ZÁPISNICA
zo 4. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, dňa 18.7.2011
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Dáša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Július
Jesze, Jana Pronská, Helena Šmelková – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Jozef Sopko – náčelník Obecnej polície
Marcela Juhásová – ref. pre styk s verejnosťou
Ospravedlnení:
MUDr. Adrián Daniel, Ondrej Klekner, Ing. Imrich Keruľ, Mgr. Michal Bartoš, Ing.
Jozef Antoni
Hostia:
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ
Verejnosť:
Michal Pronský
Na úvod zasadania predložil starosta obce program 4. riadneho zasadania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 12.7.2011, ktorý bol prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 3. riadneho zasadania OZ zo dňa 18.4.2011 a 1.
mimoriadneho zasadania OZ zo dňa 30.6.2011
3. VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou na území obce Nálepkovo
4. VZN č. 3/2011 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce
Nálepkovo
5. Zmeny a doplnky Štatútu obce
6. Plnenie rozpočtu obce Nálepkovo k 30.6.2011
7. Prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice Slovenskej vo veci
umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara Vitkovského v obci
Nálepkovo
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
9. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a
úlohy
10. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
11. Záver
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Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená:

Marcela Juhásová

Do návrhovej komisie boli nominovaní: Bc. Dáša Baniaková, Helena Šmelková
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Marián Čarnický, Jana Pronská

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 3. riadneho zasadania OZ, dňa
18.7.2011 a z 1. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 30.6.2011
Na 3. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 30 uznesení (uzn. č. 3463/2011-OZ), na 1. mimoriadnom zasadaní OZ bolo celkom prijatých 5 uznesení
(uzn. č. 64-68/2011-OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného
a dlhodobého charakteru.
Rozprava:
Starosta – uznesenie č. 63/2011-OZ ohľadom zlepšenia stavu ciest v našej obci,
prejednali sme to na ZMOHR (Združenie miest a obcí Hnileckého regiónu),
stanovisko z tohto rokovania sa zaslalo na VÚC do Košíc, pretože cesty 2. a 3. triedy
financuje práve VÚC. Ako už viete, Nálepkovo sa do výberu pre tento rok nedostalo,
je predpoklad, že najskôr až budúci rok. Stále navštevujem, bombardujem,
komunikujem s kompetentnými, každý má rovnakú odpoveď – Nie sú peniaze.
Peter Čarnický – dávam návrh na spísanie petície a otvoreného listu, aby sa opravy
ciest urýchlili, my nemôžeme čakať do budúceho roka.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 69/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 3. riadneho zasadania OZ zo dňa 18.4.2011 a z 1. mimoriadneho
zasadania OZ zo dňa 30.6.2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Bod č. 3:
VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Nálepkovo
Povinnosť pre obec prijať vyššie citované všeobecne záväzné nariadenie vyplýva z § 26
ods. 3 písm. a) bod 6 zákona číslo 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Účelom prijatia tohto všeobecne záväzného nariadenia je zosúladenie povodňového
plánu obce s povodňovými plánmi právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
v prípade záchranných prác.
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Rozprava:
JUDr. Kozák – je potrebné vo VZN uviesť PO a FO podnikateľov, ktorí si musia na
vlastné náklady vypracovať povodňové plány. Následne sa jednotlivé povodňové
plány zahrnú do povodňového plánu obce.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 70/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo
2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorej objekt môže byť postihnutý
povodňou na území Obce Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Bod č. 4:
VZN č. 3/2011 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na
území obce Nálepkovo
Predmetné všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov pri predaji, podávaní a používaní
alkoholických nápojov na území obce Nálepkovo. Obec týmto všeobecne záväzným
nariadením obmedzuje podávanie a užívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách, čas ich predaja, zakazuje predaj alkoholických nápojov maloletým
a mladistvým osobám, a súčasne upozorňuje osoby, ktoré porušia zákaz, obmedzenie
alebo inú povinnosť podľa toho VZN na možnosť uloženia pokuty a sankcie.
Rozprava:
Marián Čarnický – v článku 3, bod 1 a 2 navrhujem celé vyškrtnúť, bod č. 3
navrhujem vyškrtnúť „v priestoroch domova dôchodcov“
Július Jesze – nevyškrtnúť ho, ale zmeniť, že „za predaj alkoholu na
zhromaždeniach, kultúrnych a športových podujatiach uskutočnených na verejných
priestranstvách zodpovedá usporiadateľ podujatia“.
Jana Pronská – článok 4, bod č. 3 ako zakázať mladistvému nechodiť tam, kde
predávajú alkohol, za neho sú zodpovední rodičia
JUDr. Kozák – v prípade, ak mladiství požije alkohol v reštauračnom zariadení,
môže sa mu v odôvodnených prípadoch uložiť zákaz navštíviť takéto zariadenie,
upozornia sa rodičia mladistvého o tom, že mladistvý sa nesmie zdržiavať tam, kde sa
predáva alkohol a zároveň sa zašle aj písomné upozornenie reštauračnému zariadeniu
Jozef Sopko – kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu mladistvým môžeme
vykonať v spolupráci so štátnou políciou a je potrebné takéto razie vykonávať častejšie
Jana Pronská – článok 4, bod č. 4 pokutu možno uložiť do jedného roka od
porušenia, navrhujem zmeniť na pokutu buď na mieste, alebo do 1 mesiaca, pretože
rok je dlhá doba
JUDr. Kozák – ide o to, že vyšetrovanie priestupku môže trvať aj rok
Na záver bolo prijaté:
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Uznesenie č. 71/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo
3/2011 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území obce Nálepkovo
s pripomienkami, ktoré budú zapracované do tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Bod č. 5:
Zmeny a doplnky Štatútu obce
Zmenu a doplnenie Štatútu obce Nálepkovo bolo potrebné vypracovať z dôvodu
viacerých podstatných zmien prijatých zákonom č.102/2010 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Rozprava:
Jana Pronská – navrhujem tento bod neprejednávať, nakoľko pre krátkosť času
sme sa s ním nemohli dopodrobna oboznámiť.
Starosta – tento bod sa prejedná na najbližšom zasadaní OZ (za hlasovali 6
poslanci, Július Jesze sa zdržal hlasovania)
Bod č. 6:
Plnenie rozpočtu obce Nálepkovo k 30.6.2011
Predloženie Plnenia rozpočtu obce Nálepkovo k 30.6.2011 vyplýva z Plánu práce HK
na II. polrok 2011.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 72/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Plnenie rozpočtu obce
Nálepkovo k 30.6.2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Bod č. 7:
Prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice
Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo
Žiadosť PhDr. Petra Mulíka, PhD., tajomníka Slovenského historického ústavu
Matice slovenskej:
4. septembra 2011 uplynie 60. rokov od popravy nášho krajana Otakara
Vitkovského, ktorého si pripomíname ako obeť komunistického totalitného
systému, obraciam sa na Vás s návrhom a s prosbou. Otakar Vitkovský sa narodil vo
Vondrišli (1924), kde ako mladý človek aktivizoval slovenskú mládež. Ako uvedomelý
Slovák emigroval z obavy pred povojnovými represiami a významne sa zapojil do
práce slovenského politického exilu. Pomáhal režimom ohrozeným ľuďom na
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prechode cez hranice, čo sa mu stalo osudným a 20. decembra 1950 bol odsúdený na
trest smrti. Trest smrti bol vykonaný v Bratislave 4. septembra 1951. Rozsudkom
Krajského sudu v Bratislave z 29. novembra 1973 bol zrušený odsudzujúci rozsudok a
Mestský súd v Bratislave na neverejnom zasadnutí v decembri 1990 podľa
Zak.119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii rozhodol trestne stíhanie Otakara zastaviť.
Je nepochybne, že Otakar Vitkovský je osobnosť, ktorú si treba s úctou a pietou
pripomínať. Preto prichádzam s iniciatívou umiestniť v Nálepkove na vhodnom
mieste (na priečelí radnice) pamätnú tabuľu na tohto nášho významného
krajana, obetoval svoj život za slobodu iných. K tejto iniciatíve sa pripájajú Politickí
väzni – Zväz protikomunistického odboja, Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej
Vsi a rodina Otakara Vitkovského. Iniciátori sú ochotní zabezpečiť pamätnú tabuľu.
Od Vás a od obecného zastupiteľstva však očakávajú dobru vôľu a ochotu ponúknuť
vhodné miesto na umiestnenie tohto pamätníka. Vhodným termínom by mohlo byť
práve 60. výročia jeho popravy.
Rozprava:
Jana Pronská – podľa dokumentov uverejnených na internete, p. Vitkovský bol
kontroverzná osobnosť, bol členom Hlinkových gárd, ako prvý v obci založil Hlinkovu
gardu, robil tlmočníka pri vypočúvaní partizánov, pôsobil aj ako inštruktor.
Emigroval do Nemecka, potom sa vrátil na Slovensko, kde robil pašeráctvo, špionáž.
Za to bol odsúdený na smrť. Neodporúčam súhlasiť s umiestnením pamätníka v obci
Jozef Sopko – pamätám si ľudí, ktorí ho chvália, lebo bol to práve on, kto zachránil
rómsku kolóniu vo Švedlári. Rozkaz postrieľať ľudí zrušil, zachránil ich životy.
Mgr. Krajníková – ak vám môžem navrhnúť, tak porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí
ho poznali, je potrebné detailnejšie zistiť informácie o jeho živote
Starosta – odporúčam pozvať p. PhDr. Petra Mulíka, PhD., tajomníka Matice
Slovenskej alebo aj pracovníkov z tých organizácií, ktoré sa prikláňajú k umiestneniu
pamätníka na zasadanie OZ, aby nám ozrejmili skutočnú pravdu o živote p.
Vitkovského, pretože aj archívy môžu skresľovať.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 73/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove doporučuje písomne kontaktovať p. PhDr. Petra
Mulíka, PhD., tajomníka Matice Slovenskej do najbližšieho zasadania OZ, aby
ozrejmil a vysvetlil kontroverzné informácie o živote p. Otakara Vitkovského.
Za hlasovali 5 poslanci, zdržali sa 2 poslanci (Marián Čarnický, Jana Pronská)
Bod č. 8:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
vyplýva z § 18f, ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Rozprava:
Jana Pronská – po dohovore s poslancami OZ chceme tento plán HK doplniť
v bode 2 o kontrolu dodržiavania Zákonníka práce a kontrolu organizačného
obsadenia v Domove dôchodcov Nálepkovo, n. o.
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Helena Šmelková – dotaz, či môže byť niekto z poslancov OZ prítomný na kontrole
JUDr. Kozák – áno, ale nesmie zasahovať do priebehu kontroly
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 74/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2011 s doplnením v bode č. 2 – Kontrola dodržiavania
Zákonníka práce a organizačného obsadenia v zariadení Domov dôchodcov
Nálepkovo, n. o. do 15. 8 . 2011
Za hlasovali 6 prítomní poslanci, zdržal sa 1 (Marián Čarnický)
Bod č. 9:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery,
uznesenia a úlohy
9/1 Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 15.4.2011, kde
predseda komisie spoločne s členmi a tajomníkom vykonali kontrolu vo dvore domu
č.543 na ulici Hlavnej v Nálepkove, tzv. Mašinka - pričom sa zamerali hlavne na počty
tam bývajúcich ľudí, kde po sčítaní bol zistený stav a to 102 ľudí, ďalej bolo
kontrolované, ako sa nakladá s komunálnym odpadom, kde celkový počet „ Kukanádob “ je 13 ks a či chovajú alebo držia zvieratá (myslelo sa tým psov), kde v troch
rodinách sú. Celkový stav a dojem bol dobrý, nakoľko vo dvore bolo čisto, no tam
bývajúci boli predsedom komisie upovedomení, že aj v budúcnosti sa budú obdobné
kontroly námatkovo vykonávať.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 29.4.2011, kde
predseda komisie spoločne s členmi a tajomníkom vykonali kontrolu vo dvore domu
č.599 v Nálepkove - pričom sa zamerali hlavne na počty tam bývajúcich ľudí, kde po
sčítaní bol zistený stav a to 52 ľudí, ďalej bolo kontrolované, ako sa nakladá
s komunálnym odpadom, kde celkový počet „ Kuka-nádob “ je 8 ks a či chovajú alebo
držia zvieratá (myslelo sa tým psov), kde v dvoch rodinách sú. Celkový stav a dojem
bol zlý, nakoľko vo dvore bol neporiadok a preto tam bývajúci boli predsedom
komisie upozornení, že v termíne do 15.5.2011 musia dvor vyčistiť a v nasledujúcom
období majú využívať zakúpené kuka nádoby. Ďalej ich predseda komisie rázne
upozornil na nedostatočnú opateru o deti, nakoľko sa bez dozoru a to
v nevyhovujúcom odeve pohybujú po verejnom priestranstve, hlavne v blízkosti
hasičskej zbrojnice a keď v budúcnosti sa bude vyššie uvedené opakovať, bude daná
vec sankcionovaná.
Komisia bola z podnetu občana z Tretieho Hámru (sťažnosť vo veci poškodzovania
súkromného majetku), nakoľko sa jedná o nezhody medzi susedmi a vec nespadá do
kompetencie obce, bola spracovaná písomná odpoveď, aby sa občan obrátil na
odborníkov z oblasti komerčnoprávnych a advokátskych kancelárií.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 13.5.2011, kde
predseda komisie spoločne s členmi a tajomníkom vykonali kontrolu vo dvore domu
č. 597 - 598 v Nálepkove - pričom sa zamerali hlavne na počty tam bývajúcich ľudí,
kde po sčítaní bol zistený stav 21 ľudí, ďalej bolo kontrolované, ako sa nakladá s
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komunálnym odpadom, kde nikto nemá zakúpenú kuka nádobu (budú si musieť
zadovážiť) a či chovajú alebo držia zvieratá (myslelo sa tým psov), kde v jednej rodine
je. Celkový stav vo dvore bol dobrý, ale tam bývajúci boli predsedom komisie
upozornení vo veci zakúpenia si kuka nádob. Ďalej ich predseda komisie rázne
upozornil na nedostatočnú opateru o deti, nakoľko sa bez dozoru a to v
nevyhovujúcom odeve pohybujú po verejnom priestranstve, hlavne v blízkosti
hasičskej zbrojnice a keď v budúcnosti sa bude vyššie uvedené opakovať, bude daná
vec sankcionovaná.
Ďalej boli vykonané opakované kontroly vo dvore domu č. 599 a 543, s upozornením
na ďalšiu kontrolu v termíne do konca mesiaca máj 2011. Následne upozornila aj na
nakladanie s komunálnym odpadom, povinnosti chovateľa a majiteľa psa.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 31.5.2011, kde
predseda komisie spoločne s členmi a tajomníkom vykonali opakované kontroly dvor pri dome č.597 – 598, ďalej dvor pri dome č.599 a dvor pri dome č.543 v
Nálepkove (stanovená úloha z komisie dňa 13.5.2011 ), kde nastalo vo všetkých troch
prípadoch k zlepšeniu stavu čistoty. Zároveň boli tam prítomní upovedomení o tom,
že sušiť koberce na železných konštrukciách mostov pôsobí zlým dojmom a preto by
bolo dobré, aby sa v budúcnosti tomu vyhýbali.
V troch prípadoch boli komisiou spracované aj dohody o splátkach za účelom
zadováženia si odpadových nádob.
Komisia verejného poriadku pri OZ v Nálepkove zasadala dňa 10.6.2011, kde
predseda komisie spoločne s členmi a tajomníkom na základe predložených
podkladov vo veci školských priestupkov (školský rok 2010/2011), bolo zistené a
zároveň spracovaný prehľad k dlžníkom v počte 23 priestupcov, ako aj to, že celková
čiastka pozdĺžnosti je 150 €, pričom predseda komisie rozhodol, že by ich bolo dobre
predvolať na nasledovné zasadnutie KOVP a s vecou ich vyrozumieť, ako aj následne
upozorniť o povinnosti sankcie uhradiť.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 75/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP
pri OZ v Nálepkove v dňoch 15.4.2011, 29.4.2011, 13.5.2011, 31.5.2011 a 10.6.2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
9/2 Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo
Zasadnutie komisie dňa 28.6.2011 - Podujatie, ktoré bolo naplánované v máji sa pre
nepriaznivé počasie neuskutočnilo. Cyklistické preteky sa pripravia na deň 7.7.2011
o 14.00 hod. a náhradný termín 9.7.2011 o 13.00 hod. V mesiaci júl – august komisia
plánuje preteky na kolieskových korčuliach. Komisia plánuje pripraviť furmanský
deň. Je potrebné pripraviť scenár podujatia, zabezpečiť prenájom lúky pri Agrofarme.
Na podujatie zabezpečiť živú hudbu. Zakúpiť ovos pre kone. Zabezpečiť potrebné
množstvo dreva.
Znovu propagovať Aquacity Poprad na 23.7.2011 s odchodom o 10.00 hod.
z Nálepkova.
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Rozprava:
Marián Čarnický – predniesol Plán práce a rozpočet tejto komisie na 2. polrok
2011 (furmanské preteky, preteky na kolieskových korčuliach, volejbalový turnaj,
mariášový turnaj, žolíkový turnaj, Mikulášske radovánky, korčuľovanie, Živý
Betlehem priamo v našej obci)
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 76/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KKMaŠ
pri OZ v Nálepkove zo dňa 28.júna 2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 77/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti a rozpočet v sume 1800,–
Eur pre Komisiu kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove na II. polrok 2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
9/3 Komisia sociálna a bytová
Zasadnutie komisie dňa 15.4.2011
Príprava akcie dňa matiek - členovia komisie po krátkej diskusie rozhodli, že akciu
Deň matiek urobia v spolupráci so Základnou školou v Nálepkove. Základná škola
pripraví program a obec cez KSaB zabezpečí kvety a sladkosti pre matky resp. staré
matky.
Akcia bude 8.mája 2011 v priestoroch jedálne ZŠ v Nálepkove. Začiatok akcie
dohodne predsedníčka s riaditeľkou resp. zástupcom školy.
Tajomníčka komisie zabezpečí kvety a sladkosti v počte po 100 ks.
Predsedníčka komisie informovala členov o výsledku kontroly v rómskej osade.
Konštatovala, že byty resp. domčeky sú dosť zničené. Rómovia majú názor, že vo
všetkom sa má o nich postarať obec. Vyzdvihla aj niektoré rodiny, ktoré celkom
slušne bývajú a opravujú si svoje obydlia. Navštívili všetkých neplatičov, vo väčšine
prípadov sľúbili, že dlhy si postupne vyrovnajú. Komisia bude štvrťročne kontrolovať
cez Ing. Jánoša stav nedoplatkov na nájomnom a ktorí si nedoplatky nebudú splácať
dostanú výpoveď z nájmu.
Zasadnutie komisie dňa 28.6.2011
Zájazd EĽRO Kežmarok - tajomníčka komisie informovala, že EĽRO sa koná v dňoch
8-10. júla 2011. Členovia komisie rozhodli, že zájazd do Kežmarku bude dňa 9.júla
2011 t.j. v sobotu. Odchod autobusu bude z námestia o 8.00 hod. Tajomníčka
komisie zabezpečí autobus, vyhlásenie v miestnom rozhlase a zapíše záujemcov o
zájazd.
Tajomníčka komisie informovala, že je potrebné do konca mesiaca isť prevziať byt,
ktorý chce nájomník vrátiť obci. Prevziať byt pôjdu predsedníčka komisie, p. Klekner
a Mgr. Školníková dňa 30.6.2011.
Ďalej bol riešený neplatič, ktorý sa v obci nezdržiava a má výpoveď z nájmu. Cez
obecnú políciu vyhľadať menovaného a doriešiť odovzdanie bytu.

9
Členka komisie informovala, že dňa 2.7.2011 komisia v spolupráci s Turistickou
ubytovňou usporiada akciu – popoludnie - Hry pre deti a večer zábava pre dospelých.
Rozprava:
Bc. Janka Ivančová – predniesla Plán činnosti a rozpočet na 2. polrok 2011.
Zároveň upovedomila prítomných, že akcia Hurá prázdniny je preložená na 30. júla
2011.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 78/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KSaB
pri OZ v Nálepkove v dňoch 15.4.2011 a 28.6.2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 79/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti a rozpočet v sume 1050,Eur pre Komisiu sociálnu a bytovú pri OZ v Nálepkove na II. polrok 2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
9/4 Komisia finančná a správy obecného majetku
Zasadnutie komisie dňa 30.6.2011
Záverečný účet bol zverejnený, audítorom overený a je v súlade so zákonom
účtovníctva. Hlavný kontrolór odporúča záverečný účet bez výhrad schváliť OZ.
Záverečný účet obce za rok 2010 bol predložený finančnej komisií, ktorá po diskusii je
za schválenie záverečného účtu za rok 2010.
V diskusií pani predsedníčka dala požiadavku na pohľadávky, ktoré sú po dobe
splatnosti, aby boli prejednané.
Predsedníčka komisie predložila na prejednanie:
- žiadosť občana p. Norberta Dragúňa na preplatenie nábytku, ktorý bol v byte
znehodnotený plesňou. Finančná komisia schvaľuje uhradiť 510,-€ za poškodenie
nábytku.
Komisia schvaľuje plán práce na II. polrok 2011.
Rozprava:
Helena Šmelková – predniesla Plán činnosti danej komisie na 2. polrok 2011
Bc. Dáša Baniaková – k schváleniu kompenzácie mám pripomienku, každý jeden
nájomník z týchto bytov má takýto problém, vieme o tých plesniach, tento problém
stále pretrváva. Je jasné, že ak si platia nájom, tak chcú adekvátne k tomu aj bývať
a nie mať večný problém so splesnetým nábytkom
Bc. Janka Ivančová – každý jeden človek, ktorý v tých bytoch býva je škodný
JUDr. Kozák – najprv treba nájsť finančné prostriedky na odstránenie plesní, môj
názor je, že toto je priorita
Jana Pronská – jeho žiadosti musíme vyhovieť, pretože je oprávnená, už dávno sa
mohli kúpiť odvlhčovače. V tých bytovkách predsa žijú ľudia a tí ľudia tam trpia.
Musíme nájsť peniaze na odstránenie tohto problému
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Starosta – vlhkosť je problémom nielen týchto bytov, ale úplne všetkých, je
vypracovaná štúdia na odstránenie plesní, ale takéto riešenie aké je tam spomenuté
si z finančných dôvodov nemôžeme dovoliť
Peter Čarnický – v komisii sme prejednali odizolovanie základov. To je
najdôležitejšie, navrhli sme riešenie, ktoré je súčasťou aj správy z našej komisie.
Myslíme si, že ak to poriešime takým spôsobom, tak odvetráme základy.
Július Jesze – v nájomnom je aj fond údržby, treba tieto finančné prostriedky
vyčleniť na samostatný účet a z neho potom financovať opravy
Starosta – áno, máte pravdu, my sme ho vytvorili pred polrokom, za polroka tam je
malá suma, tento fond sa mal vytvoriť už pri nasťahovaní prvých nájomníkov, čiže už
asi pred 10 rokmi. Čo sa týka toho odvetrania, vyskúšame to na jednej bytovke,
uvidíme aký bude výsledok a podľa toho sa bude ďalej pokračovať s ostatnými
bytovkami
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 80/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania
KFaSOM pri OZ v Nálepkove zo dňa 30.6.2011
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 81/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti Komisie finančnej
a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove na II. polrok 2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 82/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje p. Norbertovi Dragúňovi, bytom
Hlavná 574, Nálepkovo kompenzáciu vo výške 510,– € za poškodenie nábytku
plesňou v obecnom nájomnom byte.
Za hlasovali 5 prítomní poslanci, zdržali sa 2 (Baniaková, Ivančová)
9/5 Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia
Zasadanie komisie dňa 11.5.2011
Informácia o výpovedi daná zamestnávateľom starostom obce Nálepkovo
zamestnancovi preneseného výkonu štátnej správy a členke komisie stavebnej
a životného prostredia pri OZ Nálepkovo k 31.7.2011. Týmto úkonom súvisí aj
náhrada člena (Edita Danielová) na funkciu tajomníka, ktorú vykonávala v uvedenej
komisii.
Žiadosť o kompenzáciu nájmu od nájomníka bytu Norberta Dragúňa, bytom Hlavná
743, Nálepkovo (pri Benzinole), ktorý má poškodený nábytok následkom zvlhnutého
a zplesnetého bytu. Nábytok menovaný musel vymeniť, nakoľko bol neužívateľný.
Nájomný bytový dom, ktorého vlastníkom je obec Nálepkovo má pridelený bytovou
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komisiou na základe nájomnej zmluvy pre nízkopríjmové rodiny. Nájomný bytový
dom bol postavený z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania pre nízkopríjmové
rodiny.
Vypracovaný odborný posudok – odstrániť vysokú relatívnu vlhkosť, ktorá je nad
hygienickou hranicou – 60%. Nedostatočná tepelná izolácia kamennej steny. Vznik
tepelných mostov – chýbajúca tepelná sokla základu. Vznik tepelných mostov na
ostení okien, pridať tepelnú izoláciu z vnútornej strany okna aj z vonkajšej strany
ostenia.
RM Digimont Poprad – spoločné televízne antény na nájomný bytový dom, 3 bytové
domy komisia navrhuje preveriť a zistiť podrobné údaje o napojení sa na digitálne
vysielanie.
Vykurovanie nájomných bytov komisia doporučuje poriešiť v lehote do vykurovacej
sezóny 2011. Každý byt aspoň jednou novou pecou akumulačkou, resp. inou podľa
dostupnosti trhu el. vykurovania.
Zabezpečiť na základe odborného posudku Ing. Vladimíra Uhríka odvetranie
základov bytového domu, odkopať okolo základov do hĺbky 40 cm, šírky 30 cm
a položiť nopovú fóliu a záhradné obrubníky a zasypať dunajským štrkom.
Túto alternatívu začať ako prvú pri odstraňovaní vzniku tepelných mostov na
základových konštrukciách. Základy sa rýchlo ochladzujú a ochladzuje sa soklové
murivo (nadzákladové, ktoré je zle zaizolované).
Nevhodné umiestnenie bytových domov a nedostatočná kvalita výstavby základov
a nadzákladových konštrukcií pri stavbách v blízkosti vody.
Zlé vykurovacie telesá (doplnkové vykurovanie – konvektory) – nutná ich výmena za
iné vhodné vykurovacie telesá. Nový návrh bude navrhnutý a prejednaný na ďalšom
zasadaní komisie a odstúpený do OZ na prerokovanie.
Komisia doporučuje vzájomný zápočet nákupu nábytku podľa predložených dokladov
a neplatením nájmu p. Dragúňom. Odstupuje sa na prerokovanie a schválenie OZ.
Zasadanie komisie dňa 16.6.2011
Žiadosť od nájomcu domu – ohľadom súhlasu na vykonanie stavebných úprav domu
– bytu po záplavách v obci, povodne v roku 2010 na základe zmluvy o nájme bytu
uzatvorenej medzi prenajímateľom obec Nálepkovo zo dňa 30.6.2004.
Po vykonanej obhliadke poslancami OZ Nálepkovo bola zistená skutočnosť, že byt
podľa nájomnej zmluvy je v zlom stave následkom povodní. Obvodový múr je značne
navlhnutý, omietky opadané a podlaha zdeformovaná a prehnitá od zemnej vlhkosti.
Dom bol zaplavený povodňou o čom je záznam z komisie povodňovej, škody
spôsobené záplavou boli ohodnotené komisiou veritifikačnou – povodňovou v sume
500 eur. Z tohto dôvodu je potrebné nájomcovi poskytnúť stavebný materiál na
stavebné úpravy domu. V zmysle zmluvy o nájme bytu si uvedené práce zrealizuje
nájomca svojpomocne. Zrealizovaním stavebných úprav bude byt po hygienickej
a stavebno-technickej stránke obývateľný. Súhlas na vykonanie prác bude na základe
žiadosti vybavený cestou písomnej odpovede.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 83/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania
KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove v dňoch 11.5.2011 a 16.6.2011.
Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.
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Bod č. 10:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Jana Pronská – navrhujem zvýšiť počet zasadaní OZ, dokumentov je dosť, aby sme
všetko si dopredu prešli a oboznámili sa s tým, 3 dni pred zasadaním je krátka doba
Starosta – nevidím dôvod na zvýšenie počtu zasadaní, kedykoľvek sa môžeme
stretnúť na mimoriadnom zasadaní, ale každý mesiac mať zasadanie, to nie.
A pripomínam, že aj poslanci majú právo sa podieľať na príprave materiálov,
pracovníci obecného úradu sú vám k dispozícii. Nevidím problém v tom, aby ste
závažné dokumenty dostávali aj skôr, to môžem zariadiť.
Mgr. Krajníková – ako som vám už spomínala na minulom zasadaní, zase sú
problémom prenesené a originálne kompetencie. Musíme túto situáciu nejako
vyriešiť. Môj názor je, aby sme naformulovali otvorený list vláde SR, ako to
v skutočnosti je, pretože oni o tých našich problémoch nevedia, musíme písať,
sťažovať sa, komunikovať.
Ďalej chcem požiadať obecnú políciu v spolupráci so štátnou políciou, aby vykonali
razie v zariadeniach, kde sú umiestnené hracie automaty, či deti hrajú tieto hry a či
podávajú stávky
Rekonštrukcia budovy – stále nedokončená, pleseň
Ešte jedna pozitívna správa – sú výborné ohlasy na web stránku a obecné noviny
Helena Šmelková – obyvatelia Trosiek sa pýtajú, či sa nemôže osadiť most pri p.
Alexymu Mackovi, ktorý tam niekedy bol, ale v čase povodní bol odstránený
Starosta – uvidíme čo sa s tým bude dať spraviť
Mgr. Krajníková – dnes sme dostali list ohľadom zvýšenia finančných pásiem,
bude potrebné prijať VZN k tomu, platné musí byť od 1.9.2011, nemá to konkrétny
finančný dopad na stravníkov
Bod č. 11:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

.............................
Dušan Slivka
starosta obce
Overovatelia: Marián Čarnický
Jana Pronská

Zapisovateľka: Marcela Juhásová

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

..................................
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Obec Nálepkovo - Plnenie rozpočtu k 30.6.2011
I.
Príjmy-bežné v €
Položka Podpol. Text
Rozpočet Skutočnosť
111
003
Výnos podielovej dane
545 404 245 452,29
121
001
Daň z nehnuteľnosti – z pozemkov
4 830
2 204,26
121
002
Daň z nehnuteľnosti – zo stavieb
15 500
9 102,84
121
003
Daň z nehnuteľnosti – z bytov
150
122,00
133
001
Daň za psov
900
550,00
133
004
Daň za predajné automaty
400,00
133
012
Daňza užívanie verejného priestranstva
350
155,10
133
013
Daň za zber a zneškodnenie odpadu
33 600
16 339,39
212
002
Príjmy z prenájmu pozemkov
75 000
94 631,87
212
003
Príjmy z prenájmu budov a bytov
74 100
40 920,13
221
004
Správne poplatky + pokuty
10 800
1 387,51
223
001
Poplatky za predaj služieb - MR
200
88,30
223
001
Poplatky za predaj služieb-opatrovateľ.
600
360,36
223
001
Poplatkyza predaj služieb-kuka nádoby
300
187,65
223
001
Poplatky za predaj služieb-kopírka
200
291,34
223
003
Poplatky za stravné-dôchodcovia
14 500
5 918,76
242
Úroky z bežných účtov
90
22,55
292
008
Príjem z výnosov automatov
330
88,88
292
012
Príjem z dobropisov
1 660
925,05
312
001/1
Dotácia na matriku
3 780
1 259,32
312
001/2
Dotácia na stavebný úrad
2 700
234,90
312
001/3
Dotácia na školstvo
776 797 303 830,60
312
001/4
Dotácia na uč. pomôcky a motivačné
18 600
1 821,70
312
001/5
Dotáciana rod. prídavky/osobitný príj./
26 800
11 003,06
312
001/6
Dotácia na stravné v hmotnej núdzi
69 000
16 099,03
312
001/7
Dotácia na životné prostredie
346
0,00
312
001/8
Dotácia na register obyvateľstva
1 000
250,06
312
Dotácia - sčítanie obyvateľov
2 716,00
312
Dotácia z ÚPSVaR podľa §50i,a,j §52
19 752,28
312
001/10
Dotácia na aktivačné práce
17 370
3 423,01
312
001/11
Kanalizácia a vodovod 95 %
59 162
0,00
312
001/12
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
26 296
0,00
312
001/13
Hasičská stanica 95 %
20 299
0,00
312
001
SPOLU bežné príjmy
1 800 664 779 538,24
II.
231
231
322
322
322

Príjmy - kapitálové
Príjmy z predaja budov
Príjem z predaja pozemkov
Kanalizácia a vodovod 95 %
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
Hasičská stanica 95 %
SPOLU kapitálové príjmy

3 320
3 320
300 000
309 700
39 799
656 139

Plnenie%
45
45
58
81
61
44
49
126
55
13
44
60
63
146
41
25
27
56
33
9
39
10
41
23
25

20

43

2 431,11
4 847,97

73
146

7 279,08

0

14

III.
413
513
514

-2Rozpočet príjmových finančných operácií
Príjmy z návratných zdrojov finan.
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ
Návratná fin. výpomoc VION
SPOLU príjmové finančné operácie

ROZPOČET PRÍJMOV OBCE SPOLU

Výdaje-bežné v €
Funč.kl. Text
01116
Výdavky verejnej správy - obec
01116
Odmeny poslancov + komisie
0112
Finančná a rozpočtová oblasť
0133
Matrika
0160
Sčítanie obyvateľov
0170
Transakcie verejného dlhu – splátky úr.
0310
Obecná polícia
0320
Požiarna ochrana
0412
Všeobecná pracovná oblasť
0451
Cestná doprava-miestne komunikácie
0510
Nakladanie s odpadmi
0630
ČOV - el. energia
0630
Kanalizácia a vodovod 95 %
0630
Kanalizácia a vodovod 5 %.
0640
Verejné osvetlenie
0660
Bývanie a obč. vybavenosť /byt. hosp./
0760
NZZ-el. energ. v areáli zdrav. strediska
0810
Rekreačné a šport. služby-TJ Slovan
08205
Knižnica
0830
Vysielacie a vydavateľské služby
0840
Príspevky /členské/
0860
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
0911
Predškolská výchova -Grun
0950
Vzdelávanie - semináre
10201
Stravov. dôchodcov a služby + r.2010
10202
Opatrovateľská služba
10405
Rodinné prídavky cez obec
10704
Výdavky na stravné v hmotnej núdzi
0912
Prístavba a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
0912
Príst. a rekonštr. ZŠsMŠ 5% + en.certif.
Hasičská stanica 95 %
Hasičská stanica 5 % + energ. certifikát.
SPOLU bežné výdavky

6 640
17 362

101,33
0,00
300 835,80
24 002 300 937,13

2

2 480 805 1 087 754,45

44

Rozpočet
228 007
13 674
3 400
3 780
56 830
49 110
19 000
17 370
9 500
55 610
59 162
3 114
8 500
21 324
3 200
9 960
2 000
5 357
1 567
3 330
660
29 295
6 800
26 800
69 000
8 366
8 240
20 299
2 068
745 323

Skutočnosť
88 345,01
1 211,00
427,69
1 454,31
136,00
28 596,45
26 669,48
6 001,63
60 281,62
4 861,62
18 720,32
158,00
0
0
9 127,18
1 111,00
944,00
4 595,01
0,00
1 359,99
998,42
1 500,00
281,00
33,00
4 240,95
2 122,36
7 916,09
25 247,15
0,00
0,00
0,00
394,80
296 734,08

Plnenie%
39
9
13
38
50
54
32
347
51
34
0
0
107
5
30
46
25
64
45
5
14
31
30
37

19
40

15
Výdavky – kapitálové v €
0320
Dovybavenie HS z vlastných zdrojov
0451
Rekonštrukcia MK Letná
0630
Kanalizácia a vodovod 95 %
0630
Kanalizácia a vodovod z vl. zdr.
0912
Prístavba hl. vstupu a rekonštr. ZŠsMŠ 95 %
0912
Prístavba hl. vstupu a rekonštr. ZŠsMŠ 5 %.
SPOLU kapitálové výdaje

Výdavky - finančné operácie
0170
Splátka úveru DEXIA - vlek
0170
Splátky podpory ŠFRB – 16 bj
0170
Splátky podpory ŠFRB – 585
0170
Ostatné záväzky - 8 b.j
0170
Ostatné záväzky - 28 b.j. RO
0170
Splátka podpory na 585
0170
Splátka úveru DEXIA - ZŠsMŠ
SPOLU finančné operácie
ROZPOČET VÝDAVKOV OBCE SPOLU

30 358
56 850
300 000
42 417
309 700
16 300
755 625

30 574,89
23 685,75
0,00
0,00
300 834,94
8 806,00
364 407,44

101
42

55 170
3 950
1 380
3 280
7 530
5 810
5 340
82 460

29 760,00
2 087,99
801,32
2 151,15
2 897,55
2 388,22
0,00
40 086,23

54
53
58
66
38
41

1 583 408 701 227,75

97
54
48

49
44

