubovňa za rok 

2016.  

 

2. Správu Centrálnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016. 

 

3. Informáciu o projektovej dokumentácii parku pri hrádzi a lávky cez potok 

Jakubianka 

 

4. Informáciu o zakúpení kompostérov pre domácnosti 

 

5. Informáciu o vývoze a nákladoch komunálneho a triedeného odpadu 

spoločnosťou EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa.  

 

6. Informáciu zo zasadnutia členov Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest 

a obcí okresu Stará Ľubovňa 

 

7. Informáciu zo stretnutia starostov so zástupcami Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Starej Ľubovni 

 

8. Informáciu o realizácii opravy tribúny na ihrisku 

 

9. Informáciu o návrhu na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri 

rodinných domoch č. 621, 622.  

 

B:   SCHVAĽUJE  

 

1.     Program zasadnutia  

 

2. Predaj pozemku, a to :  parc. E - KN č. 21/6 druh pozemku TTP o výmere  

16 m
2
, nachádzajúca sa v obci a k.ú. Nová Ľubovňa a je vo vlastníctve obce 

Nová Ľubovňa, zapísaná na LV 3558  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona             

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v cene 6,50 €/1 

m
2
, Františkovi Repkovi, bytom Nová Ľubovňa č. 619,  ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetná časť pozemku sa nachádza priamo vo dvore žiadateľa, ktorú 

dlhodobo  užíva a má ju oplotenú. Z uvedeného dôvodu nie je vhodné túto časť 

pozemku odpredať inému záujemcovi.     

 

3.    1. zapojenie do aktivít  projektu: „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, 

identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  –      

1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ 

(ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP  č. PLSK.01.01.00-

12-0015/16 - 00 zo dňa 15.02.2017 a prílohou č.4 ku tejto zmluve Aktuálna 

žiadosť o NFP, a  v súlade s Partnerskou zmluvou  na realizáciu projektu            

č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, 

identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  –       

1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu zo 

dňa 06.12.2016 (ďalej len „Zmluva o NFP“) ;  

 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu  výške 

28,29 % výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 ,Príloha 

k Výpočtu spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území 

obce.  

 

2.1  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, ktoré 

bude zložené zo zabezpečenia sumy z vlastných finančných prostriedkov vo 

výške 200.000,- €  

 

2.2  zo zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu predpokladanej 

alikvotnej čiastky  výdavkov projektu vo výške 273 225,88 €  zabezpečí formou 

preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom bude Ľubovnianske regionálne 

združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, 

IČO: 37793225.  Konečná výška   bude  identifikovaná   po  ukončení  verejného  

obstarávania  aktivít  Projektu,  a  súhlasí   s akceptáciou požiadaviek banky na 

spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske 

regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:  Obchodná 1, 06401 

Stará Ľubovňa, IČO: 37793225. 

 

2.3 Zo zabezpečenia 28,29 %  splátky úrokov z preklenovacieho úveru, príjemcu 

úveru   Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa 
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o d p o r ú č a     

 

uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle  platnej legislatívy s  Ľubovnianskym 

regionálnym združením miest obcí Stará Ľubovňa, Sídlo:  Obchodná 1, 06401 

Stará Ľubovňa, IČO: 37793225.  

 

4.    Predpokladaný plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Nová Ľubovňa na 

rok 2017: 

 

2. zasadnutie   apríl  21.04.2017 

3. zasadnutie  jún  23.06.2017 

4. zasadnutie september 08.09.2017  

5. zasadnutie  november 10.11.2017 

6. zasadnutie  december 15.12.2017 

  

5.    Ing. Júlii Rybovičovej, hlavnej kontrolórke obce Nová Ľubovňa, v súlade s § 18c 

bod 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

ročnú odmenu vo výške jednomesačného platu, s prihliadnutím na náročnosť 

a kvalitu výkonu funkcie. 

 

C:  NESCHVAĽUJE 

 

1. Zámer  odpredať časť parcely C - KN č. 118, druh pozemku zastavané plochy    

a nádvoria v k.ú.  Nová Ľubovňa tak, ako to uvádzajú žiadatelia vo svojich 

návrhoch t.z. od existujúceho murovaného  a plechového oplotenia susedných 

pozemkov po kanál a chodník pri štátnej ceste. 

 

Overovatelia zápisnice:    Štefan Smoroň, podpísaný  

              Pavol Rusiňák, podpísaný   

 

V Novej Ľubovni dňa 24.02.2017 

Zapisovateľ: Mgr. Anna Smoroňová, podpísaná 

 

  Stanislav Turlík                               

        starosta obce, podpísaný 

 

 

 


