ZÁPISNICA
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 31.10.2011
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Dáša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Július
Jesze, Ondrej Klekner, Mgr. Ingrid Majorová, Jana Pronská, Helena Šmelková –
poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Jozef Sopko – náčelník Obecnej polície
Milan Lapšanský, Vladimír Labuda – pracovníci Obecnej polície
Marián Richveis – PO a BP
Mgr. Božena Hajdučková – vedúca Turistickej ubytovne
Hostia:
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠN
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DDN, n. o.
Ing. Jozef Antoni – riaditeľ LON, s. r. o.
Verejnosť:
8 obyvateľov
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 5. rokovania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 18.10.2011:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 4. riadneho zasadania OZ zo dňa 18.7.2011
a zo zasadania OZ zo dňa 31.8.2011
3. Návrh na schválenie Štatútu obce Nálepkovo
4. VZN č. 5/2011 Požiarny poriadok obce Nálepkovo
5. VZN č. 6/2011 Povodňový plán záchranných prác obce Nálepkovo
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 12/2004 o správnych poplatkoch
7. Úprava rozpočtu obce pre rok 2011
8. Opätovné prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice
Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo
9. Prerokovanie žiadosti p. Rudolfa Šteca a p. Kataríny Bendžákovej o kúpu časti
pozemku obce
10. Prerokovanie petície za zachovanie výšky poplatku v Materskej škole v Nálepkove
11. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a
úlohy
12. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
13. Záver
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Na začiatku zasadnutia OZ navrhlo a schválilo túto zmenu rokovania OZ:
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 4. riadneho zasadania OZ zo dňa 18.7.2011
a zo zasadania OZ zo dňa 31.8.2011
a. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ – MUDr. Adrián Daniel
b. Zloženie sľubu novej poslankyne Mgr. Ingrid Majorovej na uprázdnený
mandát
c. Informácia o vzdaní sa funkcie zástupkyne starostu obce
d. Návrh na schválenie zmluvy so spoločnosťou EkoFisch, s. r. o.
3. Návrh na schválenie Štatútu obce Nálepkovo
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 12/2004 o správnych poplatkoch
5. Opätovné prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice
Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo
6. Prerokovanie žiadosti p. Rudolfa Šteca a p. Kataríny Bendžákovej o kúpu časti
pozemku obce
7. Prerokovanie petície za zachovanie výšky poplatku v Materskej škole v Nálepkove
8. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a
úlohy
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
10. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Anna Bobáková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Bc. Dáša Baniaková, Marián Čarnický
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Bc. Jana Ivančová, Ondrej Klekner

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 4. riadneho zasadania OZ, dňa
18.7.2011 a zo zasadania OZ, dňa 31.8.2011
Na 4. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 15 uznesení (uzn. č. 6983/2011-OZ), na rokovaní OZ dňa 31.8.2011 bolo celkom prijatých 10 uznesení (uzn.
č. 84-93/2011-OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého
charakteru.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 94/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 4. riadneho zasadania OZ zo dňa 18.7.2011 a z rokovania OZ zo dňa
31.8.2011.
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Za hlasovali 8 poslanci.
Bod č. 2 a)
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ – MUDr. Adrián Daniel
Starosta obce Nálepkovo predniesol OZ úplné znenie Vzdania sa mandátu poslanca
OZ MUDr. Adriána Daniela.
Uznesenie č. 95/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva MUDr. Adriána Daniela.
Za hlasovali 8 poslanci.
Bod č. 2 b)
Zloženie sľubu novej poslankyne Mgr. Ingrid Majorovej na uprázdnený
mandát
Uznesenie č. 96/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu, že na uprázdnený
mandát nastupuje Mgr. Ingrid Majorová, ktorá zložila sľub poslankyne Obecného
zastupiteľstva do rúk starostu obce a prevzala osvedčenie o tom, že sa stala
poslankyňou OZ.
Za hlasovali 8 poslanci.
Bod č. 2 c)
Informácia o vzdaní sa funkcie zástupkyne starostu obce
Starosta obce informoval OZ o vzdaní sa funkcie zástupkyne starostu obce.
Uznesenie č. 97/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce
Dušana Slivku o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce p. Jany Pronskej.
Za hlasovali 8 poslanci.
Bod č. 2 d)
Návrh na schválenie zmluvy so spoločnosťou EkoFisch, s. r. o.
Uznesenie č. 98/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť obce Nálepkovo na doplnenie
projektových zámerov k schválenej Žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie
komplexného prístupu (LSKxP) a Zmluvu o partnerstve uzavretú medzi obcou
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Nálepkovo a obchodnou spoločnosťou EkoFisch, s. r. o., ktorá je súčasťou zámeru
realizácie Žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP.
Za hlasovali 8 poslanci, zdržal sa 1 poslanec.
Bod č. 3:
Návrh na schválenie Štatútu obce Nálepkovo
Rozprava:
Jana Pronská – zdôvodnila, že bolo potrebné do štatútu obce zapracovať nový
zákon, nové ustanovenia a pojmy v súlade s platnou právnou normou.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 99/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Štatút obce Nálepkovo a zároveň sa
ruší starý Štatút obce.
Za hlasovali 9 poslanci.
Bod č. 4:
Dodatok č. 1 k VZN č. 12/2004 o správnych poplatkoch
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch bol od roku 2004 menený
a dopĺňaný 74 krát. Podstatné zmeny samotného zákona vo vzťahu k obci neboli
menené. Zmeny sa týkali hlavne sadzobníka správnych poplatkov.
Dôvodom prijatia tohto dodatku k samotnému VZN je najmä prechod na menu euro,
ale v niektorých prípadoch aj výška poplatku a zaokrúhľovanie.
Ako je už vyššie aj uvedené, hlavným dôvodom prijatia dodatku je jeho príloha –
sadzobník správnych poplatkov. Sumy uvedené v sadzobníku poplatkov, ktorý je
prílohou zákona je možné meniť len v niektorých prípadoch, ktoré sú v tomto
sadzobníku povolené. V správnych poplatkoch, ktoré vyberá obec je povolené len
jedno zvýšenie poplatku uvedené v položke č. 3 – osvedčenie. Ostatné výnimky sa
obcí netýkajú.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 100/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nálepkovo č. 12/2004 zo dňa 30.1.2004 o správnych poplatkoch.
Za hlasovali 3 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci.
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Bod č. 5:
Prerokovanie žiadosti Slovenského historického ústavu Matice
Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo
Rozprava:
Ondrej Klekner – navrhol aj na základe oslovenia občanov, aby pamätná tabuľa
bola doplnená o mená obetí komunizmu občanov, ktorí boli odvlečení do Ruska
p. Furmanová – navrhla menovite vypísať aspoň tých, ktorí ostali v Rusku, bolo ich
pravdepodobne 13
p. Czölder – pripojil sa k rozprave a potvrdil, že bolo by potrebné spomenúť aj na
občanov vyššie uvedených
Starosta – tabuľu ohľadom p. Vitkovského rieši Matica Slovenská, ďalšiu tabuľu by
sme museli zabezpečiť na náklady obce, navrhujem schváliť, aby boli doplnení
občania – obete komunizmu a v liste vyzvať Maticu slovenskú, aby navrhli tabuľu aj
pre tých občanov, ktorých ste spomenuli, žiadam poslancov, aby navrhli miesto, kde
má byť tabuľa umiestnená, navrhujem na dome, kde býval
Jana Pronská – je potrebné určiť miesto, najlepšie na Hasičskej stanici, nie na
dome, v ktorom býval, aby nedošlo k nedorozumeniu v prípade zmeny vlastníka
domu
Jozef Sopko – mám informácie, že menovaný p. Vitkovský bol členom strany SS,
poľoval na Židov, konkrétne v obci ešte žijú občania, ktorí na to spomínajú, zvážte čo
urobiť, aby sme nepochybili
Jana Pronská – ja som mala p. Sopko ten istý názor, a vy ste sa p. Vitkovského na
minulých zasadaniach zastávali
Starosta – je to závažné rozhodnutie, kto má nejaké poznatky, nech povie a bol by
som rád, keby sme to dnes už ukončili
Jana Pronská – opravujem p. Sopka, p. Vitkovský nebol členom strany SS, ale
členom Hlinkovej gardy
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 101/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje žiadosť Slovenského historického
ústavu Matice Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara
Vitkovského v obci Nálepkovo.
Zdržali sa hlasovania 9 poslanci.
Bod č. 6:
Prerokovanie žiadosti p. Rudolfa Šteca a p. Kataríny Bendžákovej o kúpu
časti pozemku obce
Predaj časti pozemku parc. C KN č. 307/1 o výmere 34 m2, zapísaného na LV č. 1,
kat. územie Nálepkovo podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov v prospech nadobúdateľov Šteca Rudolfa, nar. 23.11.1937 a Bendžákovej
Kataríny, nar. 07.07.1968, obaja bytom Nálepkovo č. 710.
Prevod majetku popísaného v návrhu na uznesenie sa navrhuje obecnému
zastupiteľstvu na schválenie na základe žiadosti Šteca Rudolfa a Kataríny
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Bendžákovej zo dňa 14.9.2011, ktorý k žiadosti priložili aj geometrický plán č.
29/2011.
Štec Rudolf a Bendžáková Katarína svoju žiadosť odôvodňujú tým, že na parcele č.
284/3 majú postavený rodinný dom s.č. 710, v ktorom bývajú už od roku 1974, a od
uvedeného roku majú ohradený pozemok tak, že tento zasahuje aj do obecného
pozemku o výmere 34 m2. O tejto skutočnosti sa dozvedeli až teraz, keď si dali
vypracovať geometrický plán za účelom dohody o zrušení podielového
spoluvlastníctva.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je tu zákonná možnosť predať predmetný
pozemok kupujúcim podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci, pretože časť pozemku parc. č. 307/1 o výmere 34 m2 svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 102/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. Predaj časti pozemku parc. C KN č. 307/1 spolu o výmere 34 m2, druh
pozemku zastavané plochy, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat. územie
Nálepkovo podľa § 9a ods. 8 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného v odseku 1. tohto uznesenia sa
uskutočňuje na nadobúdateľa Šteca Rudolfa v podiele ¾ k celku za kúpnu
cenu 59,16 € a na nadobúdateľa Bendžákovú Katarínu v podiele ¼ k celku za
kúpnu cenu 19,72 €. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša
kupujúci.
3. Prevod podielov nehnuteľností na nadobúdateľov sa uskutoční podľa
geometrického plánu č. 29/2011 zo dňa 2.08.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
Bod č. 7:
Prerokovanie petície za zachovanie výšky poplatku v Materskej škole
v Nálepkove
Rodičia žiakov MŠ v Nálepkove podali na obecný úrad na vybavenie petíciu, ktorou
žiadajú, aby výška poplatku na jedno dieťa materskej školy bola mesačne 6,60 €.
Zmena výšky poplatku z 6,60 € na 7 € bola obecným zastupiteľstvom schválená dňa
10.08.2011.
Pri určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno
dieťa sa vychádzalo zo životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, ktoré
v súčasnej dobe je 86,65 €. Na čiastočnú úhradu nákladov môže zákonný zástupca
prispievať najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, t.j. sumou
12,99 €.
Pri určení výšky príspevku sa prihliadalo jednak na zvýšenie nákladov na činnosť
materskej školy spôsobené infláciou, a jednak na skutočnosť, že väčšina rodičov
žiakov je v nepriaznivej finančnej situácií. Z uvedeného dôvodu výška príspevku sa
zvýšila len o 40 centov na jedno dieťa.
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Schválenie alebo neschválenie žiadosti rodičov materskej školy vyslovené uvedenou
petíciou ponechávam na zváženie a rozhodnutie poslancov obecného zastupiteľstva.
Rozprava:
Helena Šmelková – na finančnej komisii nám bolo povedané, že výška ostáva
nezmenená, my sme nevedeli, že predtým bolo 6,60 € a bolo nám povedané, že to
predložila riaditeľka školy
Jana Pronská – vy p. právnik ste povedali, že zmena nenastala
JUDr. Kozák – v materiáloch bolo doslovne napísané, že sa cena zvyšuje na 7 €
Riaditeľka ZŠsMŠ – vyzvala, ak je možné aby schválili pôvodný poplatok
Július Jesze – chcem sa spýtať, petíciu podpísalo 10 rodičov, koľko % zastupuje
z celkového počtu rodičov detí, ktoré navštevujú klub a materskú školu
Riaditeľka ZŠsMŠ– materská škola 35 detí, klub 25 detí
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 103/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 zo dňa
10.08.2011 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov ZŠsMŠ
v Nálepkove vrátane školských zariadení a to tak, že sa mení § 2 ods. 1 „Výška
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý znie takto:
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou
6,60 € a v školskom klube 3,40 €.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania
Bod č. 8:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery,
uznesenia a úlohy
8/1 Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 8.7.2011, 29.7.2011, 12.8.2011, 14.9.2011 a 30.9.2011. Na
svojich zasadaniach riešili sťažnosti občanov obce Nálepkovo, predvolali dlžníkov za
školské priestupky, upovedomili ich o povinnosti sankcie voči obci uhradiť, upozornili
písomne obyvateľov časti Píla na porušovanie VZN č. 19/1995, riešili podnet
obyvateľky vo veci susedských vzťahov, vykonala kontrolu funkčnosti elektromerov
v nájomných bytoch a kontrolu počtu bývajúcich v chatrčiach.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 104/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP
pri OZ v Nálepkove v dňoch 8.7.2011, 29.7.2011, 12.8.2011, 14.9.2011 a 30.9.2011.
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Za hlasovali 9 poslanci.
8/2 Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia
Komisia zasadala v dňoch 28.7.2011 a 23.8.2011. Na svojich zasadaniach prejednala
žiadosť na územné konanie ohľadom vodného zdroja Xantipa, digitalizáciu
spoločných televíznych antén, oboznámila s protipovodňovými prácami,
s pokračovaním užšej súťaže v projekte „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo –
dokončenie“, prejednala sťažnosť obyvateľky obce, žiadosť občana o zachovanie
prístrešku na auto.
Rozprava:
Peter Čarnický – chcem sa spýtať, kto a prečo zrušil projekt Lokálna stratégia
komplexného prístupu – investičná časť, nakoľko som zistil, že sme zo zoznamu na
internete pri tejto výzve vyškrtnutí a všetky obce ostali
Starosta – na stretnutí s pracovníkmi ministerstva nám bolo oznámené, že tento
veľký projekt pre nedostatok finančných prostriedkov nemôže byť v investičnej časti
realizovaný, zostala už iba terénna sociálna práca
Riaditeľka ZŠsMŠ– pôvodný projekt pre terénnu prácu nevyhovoval, preto sa
hľadala iná výzva a šlo sa do iného projektu
Jana Pronská – mám list z ministerstva, o ktorom sa píše, že obec odstupuje od
tejto výzvy, treba sa pozrieť, prečo sme zo zoznamu vyškrtnutí, len aby sme neprišli
o ďalšie peniaze
Starosta – v žiadnom prípade sme to nezrušili, my sa do výzvy zapojíme, ak bude
vyhlásená
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 105/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadaní
KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove v dňoch 28.7.2011 a 23.8.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
8/3 Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo
Komisia zasadala v dňoch 1.8.2011 a 15.8.2011. Na zasadaniach prejednala plnenie
plánu činnosti a zaoberala sa prípravou podujatí na nasledujúce obdobie.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 106/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadaní KKMaŠ
pri OZ v Nálepkove v dňoch 1.8.2011 a 15.8.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
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8/4 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala dňa 21.10.2011, na tomto zasadaní prejednala zasielanie pozdravov
občanom obce nad 70 rokov pri príležitosti mesiaca úcty k starším, jedná sa o cca 150
občanov. Prejednala žiadosť občana vo veci zrušenia hracích automatov v obci.
Rozprava:
JUDr. Kozák – prečítal žiadosť p. Rusnáka o zakázanie hracích automatoch v obci,
vysvetlil, že obec môže prijať VZN o zákaze hracích automatov v obci
Starosta – doporučujem pripraviť na ďalšie zasadanie uvedené VZN
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 107/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB
pri OZ v Nálepkove dňa 21.10.2011, k žiadosti Milana Rusnáka ml., bude mu zaslaná
odpoveď, ktorú pripraví JUDr. Dušan Kozák a doporučuje pripraviť VZN o hracích
automatoch v obci.
Za hlasovali 9 poslanci.
8/5 Komisia finančná a správy obecného majetku
Helena Šmelková – predsedníčka komisie - informovala OZ zo zasadania zo dňa
30.8.2011, na zasadaní bolo prejednané nasledovné - čerpanie rozpočtu komunálneho
odpadu, rozpočtu nájomného na rok 2011, ďalej žiadosť Detského domova Spišské
Vlachy – neschválený, prehľad z podnikateľskej činnosti – vodné a stočné,
navrhujeme, aby pri prekladaní prehľadu o plnení rozpočtu za jednotlivé prevádzky
bolo účtované zvlášť
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 108/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania
KFaSOM pri OZ v Nálepkove 30.8.2011
Za hlasovali 9 poslanci.
Bod č. 9:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Jana Pronská – pred zasadaním zastupiteľstva sme sa poslanci stretli a navrhli sme
9 uznesení, ktoré je potrebné prijať
Starosta – kontrolu v DDN, n. o. urobila už Dozorná rada a zasadala aj Správna
rada, ktorá prejednala správu dozornej rady, prijala určité uznesenia, neviem či to
máme dupľovať
Jana Ivančová – komisia je schválená už 2 mesiace, ale nemala plán práce
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Július Jesze – áno, komisia bola zriadená už pred 2 mesiacmi a mala určené
požiadavky, zatiaľ neurobila nič, nemáte právo kontrolovať DDN, n. o., ak by ste si
preštudovali zákon, vedeli by ste o tom
Riaditeľ DDN – DDN, n. o. je druhým najväčším zamestnávateľom v obci, z 34
zamestnaných je 30 obyvateľov obce, zariadenie prechádza rôznymi turbulenciami,
zmena zákona, navýšili sme rozpočet z predošlého obdobia z 12 mil. Sk na 18. mil. Sk,
stav sa odzrkadľuje aj v investičnej výstavbe – kuchyňa, plot. DDN sa očierňuje, čo
hraničí až s ohováraním, páni poslanci môžete prísť na prieskum do DDN, ale nemáte
právo ako poslanecký zbor kontrolovať neziskovú organizáciu, na to slúži SR a DR
DDN, n. o.
Jana Pronská – DDN je majetok obce a tak ho poslanci môžu kontrolovať
Július Jesze – na začiatku rokovania ste vyradili body, ku ktorým ste mali materiály
k dispozícii na preštudovanie takmer 2 týždne a teraz chcete schváliť 9 uznesení,
ktoré ste včera ukuli, a o ktorých neboli informovaní všetci poslanci
Uznesenie č. 109/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce kontrolnej komisie:
1. používanie služobného motorového vozidla
2. ošetrovateľská starostlivosť
3. pracovná náplň manažéra kvality
4. smernica upravujúca výberové konanie.
5. výsledky kontrol 1x štvrťročne predkladať OZ.
Za hlasovali 8 poslanci, zdržal sa 1 poslanec.

Uznesenie č. 110/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zrušenie odmeny kontrolórovi obce
(15 % k mesačnému platu) ku dňu 31.10.2011 a zároveň udeľuje prvé upozornenie pre
nedôsledné plnenia si povinností kontrolóra obce, kde je jeho povinnosťou sledovať
porušenie VZN, zásad hospodárenia s majetkom obce, zásad hospodárenia
s finančným majetkom a rozpočtových pravidiel.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 111/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatváranie akýchkoľvek zmlúv
s fyzickými a právnickými osobami, ktoré zaväzujú obec k finančnému alebo
materiálnemu plneniu sú možné len so súhlasom obecného zastupiteľstva. Toto
uznesenie sa dodatočne zapracuje v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
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Uznesenie č. 112/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje realizáciu stavebných úprav a ďalších
doporučení 24 bytových jednotiek (pri Benzinole) podľa odborného posudku
stavebnej komisie zo dňa 11.5.2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Jana Pronská – pri realizácii prác nebol dodržaný stavebný postup, práce nie sú
urobené dobre
Starosta – ako viete dopredu, že je to zlé urobené, keď to ešte nebolo ukončené,
pokiaľ to bude dobré, tak sa mi ospravedlníte
Jana Pronská – áno, verejne
Uznesenie č. 113/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje vypovedanie zmluvy s audítorkou Ing.
A. Vysopalovou a navrhuje uzatvorenie novej zmluvy s nezávislým audítorom do
konca roku 2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Starosta – audítorka zle odviedla audit?
Jana Pronská – nie, ale je tu už dlho a treba nezávislého audítora
Uznesenie č. 114/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje osadenie dreveného mostíka cez
Železný potok pri Alexandrovi Mackovi v termíne najneskôr do 30.11.2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 115/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove navrhuje vypracovať dodatok k VZN č. 4/2007
o užívaní obecných bytov, kde sa doplnia podmienky užívania bytu:
1. byt musí byť trvale obývaný
2. byt užíva len nájomník, ktorý má s obcou nájomnú zmluvu.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 116/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie účtovných stredísk podľa živností
s predkladaním účtovných výkazov hospodárenia 1x štvrťročne, vypracované
a vytlačené priamo z ekonomického programu.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
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Uznesenie č. 117/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje bezodkladné osadenie stĺpov verejného
osvetlenia najneskôr však do 15.11.2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Július Jesze – pýtam sa, že rok prešiel a čo vykonávala zástupkyňa za tento rok, keď
teraz prijíma takéto uznesenia? Vy p. starosta ste jej mali dať úlohy a kontrolovať ich
plnenie
Starosta – túto otázku ste adresovali nesprávne, mali by ste ju adresovať inej osobe,
teraz vám na to nemôžem dať odpoveď je to tak, ako to je
Mgr. Božena Hajdučková – prezentovala činnosť Turistickej ubytovne od apríla
až dodnes, schodok je veľký, bol vždy, ale ide to pomaličky dopredu, nejde všetko
naraz
Helena Šmelková – je to pekne spracované, z čoho máte podklady, podľa mňa tam
nie sú zahrnuté všetky výdavky, že sú to skreslené informácie, aký máte cenník na
práčovni, cenník ste mohli už upraviť, všetko narátavate prácne
Mgr. Božena Hajdučková – cenník pre práčovňu máme od r. 2010, podklady som
dostala od p. Antlovej, nehovorím, že všetko je presne vypočítané
Jana Pronská – obec je povinná spravovať ihrisko a organizovať športové
podujatia, my sme vás žiadali o túto informáciu preto, aby sme videli či klesá schodok
p. Furmanová – odkedy táto budova je, stále je tento problém
Riaditeľka ZŠsMŠ – dotaz na schválenie rozpočtu, kedy bude schválený
Starosta – ak ho poslanci schvália, tak bude schválený
p. Furmanová – chcem pochváliť prevádzkovateľa cintorína, že cintorín bol tohto
roku veľmi pekne upravený, vykosený, pochvalu som počula aj od iných osôb, ktorí
prichádzali na hroby svojich príbuzných z iných obcí. Oficiálne sa chcem poďakovať
za úpravu cesty a chcem povedať, to nie je nová cesta, to je širšie ako cyklistický
chodník, je smiešne, ak niekto príde s metrom merať cestu.
p. Czölder – cintorín bol pekne upravený, ale na pamätník na námestí sa zabudlo,
nebol upravený a vykosený
Starosta – dodatočne to upravíme
Bod č. 10:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

Starosta obce v súlade s ustanovením § 13, ods. 6 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavuje výkon týchto
uznesení OZ:
Uznesenie č. 113/2011-OZ,
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Uznesenie č. 114/2011-OZ,
Uznesenie č. 116/2011-OZ,
Uznesenie č. 117/2011-OZ.

.............................
Dušan Slivka
starosta obce
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Bc. Jana Ivančová

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

Ondrej Klekner

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

Anna Bobáková

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