ZÁPISNICA
zo 2. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, dňa 31.8.2011
=====================================================
Prítomní:
Jana Pronská – zástupkyňa starostu obce
Marián Čarnický, Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Július Jesze, Ondrej Klekner,
Helena Šmelková – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Marcela Juhásová – ref. pre styk s verejnosťou
Ospravedlnení:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Dáša Baniaková, MUDr. Adrián Daniel – poslanci OZ
Verejnosť:
Michal Pronský, Jana Horváthová
Na úvod zasadania predložila zástupkyňa starostu obce program 2.
mimoriadneho zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 30.8.2011, ktorý bol
prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o určení výšky príspevku na finančnú
úhradu nákladov Základnej škole s materskou školou v Nálepkove vrátane
školských zariadení
3. Pridelenia uvoľnených bytov
4. Návrh na schválenie projektu Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II.
5. Opätovné prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice
Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo
6. Rôzne
7. Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená:

Marcela Juhásová

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Ondrej Klekner, Helena Šmelková

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Peter Čarnický, Július Jesze
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Bod č. 2:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o určení výšky príspevku na
finančnú úhradu nákladov Základnej škole s materskou školou
v Nálepkove vrátane školských zariadení
Podľa § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v znení neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
Finančný príspevok na stravovanie pozostáva z nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných
nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. Finančné pásma boli aktualizované
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k 1.9.2011.
V súčasnej dobe je životné minimum pre jedno nezaopatrené dieťa 86,65 € a 15 %
z tejto sumy je 12,99 €.
Vzhľadom na zvýšenú výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
navrhuje sa aj primerané zvýšenie príspevku pre materskú školu a to na 7,- €
mesačne.
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí sa navrhuje zvýšiť zo súčasných 3,40 na 4,- € mesačne. Maximálna výška
tohto príspevku môže byť taktiež 15 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené
dieťa, t. j. 12,99 € mesačne.
Vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu mladých rodín v obci
(nezamestnanosť) navrhuje sa len minimálne zvýšenie finančnej úhrady nákladov
v ZŠsMŠ.
Rozprava:
JUDr. Kozák – vláda zvýšila životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa, z toho
vyplývajú aj vyššie sumy
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 84/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou
školou v Nálepkove vrátane školských zariadení.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Bod č. 3:
Pridelenia uvoľnených bytov
Komisia zasadala dňa 22.8.2011, na ktorom spracovala návrh na pridelenie voľných
obecných bytov. Byty boli uvoľnené po nájomcoch, ktorým bola daná výpoveď
z nájmu, z dôvodu vysokých nedoplatkov na nájomnom. Pri prideľovaní bytov
členovia komisie hodnotili doterajšie bytové podmienky, výšku dlhu voči obci, počet
detí, zdravotné problémy detí resp. rodičov.
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Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 85/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie KSaB pri OZ
v Nálepkove zo zasadania dňa 22.8.2011
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 86/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu na ulici
Hlavnej č. 744/129 po Ivanovi Sobinovskom pani Mgr. Márii Nováčekovej, Letná
334/83, Nálepkovo s podmienkou, že pri podpísaní zmluvy zaplatí trojmesačné
nájomné.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 87/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie bytu v rómskej osade Grün
č. 132/17 po Dušanovi Dunkovi pánovi Marekovi Horváthovi, Grün 758/23,
Nálepkovo za podmienok, že si vyrovná dlh voči obci na komunálnom odpade a pri
podpísaní zmluvy zaplatí v hotovosti trojmesačné nájomné. V prípade nesplnenia
určených podmienok bude byt pridelený náhradníčke pani Jane Horváthovej, I.
Hámor 160/15, Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Uznesenie č. 88/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie bytu v rómskej osade Píla,
Záhajnická cesta 781/95 po Romanovi Šarišskom pani Lucii Horváthovej, Záhajnícka
cesta 783/113, Nálepkovo za podmienok, že si vyrovná dlh voči obci na komunálnom
odpade, nájomnom a pri podpísaní zmluvy zaplatí v hotovosti trojmesačné nájomné.
V prípade nesplnenia určených podmienok bude byt pridelený náhradníkovi pánovi
Cyrilovi Horváthovi, Zimná 587/39, Nálepkovo. Ak vyššie menovaná splní
podmienky, maringotka, v ktorej bývala bude pridelená náhradníkovi Cyrilovi
Horváthovi.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Uznesenie č. 89/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pridelenie bytu v rómskej osade Grün
č. 132/17 po Jozefovi Horváthovi pani Jane Horváthovej, I. Hámor 160/16, Nálepkovo
za podmienok, že si vyrovná dlh voči obci na komunálnom odpade a pri podpísaní
zmluvy zaplatí trojmesačné nájomné.
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Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Bod č. 4:
Návrh na schválenie projektu Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II.
V obci Nálepkovo je v súčasnej dobe 48 % obyvateľov rómskej národnosti. Vývoj
obyvateľstva a pôrodnosť nasvedčuje tomu, že v obci bude čoskoro rovnaký počet
Rómov ako aj nerómov. Celková nezamestnanosť v obci je 46 %.
Projekt je zameraný na zlepšenie sociálnych, zdravotných a bytových podmienok
obyvateľov. Aktivity sú zamerané na podporu a rozvoj miestnej komunity. Terénna
a sociálna práca v spolupráci s občianskym združením ETP Slovensko najmä s tými
obyvateľmi obce, ktorí majú deficit vo vzdelávaní a neschopnosti riešiť nepriaznivé
životné situácie. Realizáciou projektu sa napomôže zlepšeniu zložitých situácii
jednotlivcov a rodín.
Terénnu sociálnu prácu budú vykonávať dve sociálne terénne pracovníčky a dvaja
asistenti. Jeden z rómskej komunity.
Pomoc bude smerovaná najmä na:
- poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho
nepriaznivej sociálnej situácie,
- získanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných pre začlenenie sa do
pracovného procesu,
- individuálnu sociálnu prácu s konkrétnym klientom, jeho rodinou
a komunitou, vykonávanú v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí,
vrátane vyhľadávacích činnosti.
Samotní členovia rómskej komunity počítajú s pomocou sociálnych pracovníkov,
o čom svedčí aj ustavičný dopyt po poradenstve a pomoci. Obec má vhodné
materiálne a personálne zabezpečenie na výkon komunitnej sociálnej práce
(absolvovanie odborných školení, dlhodobá skúsenosť práce s komunitou, odborná
garancia).
Rozprava:
JUDr. Kozák – ozrejmil podrobnosti činnosti sociálnych pracovníkov, vysvetlil na
čo sú tieto finančné prostriedky vyčlenené
Marián Čarnický – na aké obdobie je tento projekt?
JUDr. Kozák – na 2 roky, začína 1.10.2011
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 90/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje projekt „Terénna sociálna práca v obci
Nálepkovo II. Celkové výdavky projektu sú v sume 80640,88 €, výška nenávratného
finančného príspevku poskytnutého MPSVaR SR – Fondom sociálneho rozvoja je
v sume 76608,84 € a vlastné zdroje sú v sume 4032,04 €.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
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Bod č. 5:
Opätovné prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice
Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo
Rozprava:
Marián Čarnický – navrhujem napísať článok do novín, príspevok do miestneho
rozhlasu, aby tí občania, ktorí p. Vitkovského alebo jeho rodinu poznali, prišli na
obecný úrad, prípadne to oznámili nám poslancom, pravdivé informácie o danom
období, o jeho živote.
Peter Čarnický – ak si ľudia nájdu informácie na internete, kontroverzné
informácie, nás sa budú pýtať, prečo sme to schválili, nech vyjadria oni svoj názor
a pomôžu nám správne sa rozhodnúť
Uznesenie č. 91/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove doporučuje získať informácie a názory od občanov
formou obecných novín a obecného rozhlasu, prípadné osobným kontaktom
s poslancami OZ do 10.10.2011 ohľadom života p. Otakara Vitkovského.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Bod č. 6:
Rôzne
Jana Pronská – návrh na uznesenie ohľadom zverejnenia všetkých platných VZN
na webovej stránke obce a v poslaneckej kancelárii do konca septembra 2011.
Uznesenie č. 92/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zverejnenie všetkých platných
Všeobecne záväzných nariadení obce Nálepkovo na internetovej stránke obce
a sprístupnené poslancom OZ a občanom obce v poslaneckej kancelárii najneskôr do
konca septembra 2011.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Jana Pronská – návrh na ďalšie uznesenie, schváliť dočasnú komisiu na preverenie
hospodárenia a prevádzky v Domove dôchodcov, n. o. v Nálepkove
Uznesenie č. 93/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie dočasnej kontrolnej komisie
na preverenie hospodárenia a prevádzky v Domove dôchodcov, n. o. Nálepkovo
s nominovanými členmi komisie: Bc. Jana Ivančová, Bc. Dáša Baniaková, Helena
Šmelková.
Za hlasovali 6 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania (Július Jesze)
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Jana Horváthová – náhradníčka na pridelenie obecného bytu po Dušanovi
Dunkovi, žiada o pridelenie bytu, do domu, v ktorom teraz býva jej prší, padá strecha,
už sa tam nedá bývať, má 6 detí
Bc. Janka Ivančová – komisia už rozhodla, vy ale musíte najprv splatiť svoje dlhy
voči obci, a až tak žiadať o pridelenie bytu
Bod č. 7
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu zástupkyňa starostu obce poďakovala
prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

.............................
Jana Pronská
zástupkyňa starostu obce
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Peter Čarnický

..................................

Július Jesze

..................................

Marcela Juhásová

..................................

.............................................
Dušan Slivka
starosta obce
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