ZÁPISNICA
z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.3.2012
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Marián Čarnický, Peter Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová, Július Jesze, Ondrej
Klekner, Ján Plencner – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Ingrid Kolárčiková – referentka OcÚ
Jozef Sopko – náčelník Obecnej polície
Milan Lapšanský, Vladimír Labuda – pracovníci Obecnej polície
Ing. Jozef Jánoš – ref. ekonomický
Vendelín Opremčák – pracovník OcÚ
Marcela Juhásová – ref. pre styk s verejnosťou
Ing. Ľuboš Daxner – ref. správy vodovodu a kanalizácie
Mgr. Lívia Školníková, Mgr. Viera Vozárová, Andrea Smoradová – terénne soc.
pracovníčky
Mgr. Božena Hajdučková – správca Turistickej ubytovne
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Hostia:
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Verejnosť:
Zuzana Šaršaňová
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Jana Pronská – poslankyne OZ
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ Nálepkovo
Neospravedlnená:
Bc. Janka Ivančová – poslankyňa OZ
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 10. rokovania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa
15.3.2012, tento návrh bol doplnený a následne
jednohlasne schválený:
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
a) Vystúpenie p. Procházku z Občianskeho združenia Fénix Spiš
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z rokovania OZ dňa 26.1.2012
3. Vzdanie sa členstva v komisiách OZ Janou Pronskou a Ondrejom Kleknerom
4. Voľba nových členov komisií OZ
5. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ

6. Plány práce a schválenie rozpočtov jednotlivých komisií OZ na rok 2012
7. Návrh na schválenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby „Rekonštrukcia
MK v obci Nálepkovo“
8. Návrh na schválenie VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Nálepkovo
9. Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru
10. Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2011
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I.
polrok 2012
12. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012 –
predloží ústne na zasadnutí OZ
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a programového rozpočtu na roky 2012 –
2014
14. Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
15. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Marcela Juhásová
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Július Jesze, Mgr. Ingrid Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Marián Čarnický, Ondrej Klekner

Bod 1. a):
Vystúpenie p. Procházku z Občianskeho združenia Fénix Spiš
Predstavil víziu spolupráce tohto občianskeho združenia s obcou Nálepkovo,
spolupráca by pozostávala zo 7 rokov práce na zveľaďovaní obce, má možnosť čerpať
finančné prostriedky z eurofondov, rôznych nadácií. Jeho zámerom je postaviť 20
obytných domov, taktiež by mohol zabezpečiť prácu pre min. 40 obyvateľov. Uvažuje
nad vytvorením turistickej atrakcie – Park osobnosti (drevené sochy rôznych
osobností slovenského národa), zároveň chce vytvoriť internetové štúdio v spolupráci
s p. Lančaričom z Orange Slovensko. Na záver svojho vystúpenia prisľúbil vypracovať
podrobný materiál pre poslancov.
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z rokovania OZ dňa 26.1.2012
Na 9. rokovaní OZ bolo prijatých celkom 11 uznesení (uzn. č. 147-157/2012-OZ), ktoré
sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
Na záver bolo prijaté:
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Uznesenie č. 158/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 9. rokovania OZ zo dňa 26.1.2012.
Za hlasovali všetci 6 poslanci.
Bod č. 3:
Vzdanie sa členstva v komisiách OZ Janou Pronskou a Ondrejom
Kleknerom
Dňa 14.3.2012 bolo Obecnému úradu Nálepkovo poslankyňou Janou Pronskou
písomne oznámené, že sa týmto dňom vzdáva členstva v komisii kultúry, mládeže
a športu, v komisii na vybavovanie sťažností a predsedníctva a členstva komisie
finančnej a správy obecného majetku z dôvodu pracovnej vyťaženosti.
Dňa 12.3.2012 bolo Obecnému úradu Nálepkovo poslancom Ondrejom Kleknerom
písomne oznámené, že sa týmto dňom vzdáva funkcie predsedu komisie na ochranu
verejného poriadku, a že sa zároveň vzdáva členstva komisie kultúry, mládeže
a športu a členstva v správnej rade OPZ Nálepkovo.
Podľa § 15 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, citujem: „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány“. Z citovaného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení vyplýva, že obecný úrad nezriaďuje komisie, a preto je
potrebné vzdanie sa členstva v komisii oznámiť obecnému zastupiteľstvu.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné vzdanie sa členstva v komisiách OZ
oznámené poslancami Janou Pronskou a Ondrejom Kleknerom obecnému úradu
v Nálepkove považovať za neúčinné.
Rozprava:
Ondrej Klekner – naše vzdania sa členstva v komisiách platia
Uznesenie č. 159/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisiách
OZ Janou Pronskou a Ondrejom Kleknerom.
Za hlasovali všetci 6 poslanci.
Bod č. 4:
Voľba nových členov komisií OZ
Poslanci Jana Pronská a Ondrej Klekner písomne dňa 14.3.2012 a 12.3.2012
oznámili Obecnému úradu v Nálepkove, že sa vzdávajú svojho členstva
a predsedníctva v jednotlivých komisiách pri OZ v Nálepkove. Tak, ako som už
zdôvodnil v stanovisku k bodu č. 3 rokovania OZ, takéto vzdanie sa členstva
v komisiách je potrebné považovať za neúčinné.
Pre prípad, ak by sa vyššie menovaní poslanci na rokovaní OZ vzdali (či už písomne
alebo ústne) členstva v komisiách, predkladám poslancom na prerokovanie voľbu
nových členov komisií a ich predsedov. Som si vedomý toho, že voľba členov komisií
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je vo výlučnej právomoci OZ. Tento materiál predkladám poslancom len ako
pomôcku, ak by sa rozhodli voľbu nových členov komisií prerokovať. Je len na
poslancoch, ako sa rozhodnú, pretože starosta obce nie je v tomto prípade oprávnený
zasahovať do rozhodovacej právomoci OZ.
Rozprava:
Marián Čarnický – za členku a predsedníčku KFaSOM navrhujem Dašu
Baniakovú, za člena a predsedu KOVP navrhujem Jána Plencnera, v mojej komisii
(KKMaŠ) máme dosť členov, momentálne nepotrebujem nových.
Július Jesze – do komisie pre ochranu verejného záujmu navrhujem Baniakovú
a Majorovú
starosta – ďalšieho člena do OPZN netreba doplniť, nakoľko toto združenie končí
Uznesenie č. 160/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) za člena Komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove Bc.
Dašu Baniakovú a predsedu tejto komisie Bc. Dašu Baniakovú,
b) za člena Komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Nálepkove Jána
Plencnera a predsedu tejto komisie Jána Plencnera,
c) za členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ v Nálepkove Bc. Dašu
Baniakovú a Mgr. Ingrid Majorovú.
Za hlasovali všetci 6 poslanci.
Bod č. 5:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
5/1 Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 11.11.2011, 9.12.2011, 13.1.2012 a 24.2.2012. Na svojich
zasadaniach vykonávali kontroly – nelegálne skládky odpadu, poškodené oplotenie,
deti bez dozoru zodpovedných osôb nedostatočne oblečené pohybujúce sa po verejne
prístupných miestach, rodinné spory.
Uznesenie č. 161/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadnutí KOVP
pri OZ v Nálepkove v dňoch 11.11.2011, 9.12.2011, 13.1.2012 a 24.2.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
5/2 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 18.1.2012, 6.2.2012 a 12.3.2012. Prejednávala prípravu
akcií - Mikuláš, Živý Betlehem, tradičný novoročný výstup na Baračskú skalu,
Karneval na snehu, Fašiangová rozlúčka na námestí, Lyžiarske preteky o pohár
starostu obce, mariášový turnaj, tradičné stretnutie s bývalými učiteľmi obce, koncert
vážnej hudby v Domove Nálepkovo, n. o.
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Uznesenie č. 162/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadnutí KKMaŠ
pri OZ v Nálepkove v dňoch 18.1.2012, 6.2.2012 a 12.3.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
5/3 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala v dňoch 9.2.2012 a 14.3.2012. Na zasadaniach prejednávali kontroly
bývania a platenia nájomného v obecných nájomných bytoch.
Uznesenie č. 163/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadnutí KSaB
pri OZ v Nálepkove v dňoch 9.2.2012 a 14.3.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
5/4 Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia
Komisia zasadala v dňoch 24.10.2011, 15.11.2011, 19.12.2011, 12.1.2012 a 29.2.2012.
Prerokovávali žiadosť o výstavbu mostu, oplotenia, informácie o projekte výstavby
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ceny vodného a stočného, obsadenie
pracovného miesta referenta výstavby a investičnej činnosti na polovičný úväzok,
odvoz komunálneho odpadu, nedostatočné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Uznesenie č. 164/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadnutí
KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove v dňoch 24.10.2011, 15.11.2011, 19.12.2011, 12.1.2012
a 29.2.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 6:
Plány práce a schválenie rozpočtov jednotlivých komisií OZ na rok 2012
6/1 Komisia pre ochranu verejného poriadku
Plán činnosti KOVP pozostáva z kontroly prijatých uznesení, prejednávania sťažností
a podnetov od obyvateľov obce, prejednávania materiálov na zasadania OZ,
dodržiavanie platných VZN, práce v teréne a spolupráce s ostatnými komisiami.
Uznesenie č. 165/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KOVP na rok 2012 a berie
na vedomie informáciu o rozpočte, ktorý pozostáva iba z odmeňovania členov
komisie.
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Za hlasovali 6 poslanci.
6/2 Komisia kultúry, mládeže a športu
Plán činnosti komisie na apríl až júl 2012 - žolíkový turnaj, beseda o knihe v ZŠ,
cyklistické preteky, preteky na kolieskových korčuliach, furmanské preteky
Rozpočet na tieto akcie je 1660,– €.
Rozprava:
Ján Plencner – porušujeme zákon, schvaľujeme čiastkové rozpočty komisií, ale
hlavný rozpočet nie je schválený
starosta – prejdeme k bodu č. 12 a č. 13 a potom sa vrátime k schvaľovaniu
jednotlivých rozpočtov komisií
Bod č. 12:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012
HK predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012, materiál poskytla
poslancom aj v písomnej podobe, rozpočet je vyrovnaný, doporučuje ho schváliť
Uznesenie č. 166/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 13:
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 a programového rozpočtu na roky 2012
– 2014
Rozprava:
starosta – 8.3.2012 sme mali pracovné stretnutie, kde sme prebrali každú položku
rozpočtu samostatne a podľa pripomienok bol upravený
Uznesenie č. 167/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočet obce Nálepkovo na rok 2012
a Programový rozpočet na roky 2012 – 2014.
Za hlasovali 6 poslanci.
starosta – teraz prejdeme k jednotlivým komisiám
Uznesenie č. 168/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KKMaŠ na mesiace apríl
až júl 2012 a rozpočet na tieto akcie v sume 1660,- €.
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Za hlasovali 5 poslanci, proti 1 poslanec (Plencner)
6/3 Komisia sociálna a bytová
Plán činnosti komisie na II. – IV. štvrťrok 2012 – kontrola bývania v rómskych
osadách, Deň matiek, Zábava pod holým nebom, zájazd Kežmarok EĽRO, Furmanské
preteky (spolupráca), detské hry, mesiac úcty k starším, silvestrovská zábava.
Rozpočet na jednotlivé akcie činí 3000,- €.
Uznesenie č. 169/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KSaB na II. – IV. štvrťrok
2012 a rozpočet na tieto akcie v sume 3000,- €.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 7:
Návrh na schválenie zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby
„Rekonštrukcia MK v obci Nálepkovo“
Finančné prostriedky na vykonanie stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia MK
v obci Nálepkovo boli vo výške 10000,- € poskytnuté z rezervy predsedníčky vlády SR
a sú účelovo viazané na rekonštrukciu Školskej ulice v Nálepkove. Zmluva
o poskytnutí dotácie bola OZ v Nálepkove schválená uznesením č. 130/2011-OZ zo
dňa 21.12.2011.
Podľa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou. Podľa §
102 cit. Zákona verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať činnosti pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby ani použiť
elektronickú aukciu. Jedinou podmienkou pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou je,
aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite
a cene.
Napriek uvedenému boli na obstaranie diela oslovené viaceré firmy s požiadavkou, či
sú schopní predmet diela zhotoviť za sumu 10000,– €. Len spoločnosť STRABAG, s.
r. o. Bratislava predložila ponuku na zhotovenie diela do 10000,-€ a z toho dôvodu
sa pristupuje k uzavretiu zmluvy na zhotovenie diela s touto spoločnosťou.
Uznesenie č. 170/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o dielo č. ZoD 2011/GD/01/001
so zhotoviteľom STRABAG, s. r. o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava na vykonanie
stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia MK v obci Nálepkovo. Cena diela vrátane
DPH je spolu 9997,10 €.
Za hlasovali 6 poslanci.
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Bod č. 8:
Návrh na schválenie VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Nálepkovo
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením vyplýva
priamo zo zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 171/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 9
Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru
Časť garáže v budove ZŠsMŠ v Nálepkove je už dlhšiu dobu nevyužívaná. O prenájom
požiadal zamestnanec ZŠsMŠ Ján Major, ktorý je tam zamestnaný ako školník –
údržbár. Garážovanie jeho osobného motorového vozidla je vhodné v súvislosti
s výkonom jeho pracovného zaradenia.
Prenájom tohto nebytového priestoru je podmienený schválením trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov OZ.
Rozprava:
JUDr. Kozák – prenájom bude na dobu neurčitú
Uznesenie č. 172/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru –
garáže v budove ZŠsMŠ v Nálepkove, súp. č. 684, zapísanej na LV č. 2303, kat.
územie Nálepkovo o výmere 12 m2 pre nájomcu Jána Majora, bytom Zimná 585/25,
Nálepkovo. Nájomné je vo výške 8,30 €/m2 za rok. Prenechanie predmetného
nebytového priestoru do nájmu sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 9 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 10:
Schválenie textu do obecnej kroniky za rok 2011
p. Kolárčiková písomne predložila návrh textu do Obecnej kroniky za rok 2011.

Uznesenie č. 173/2012-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predložený text do Obecnej kroniky za
rok 2011.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 11:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na
I. polrok 2012
Hlavná kontrolórka predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.
Uznesenie č. 174/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 14:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Marián Čarnický – požiadavka na vyčistenie hlavnej cesty, nakoľko v tomto
období sucha sú tie úseky prašné, jedná sa o cesty pod železničnou stanicou,
Závadskou cestou a na Čiernej Hore
Ján Plencner – pri Strážnickom potoku nie sú vysypané kontajnery, odpadky
skončia v potoku, pri Snackbare je takisto v potoku odpad, treba to vyčistiť
starosta – kontajner sa vyváža, po vyvezení je o 3 dni plný, neuveriteľné množstvo
odpadu sú ľudia schopní vyprodukovať, hádžu do kontajnerov matrace, postele,
stavebný materiál, potoky dám vyčistiť, ale pozrite sa na Železný potok, celý je
zašpinený a netreba sa vyhovárať na neprispôsobivých občanov, oni v tých častiach
nebývajú.
Bod č. 15:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

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

Zapisovateľka:

Marián Čarnický

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

Ondrej Klekner

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

Marcela Juhásová ..................................
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