
 Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.03.2014 v zasadačke 
Obecného úradu v Novej Ľubovni. 

 
Prítomní :   Stanislav Turlík, starosta obce                                                                            

Ing. Júlia Boďová                                                                                              
Ing. Jozef Kmeč                                                                                                 
Jozef  Sás    
Pavol Sás    
Vladimír Repka 
Peter Pečarka                                                                                                                             
Štefan Smoroň         
 Ing. Matúš Folvarčík    
Ing. Júlia Rybovičová,  hlavný kontrolór obce 

  
Ostatní prítomní:  Bc. 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 6, t.j. Obecné zastupiteľstvo v  Novej 
Ľubovni  je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Poslankyňa Bc. Regína Konkoľová sa 
z rokovania ospravedlnila a poslanci Štefan Smoroň a Ing. Matúš Folvarčík sa 
ospravedlnili, že sa na rokovanie dostavia neskôr. 
  
Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom predložený pred 
zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Odpredaj nepojazdného motorového vozidla OPEL COMBO 
4. Zakúpenie nového motorového vozidla pre potreby obce 
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 

Starosta obce podal návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, a to:  
- Bod 5: Prejednanie žiadosti p. Martina Konkoľa, bytom Nová Ľubovňa č.392 

o vydanie súhlasu na prenájom nebytových priestorov – Bufetu na rázcestí súp.      
č.755 

- Bod 6: Prejednanie možnosti podania žiadosti o grant na sprístupnenie kaplnky     
sv. Jána Nepomuckého pre verejnosť 
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K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
 
Hlasovanie o predloženom a doplnenom návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva: 
 
Za: 6               Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej 
Ľubovni v tomto znení : 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3. Odpredaj nepojazdného motorového vozidla OPEL COMBO 
4. Zakúpenie nového motorového vozidla pre potreby obce 
5. Prejednanie žiadosti p. Martina Konkoľa, bytom Nová Ľubovňa č.392 o vydanie 

súhlasu na prenájom nebytových priestorov – Bufetu na rázcestí súp. č.755 
6. Prejednanie možnosti podania žiadosti o grant na sprístupnenie kaplnky sv. Jána 

Nepomuckého pre verejnosť 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver 

 
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Zapisovateľ: Bc. Anna Smoroňová 
Návrhová komisia a overovatelia zápisnice:  Jozef Sás 
       Peter Pečarka 
            
3.      Odpredaj nepojazdného motorového vozidla OPEL COMBO 
 
Návrh na odpredaj nepojazdného motorového vozidla OPEL COMBO za cenu 700,- €, 
predkladá Stanislav Turlík, starosta obce. Na uvedenom vozidle je potrebné opraviť 
riadiacu jednotku.  Keďže sa jedná o 10 ročné vozidlo a oprava motorového vozidla by 
bola nákladovo náročná je výhodnejšie auto odpredať a kúpiť nové.  
 
Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 
 
Obecná rada odporúča odpredaj motorového vozidla OPEL COMBO. 
 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ing. Matúš Folvarčík. 
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Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 
a dal za návrh hlasovať. 
  
Hlasovanie o predloženom návrhu odpredaja nepojazdného motorového vozidla OPEL 
COMBO : 
 
Za: 7              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
 
Poslanci obce schválili odpredaj nepojazdného motorového vozidla OPEL COMBO za 
cenu 700,- € 
     
4. Zakúpenie nového motorového vozidla pre potreby obce 

 
Návrh na zakúpenie nového motorového vozidla pre potreby obce, predkladá Stanislav 
Turlík, starosta obce.  
Nákup nového motorového vozidla je možné zrealizovať kombinovaným spôsobom v 1/3 
úhrada z vlastných zdrojov a doplatok formou úveru.  
Osobný automobil má spĺňať tieto požiadavky : 

- kategória vozidla M1, 
- motorové vozidlo s počtom miest na sedenie 5, 
- palivo – benzín, 
- splnenie platnej emisnej EURO normy, 
- výkon motora min. 60 kW, 
- spotreba paliva v mimomestskej  prevádzke max. 6 lit./100 km, 

a iné ( podľa priloženej prílohy, ktorá je súčasťou zápisnice). 
Tieto a ďalšie podmienky v prípade schválenia budú presne vyšpecifikované vo verejnom 
obstarávaní. Základná cena vozidla by sa mala pohybovať okolo 10.000,- €.  
 
Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 
 
Obecná rada odporúča zakúpiť nové osobné motorové vozidlo pre potreby obce. 
     
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 
a dal za návrh hlasovať.  
 
Hlasovanie o predloženom návrhu  zakúpenia nového osobného motorového vozidla pre 
potreby obce : 
 
Za: 7              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
 
Poslanci obce schválili zakúpenie nového osobného motorového vozidla pre potreby obce.  
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5. Prejednanie  žiadosti p. Martina Konkoľa, bytom Nová Ľubovňa 392 o vydanie 
súhlasu na prenájom nebytových priestorov – Bufetu na rázcestí súp. č. 755 

 
Žiadosť, ktorá bola doručená na obecný úrad dňa 05.03.2014 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 
predkladá Stanislav  Turlík, starosta obce.   

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Štefan Smoroň 
  
Stanislav Turlík, starosta obce informoval poslancov, že p. Martin Konkoľ má                 
t.č. v prenájme objekt - Bufet na rázcestí súp.č. 755, na parcele C-KN 1541 a žiada 
o udelenie súhlasu na prenájom uvedených priestorov spoločnosti MAVIKO, s.r.o., Nová 
Ľubovňa č.392, ktorej je žiadateľ aj s manželkou konateľom, a to za tým istým účelom, na 
ktoré boli priestory poskytnuté do prenájmu. 
 
Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 
 
Ing. Júlia Boďová, poslanec obce, súhlasí, aby Martin Konkoľ v zmysle zmluvy o nájme   
č. 5/2013 prenajatý bufet mohol ďalej prenajať vlastnej s.r.o.. 
     
Keďže k návrhu neboli vznesené iné pozmeňujúce návrhy, starosta obce rozpravu ukončil 
a dal za návrh hlasovať.  
 
Hlasovanie o predloženom návrhu  žiadosti p. Martina Konkoľa, Nová Ľubovňa č. 392: 
 
Za: 8              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí p.Martinovi Konkoľovi, bytom Nová Ľubovňa č.d 392 
s možnosťou ďalšieho prenájmu objektu „Bufetu na rázcestí“, súp.č. 755, ktorý je 
postavený na parcele  C-KN 1541, za rovnakým účelom, na ktorý boli priestory prenajaté,  
a to spoločnosti MAVIKO, s.r.o., Nová Ľubovňa 392, ktorej je p. Martin Konkoľ aj 
s manželkou Vierou konateľom. 
 
6. Prejednanie možnosti podania žiadosti o grant na sprístupnenie kaplnky         

sv. Jána Nepomuckého pre verejnosť 
 
Stanislav Turlík, starosta obce predložil poslancom možnosť podania žiadosti o grant na 
sprístupnenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého pre verejnosť, ktorá bola postavená            
v r. 1900. Sprístupnenie by sa netýkalo samotnej kaplnky, ale prístupu k nej. Ak by bol 
projekt schválený, obec by na tento účel mohla získať od cca 1.000,- € do 7.500,- €.   

 
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 predloženom návrhu  podania žiadosti o grant: 
 
Za: 8              Proti: 0   Zdržalo sa: 0  
 
Poslanci obce súhlasia s podaním žiadosti o grant na sprístupnenie kaplnky sv. Jána 
Nepomuckého pre verejnosť.  
 
7. Diskusia 

 
Stanislav Turlík, starosta obce poskytol informáciu o : 
- možnosti získania finančných prostriedkov cez projekt na nákup kosačky pre futbalové 

ihrisko    
- malom projekte na individuálne potreby obcí, na havarijné stavy budov, kde by obec  

mohla požiadať o zateplenie budovy obecného úradu zo severnej a východnej strany 
objektu 

- tom, že Slovenský vodohospodársky podnik nám poslal projekty k vyjadreniu pre 
stavebné povolenie na protipovodňovú ochranu potoka Jakubianka   

- možnosti prefinancovania úveru z Prima Banky do Slovenskej sporiteľne, kde by obec 
mohla ušetriť finančné prostriedky. Starosta dal poslancom na zváženie túto možnosť, 
ktorej  budú predchádzať ešte vzájomné rokovania. Poslanci sú naklonení rokovaniam.  

 
8.       Návrh na uznesenie 

 
Predkladá: Peter Pečarka, poslanec obce a overovateľ zápisnice. 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
 
Hlasovanie za schválenie návrhu na uznesenie: 
 
Za: 8     Proti: 0     Zdržalo sa: 0 
 
Poslanci obce schválili Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 2/2014 zo dňa 
10.03.2014. Uznesenie č. 2/2014 tvorí písomnú prílohu zápisnice. 
  
9.      Záver 
 
Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Stanislav Turlík, 
starosta obce, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
vyhlásil za ukončené. 
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Overovatelia zápisnice:     Jozef Sás  
    Peter Pečarka  
                   
 

Zapisovateľ: Bc. Anna Smoroňová 

 

 

Stanislav Turlík 
   starosta obce    
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UZNESENIE  č. 2/2014 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

zo dňa 10.03.2014 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí : 
 
A:   SCHVAĽUJE  
 

1.     Program zasadnutia 
 

2.     Odpredaj nepojazdného motorového vozidla OPEL COMBO za cenu 700,- €. 
  

3.     Zakúpenie nového osobného motorového vozidla pre potreby obce.  
  
B:   SÚHLASÍ 
 

 1.   p.Martinovi Konkoľovi, bytom Nová Ľubovňa č.d 392 s možnosťou ďalšieho 
prenájmu objektu „Bufetu na rázcestí“, súp.č. 755, ktorý je postavený na parcele       
C-KN 1541, za rovnakým účelom, na ktorý boli priestory prenajaté,  a to 
spoločnosti MAVIKO, s.r.o., Nová Ľubovňa 392, ktorej je p. Martin Konkoľ aj 
s manželkou Vierou konateľom. 

 
 2.   S podaním žiadosti o grant na sprístupnenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého pre  

verejnosť. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   Jozef Sás  
       Peter Pečarka  
  

 

V Novej Ľubovni dňa 10.03.2014 

Zapisovateľ: Bc. Anna Smoroňová 

 

Stanislav Turlík                                    
  starosta obce  


