ZÁPISNICA
z 1. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30.06.2011
Prítomní: Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Dáša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Július
Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská, Helena Šmelková – poslanci OZ
Ing. Imrich Keruľ – HK obce,
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku,
Ingrid Kolarčíková – ref. evidencie obyvateľstva
Ospravedlnení: MUDr. Adrián Daniel
Verejnosť: Zuzana Šaršaňová
Na úvod zasadania predložil starosta obce program 1. mimoriadneho zasadania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 28.6.2011, zástupkyňa starostu obce Jana Pronská navrhla doplniť
bod programu č. 6. Interpelácie poslancov, takto navrhnutý program bol prítomnými
poslancami schválený.
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Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Prerokovanie záverečného účtu obce Nálepkovo za rok 2010
Úprava platu starostu obce
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu č. 1: Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

Ingrid Kolarčíková

Do návrhovej komisie boli nominovaní: Helena Šmelková, Bc. Jana Ivančová
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Július Jesze, Bc. Dáša Baniaková

K bodu č. 2: Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Pani Eva Antlová sa z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca OZ a zamestnanca obce
vzdala mandátu poslankyne OZ. Podľa § 51 ods 1. zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na uprázdnený mandát nastupuje za
poslanca obecného zastupiteľstva náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov, ale nebol
zvolený za poslanca. Najväčší počet hlasov získala Bc. Dáša Baniaková.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
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Uznesenie č. 64/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že Bc. Dáša Baniaková zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Nálepkove do rúk starostu obce Dušana
Slivku.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 3: Prerokovanie záverečného účtu obce Nálepkovo za rok 2010

Podľa § 16 ods.10 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec je povinná
prerokovať záverečný účet obce jedným z týchto výrokov – celoročné hospodárenie obce
schvaľuje bez výhrad alebo celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami.
Z uvedeného dôvodu sú v návrhu na uznesenie uvedené obidve možnosti, že v prípade
výhrad poslancov sa tieto v uznesení uvedú s opatreniami na nápravu nedostatkov. Návrh
záverečného účtu za rok 2010 je prílohou tohto návrhu na rokovanie OZ.
V otvorenej rozprave zaznelo nasledovné:
HK – predniesol stanovisko finančnej komisii, ktorá zasadala, konštatovala, že príjmy
a všetky výdaje sú v poriadku po konzultácii s auditorom. Návrh bol zverejnený obvyklým
spôsobom a doporučil schváliť záverečný účet bez výhrad.

Uznesenie č. 65/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nálepkovo za rok 2010
2. Stanovisko audítora z overenia účtovnej závierky obce Nálepkovo k 31.12.2010
Za hlasovali 8 poslanci.
Uznesenie č. 66/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Za hlasovali 7 poslanci
Proti 1 poslankyňa (H. Šmelková)
K bodu č. 4: Úprava platu starostu obce

Navrhovaný plat starostu je podľa § 3 zák. NR SR č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov najnižším možným platom, na ktorý má starosta nárok aj v prípade, ak by obecným
zastupiteľstvom nebol schválený.
Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne prerokuje v mesiaci december 2011 na
obdobie roku 2012.
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V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 67/2011-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 bod 4 zákona NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
v znení neskorších predpisov (zák. NR SR č. 154/2011 Z. z.) úpravu platu starostu obce vo
výške 1669,– € mesačne (slovom Tisícšesťstošesťdesiatdeväť Eur) s účinnosťou od 1. júna
2011.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

K bodu č. 5: Interpelácie poslancov
H. Šmelková – k Záverečnému účtu navrhuje vyhotoviť výmery na daň a odpad a zaslať
upomienky s lehotou splatnosti do určitého termínu
Uznesenie č. 68/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove doporučuje starostovi obce zabezpečiť cestou
zamestnanca obce vykonávajúceho činnosť dane a poplatky vydať platobné výmery na daň
z nehnuteľností a poplatkov za komunálne odpady a vyzvať neplatičov poplatkov za psov a za
nezaplatené pokuty.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

K bodu č. 6: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:
Ingrid Kolarčíková

Overovatelia:
Július Jesze
Bc. Dáša Baniaková

Starosta obce:
Dušan Slivka
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NÁVRH UZNESENÍ NA 1. MIMORIADNE ZASADANIE OZ V NÁLEPKOVE
K bodu č. 2: Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
Uznesenie č. 64/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že Bc. Dáša Baniaková zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Nálepkove.
Za hlasovali
Proti
Zdržal
K bodu č. 3: Prerokovanie záverečného účtu obce Nálepkovo za rok 2010
Uznesenie č. 65/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie:
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Nálepkovo za rok 2010
2. Stanovisko audítora z overenia účtovnej závierky obce Nálepkovo k 31.12.2010
Za hlasovali
Proti
Zdržal
Uznesenie č. 66/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad
// celoročné hospodárenie s týmito výhradami:
Za hlasovali
Proti hlasovali
Zdržal
K bodu č. 4: Úprava platu starostu obce
Uznesenie č. 67/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 bod 4 zákona NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
v znení neskorších predpisov (zák. NR SR č. 154/2011 Z. z.) úpravu platu starostu obce vo
výške 1669,– € mesačne (slovom Tisícšesťstošesťdesiatdeväť Eur) s účinnosťou od 1. júna
2011.
Za hlasovali
Proti
Zdržal

