ZÁPISNICA
z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.6.2012
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová, Bc.
Janka Ivančová, Július Jesze, Jana Pronská – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. soc. vecí
Jozef Sopko – náčelník OcP
Milan Lapšanský – pracovník OcP
Vladimír Labuda – pracovník OcP
Bc. Marcela Juhásová – ref. pre styk s verejnosťou
Mgr. Mária Nováčeková – terénna soc. pracovníčka
Bc. Andrea Smoradová – asistentka TSP
Mgr. Viera Vozárová – terénna soc. pracovníčka
Katarína Pacáková – asistentka TSP
Hostia:
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠN
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Jozef Antoni – riaditeľ LON, s. r. o.
Ospravedlnený:
Ondrej Klekner – poslanec OZ
Neospravedlnený:
Ján Plencner – poslanec OZ
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 11. rokovania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 15.6.2012, tento návrh bol upravený o vynechanie bodu č.
16 a následne schválený 6 poslancami (J. Jesze sa zdržal hlasovania):
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z rokovania OZ dňa 26.3.2012
3. Informácia starostu obce o svojej činnosti
4. Zrušenie rozpočtovej organizácie Obec Nálepkovo – Obecné poľovnícke
združenie
5. Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o užívaní poľovného revíru
6. Návrh na prerokovanie zámeru predať alebo prenajať majetok obce
7. Prenájom pozemkov pre drobné stavby
8. Predĺženie zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
9. Schválenie zmluvy o kúpe plechovej garáže
10. Komisie obecného zastupiteľstva
a) Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ

b) Plán práce a schválenie rozpočtu komisie kultúry, mládeže a športu na
druhý polrok 2012
11. VZN č. 9/2012 o kronike obce
12. VZN č.10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia
a platenia v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov
Nálepkovo, n. o. v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo
13. Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu obce za rok 2011
14. a) Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti LON, s. r. o. za rok 2011
b) Správa o hospodárení neziskovej organizácie DN, n. o. za rok 2011
c) Správa o hospodárení rozpočtových organizácií ZŠsMŠ a OPZ za rok 2011
15. Záverečný účet obce za rok 2011
a) Správa audítora k vykonanému auditu obce a závierka 2011
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu a k záverečnému
účtu obce za rok 2011
16. Rozpočtové opatrenie č. 1 – navýšenie rozpočtových prostriedkov v roku 2012
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II.
polrok 2012
18. Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
19. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená:

Bc. Marcela Juhásová

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Marián Čarnický, Jana Pronská

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Bc. Janka Ivančová, Mgr. Ingrid Majorová

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z rokovania OZ dňa 26.3.2012
Na 10. rokovaní OZ bolo prijatých celkom 17 uznesení (uzn. č. 158-174/2012-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
Uznesenie č. 175/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 10. rokovania OZ zo dňa 26.3.2012.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 3:
Informácia starostu obce o svojej činnosti
Starosta obce informoval
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o kontrole vládneho auditu pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia
Hasičskej stanice Nálepkovo,
o kontrole civilnej ochrany a vojenskej oblasti,
o kontrole zo živnostenského úradu
o previerke stavu zákonnosti pri prevode majetku obce
o stretnutí s predsedom KSK vo veci petície občanov obce – rekonštrukcia
vozovky štátnej cesty
o stretnutí s riaditeľkou ÚPSVaR vo veci ponechania pracoviska v Nálepkove
o stretnutiach s firmami Brantner, s. r. o., SEZO-Spiš, dotknutými orgánmi vo
veci zriadenia autobusovej zastávky
o rokovaní Správnej rady DN, n. o.
Uznesenie č. 176/2012-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce
o svojej činnosti.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 4:
Zrušenie rozpočtovej organizácie Obec Nálepkovo – Obecné poľovnícke
združenie
Obecné poľovnícke združenie bolo zriadené zriaďovacou listinou obce Nálepkovo zo
dňa 30.11.2000 s účinnosťou od 1.1.2001 na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove č. 127/2000-OZ zo dňa 27.11.2000. Obec Nálepkovo –
Obecné poľovnícke združenie výkon práva poľovníctva vykonávalo na základe
uzatvorených zmlúv s vlastníkmi poľovného revíru, ktorých platnosť končí dňom
30.6.2012.
Dňom 1.9.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, podľa
ktorého užívanie poľovného revíru možno postúpiť písomnou zmluvou len fyzickým
a právnickým osobám uvedeným v § 13 citovaného zákona. Podľa tohto ustanovenia
zákona o poľovníctve obec ako právnická osoba nemôže byť užívateľom poľovného
revíru. Podľa § 80 ods. 4 zákona o poľovníctve, ak užívateľ poľovného revíru nespĺňa
podmienky podľa § 13, môže poľovný revír obhospodarovať len do skončenia
platnosti zmluvy. Ako je už vyššie uvedené, platnosť zmlúv končí dňom 30.6.2012.
Vzhľadom na uvedené dôvody trvanie rozpočtovej organizácie Obec Nálepkovo –
Obecné poľovnícke združenie nespĺňa už účel, na ktorý bola zriadená, pretože nemôže
vykonávať činnosti v zmysle zriaďovacej listiny.
Uznesenie č. 177/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. zrušenie rozpočtovej organizácie obce Nálepkovo s názvom „Obec Nálepkovo –
Obecné poľovnícke združenie“ so sídlom Stredný riadok 1, 053 33 Nálepkovo,
IČO: 31965156 bez právneho nástupcu a to dňom 30. júna 2012,
2. likvidačnú komisiu v zložení: Dušan Slivka, Štefan Vdoviak, Július Jesze,
Gabriela Mattová, JUDr. Dušan Kozák, Jana Pronská.
Za hlasovali 7 poslanci.
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Bod č. 5:
Schválenie uzavretia zmluvy o užívaní poľovného revíru
Výkon práva poľovníctva Obce Nálepkovo – Obecného poľovníckeho združenia
Nálepkovo na základe uzatvorených nájomných zmlúv o postúpení výkonu práva
poľovníctva zaniká podľa § 80 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve dňom
30.6.2012. Rozpočtová organizácia Obec Nálepkovo – OPZ sa ruší, pretože v zmysle
citovaného zákona o poľovníctve nemôže už vykonávať činnosti za účelom, ktorých
bola obcou zriadená.
Vzhľadom na zmeny v zákone o poľovníctve vznikla z doterajších členov
poľovníckeho združenia nová poľovnícka organizácia, ktorá je Obvodným lesným
úradom v Gelnici registrovaná pod názvom Poľovnícke združenie Nálepkovo so
sídlom Mlynská 630/14, 053 33 Nálepkovo, IČO: 42248051. Pretože obec ako
právnická osoba v zmysle zákona o poľovníctve nemôže sama vykonávať právo
poľovníctva, zverejnila dňa 27.4.2012 zámer prenajať poľovné pozemky vo vlastníctve
obce. Žiadosť o nájom poľovných pozemkov obci predložil jeden záujemca –
Poľovnícke združenie Nálepkovo.
Zmluvu o užívaní poľovného revíru je možné uzavrieť len postupom podľa § 13 a § 14
v spojení s § 4 a § 5 zákona o poľovníctve , t. j. že sa má uzavrieť jedna zmluva so
všetkými vlastníkmi poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných
pozemkov formou notárskej zápisnice, ktorou notár osvedčí celé rokovanie vlastníkov
poľovných pozemkov.
Náhrada za užívanie poľovného revíru je vypočítaná v súlade so sadzobníkom na
výpočet nájomného za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri, ktorý je
v prílohe č. 2 zákona o poľovníctve. Obec Nálepkovo je vlastníkom poľovných
pozemkov o výmere 3262 ha. Výpočet nájomného: 3262 ha x 0,7214 €/ha = 2353,21
€ ročne.
Rozprava:
Jana Pronská – zmluva o poľovnom revíre, je to zámer, či zmluva je už pripravená,
ide o záväzok na 10 rokov
Július Jesze – konkrétny návrh zmluvy bude až na stretnutí pred notárom, musí byť
podpísaná pred notárom
JUDr. Kozák – a musia s podmienkami súhlasiť všetky strany – obec, SPF,
Závadka, spoločenstvo Henclová, p. Pánka, obec Nálepkovo sama nemôže uzatvoriť
zmluvu, OZ dáva len súhlas na uzavretie zmluvy, ale môže uznesenie podmieniť
Uznesenie č. 178/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. uzavretie zmluvy o užívaní poľovného revíru s budúcim užívateľom poľovného
revíru, neziskovou organizáciou „Poľovnícke združenie Nálepkovo“, sídlo
Mlynská 630/14, 053 33 Nálepkovo, IČO: 42248051 postupom podľa § 13 a §
14 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dobu desať rokov odo dňa jej podpisu s podmienkou, že
Poľovnícke združenie Nálepkovo umožní poľovníkom – občanom obce
Nálepkovo výkon poľovného práva v poľovnom združení v súlade s poľovným
zákonom,
2. náhradu za užívanie poľovného revíru za poľovné pozemky vo vlastníctve obce
Nálepkovo o výmere 3262 ha vo výške 2353,21 eur ročne.
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Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 6:
Prerokovanie zámeru predať alebo prenajať majetok obce
Pozemok parcela C KN č. 847 o výmere 178 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nálepkovo sa nachádza v strede
obce. Na tomto pozemku predtým stála už asanovaná budova sklenárstva. Návrh na
uznesenie je v troch alternatívach.
Alternatíva č. 1 – V žiadosti o dlhodobý nájom firma ursus Jančura, s. r. o. uvádza, že
predmetný pozemok chce do nájmu za účelom vybudovania dočasnej stavby, slúžiacej
na predajňu ovocia a zeleniny. Stavbu plánuje vo výmere 24 m2.
Alternatíva č. 2 – v prílohe žiadosti o nájom Silvester Jančura dopĺňa ponuku za
nájom pozemku vo výške 20 € mesačne a v prípade predaja pozemku kúpnu cenu
3,30 € za m2, príp. cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Alternatíva č. 3 - Žiadateľ o kúpu pozemku Alijevik Džabir, Letná 78/1, Spišská Nová
Ves v žiadosti uvádza, že na predmetnom pozemku chce postaviť budovu za účelom
zriadenia cukrárne. Ponúka kúpnu cenu 4,45 € za m2.
Rozprava:
Peter Čarnický – pred voľbami sme povedali, že nebudeme predávať majetok obce,
ide o pozemok v centre obce, radšej ho vyčistiť, upraviť a ponechať do ďalších rokov,
alebo by tam mohli parkovať nájomníci bývajúci v bytovkách na námestí
Uznesenie č. 179/2012-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) Alternatíva č. 1 – Prenájom pozemku parcela C KN č. 847, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2, zapísaného na liste vlastníctva
č. 1, katastrálne územie Nálepkovo pre nájomcu ursus Jančura, s. r. o., sídlo:
Nábrežná 74/1155, 053 11 Smižany, IČO: 44 961 774, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I v odd.: Sro, vložka č. 24414/V za nájomné vo
výške 20,- eur mesačne na dobu do ....
Za hlasovali 4 poslanci
Proti hlasovali 2 poslanci
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec
b) Alternatíva č. 2 –
1. Predaj pozemku parc. C KN č. 847, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 178 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat. územie Nálepkovo
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného v ods. 1 tohto uznesenia sa
uskutočňuje na nadobúdateľa ursus Jančura, s. r. o., sídlo: Nábrežná 74/1155,
053 11 Smižany, IČO: 44 961 774, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Košice I v odd.: Sro, vo vložke č. 24414/V za kúpnu cenu 3,30 eur za m2.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.
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Za hlasovali 0 poslanci
Proti hlasovali 7 poslanci
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci
c) Alternatíva č. 3 –
1. Predaj pozemku parc. C KN č. 847, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 178 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat. územie Nálepkovo
podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného v ods. 1 tohto uznesenia sa
uskutočňuje na nadobúdateľa Alijevik Džabir, Letná 78/71, 052 01 Spišská
Nová Ves za kúpnu cenu 4,45 eur za m2. Náklady spojené s prevodom
nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Za hlasovali 0 poslanci
Proti hlasovali 7 poslanci
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci
Bod č. 7:
Prenájom pozemkov pre drobné stavby na účel drevárne pri bytovke v I.
Hámri č. 160/15
Štefan Mižigár a Jozef Rusnák požiadali obec o obnovenie drevených drobných
stavieb na uskladnenie dreva pri bytovom dome č. 160 v časti obce I. Hámor,
a v žiadostiach prehlásili, že tieto drobné stavby budú užívať výlučne na uskladnenie
dreva, a že nebudú slúžiť na účel bývania.
Pretože podľa stavu v katastri nehnuteľností sa jedná o ornú pôdu, bude potrebné
zabezpečiť aj dočasné vyňatie časti týchto pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu. Vytýčenie stavby je potrebné z toho dôvodu, aby nedošlo k rozšíreniu výmery
týchto drevárni. Zlegalizovanie, resp. obnovenie predmetných drobných stavieb sa
javí s porovnaním s výmerou ako dosť nákladné (situáciu osadenia, dočasné vyňatie
pôdy z PPF). Z hľadiska potreby takéto drobné stavby majú však svoje opodstatnenie.
Určenie výšky nájomného vzhľadom na malú výmeru sa ponecháva na rozhodnutie
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 180/2012-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme pozemku
parcela č. 4894/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre nájomcu Štefana Mižigára,
bytom I. Hámor č. 160/16, Nálepkovo a pozemku parcela č. 4896/1, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1 pre nájomcu Jozefa Rusnáka, bytom I. Hámor 160/15, Nálepkovo,
obom o výmere po 25 m2 na účel postavenia drobnej stavby – drevárne vo výške
.......... € ročne za týchto podmienok:
- žiadatelia podajú ohlásenie drobnej stavby na stavebný úrad s príslušnými
náležitosťami,
- stavebný úrad v súlade so stavebným zákonom posúdi, či drobnú stavbu je
možné postaviť, a za akých podmienok, pretože sa jedná o druh stavby orná
pôda (dočasné vyňatie z PPF),
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v prípade splnenia podmienok a súhlasu stavebného úradu osadenie drobných
stavieb bude vytýčené priamo v teréne.

Za hlasovali 0 poslanci.
Proti hlasovali 7 poslanci.
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci
Bod č. 8:
Predĺženie zmluvy o spoločnom stavebnom úrade
Uznesením OZ č. 151/2012-OZ zo dňa 26.1.2012 bola schválená zmluva o zriadení
spoločného stavebného úradu so sídlom v obci Spišský Hrušov s výkonom činnosti
v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 1 na dobu určitú od 26.1.2012 do 30.6.2012
s tým, že ak obec do tejto doby nezíska pracovníka s odbornou spôsobilosťou pre
výkon činnosti stavebného úradu, obecné zastupiteľstvo opätovne schváli predĺženie
zmluvy.
Obec Nálepkovo na svojej internetovej stránke zverejnila voľné pracovné miesto pre
výkon činnosti stavebného úradu. Na toto oznámenie o voľnom pracovnom mieste
reagovali dve záujemkyne. Tretia záujemkyňa podala žiadosť v deň zasadania
zastupiteľstva.
Rozprava:
Peter Čarnický – ešte na 3 mesiace zmluvu schváliť a potom spraviť výberové
konanie
JUDr. Kozák – môžete prijať uznesenie, že OZ ruší zmluvu so Spoločným
stavebným úradom v Spišskom Hrušove, výpovedná lehota je 3 mesiace
Uznesenie č. 181/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší v súlade s uznesením č. 151/2012-OZ zo dňa
26.1.2012, písm. b) Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v obci
Spišský Hrušov s výkonom činnosti v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 1.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 9:
Schválenie zmluvy o kúpe plechovej garáže
Plechová garáž vo vlastníctve spoločnosti Falck Záchranná, a. s. Košice je umiestnená
na pozemku parc. č. 763/2 vo vlastníctve obce (pri zdravotnom stredisku) a tento
pozemok na umiestnenie garáže uvedená spoločnosť užívala na základe zmluvy
o nájme nehnuteľnosti zo dňa 10.10.2007. Obec vyfakturovala spoločnosti Falck
Záchranná, a. s. nájom pozemku za obdobie od 1.1.2010 do 1.6.2012 vo výške 380 €,
aj keď v skutočnosti táto spoločnosť svoju činnosť ukončila k 1.5.2010. Zmluvné
strany sa predbežne dohodli, že rozdiel medzi kúpnou cenou garáže a nájomným
zaplatí Falck Záchranná, a. s. obci po podpísaní predmetnej kúpnej zmluvy.
Plechová garáž je v dobrom technickom stave, vo vnútri je zateplená, je prenosná
a obec ju môže využiť na rôzne účely (garážovanie áut, uskladnenie materiálu
podliehajúcemu poveternostným vplyvom a pod.). Výhodná je aj kúpna cena.
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Uznesenie č. 182/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy
s predávajúcim Falck Záchranná, a. s., Bačíkova 7, Košice, ktorej predmetom kúpy je
plechová garáž o rozmeroch 6300x3300x3200 mm za kúpnu cenu 130 eur.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 10:
Komisie obecného zastupiteľstva
a) Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
1/ Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala v dňoch 4.5.2012 a 1.6.2012, kde
a vyhodnotenie akcie Deň matiek a Deň detí.
Uznesenie č. 183/2012-OZ

prejednávala

prípravu

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB
prie OZ v Nálepkove zo dňa 4.5.2012 a 1.6.2012.
Za hlasovali 7 poslanci.
2/ Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 16.3.2012, 13.4.2012, 7.5.2012. Na svojich zasadaniach
prejednávala susedské spory, nedôstojné správanie a nadávanie, rušenie nočného
kľudu, vzdanie sa členstva v komisiách p. Vladimírom Žondom a p. Vladimírom
Hajdučkom, navrhuje doplniť komisiu o 2 nových členov a to – p. Rudolfa Novotného
a p. Jozefa Krála.
Uznesenie č. 184/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie informácie zo zasadaní Komisie pre ochranu verejného
poriadku v dňoch 16.3.2012, 13.4.2012, 7.5.2012,
b) berie na vedomie informáciu o vzdaní sa členstva v komisii p. Vladimírom
Žondom a p. Vladimírom Hajdučkom,
c) schvaľuje doplnenie Komisie pre ochranu verejného poriadku o 2 nových
členov – p. Rudolfa Novotného a p. Jozefa Krála.
Za hlasovali 7 poslanci.
3/ Komisia finančná a správy obecného majetku
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Komisia zasadala dňa 25.6.2012, na zasadaní prerokovala staršie žiadosti
Rímskokatolíckej cirkvi v Nálepkove a Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Spišskej
Novej Vsi / Gelnici, doporučila schváliť Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia, Záverečný účet obce za rok 2011 bez
výhrad a vzala na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za
rok 2011.
Uznesenie č. 185/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania
Komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove dňa 25.6.2012
Za hlasovali 7 poslanci.
Uznesenie č. 186/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu
v Spišskej Novej Vsi/Gelnici finančný príspevok vo výške 100,- €.
Za hlasovali 7 poslanci.
b) Plán práce a schválenie rozpočtu Komisie kultúry, mládeže
a športu na II. polrok 2012
Popis činnosti komisie na II. polrok a rozpočet na II. polrok 2012 bol poslancom
predložený písomne.
Uznesenie č. 187/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie informácie zo zasadaní KKMaŠ v dňoch 12.3.2012, 25.4.2012
a 28.5.2012,
b) schvaľuje Plán práce KKMaŠ pri OZ v Nálepkove a rozpočet tejto komisie na
II. polrok 2012 vo výške 1480,– €.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 11:
VZN č. 9/2012 o kronike obce
Vedenie obecnej kroniky sa aj v súčasnosti riadi zákonom č. 80/1920 Zb. o obecných
pamätných knihách a vládnym nariadením č. 169/1932 Zb. Zákon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bližšie nerozvádza postup
vedenia a poslania obecnej kroniky, len v § 4 ods. 3 písm. s) uvádza, že obec pri
výkone samosprávy vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, príp. v jazyku
národnostnej menšiny.
Vzhľadom na uvedené je žiaduce, aby obec vo VZN bližšie rozviedla najmä poslanie
obecnej kroniky, čo sa v nej má zaznamenávať, spôsob vedenia kroniky, nakladanie
a archiváciu kroniky, ako aj úlohy obecného kronikára pri výkone tejto činnosti.
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Uznesenie č. 188/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 9/2012 o kronike obce.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 12:
VZN č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia
a platenia v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov
Nálepkovo, n. o. v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo
S účinnosťou od 1.3.2012 sa zákonom č. 50 z 31.1.2012 mení a dopĺňa zákon č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Hlavným dôvodom predkladaného návrhu je dodržať zákonné ustanovenie týkajúce
sa minimálnej výšky úhrady za služby dlhodobej starostlivosti zo strany klienta
a zvýšenie participácie klienta a jeho rodiny na úhrade nákladov za poskytovanú
sociálnu službu.
Plnoletý klient, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov
a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n. o. sa bude vo zvýšenej miere
spolupodieľať na úhrade nákladov za sociálnu službu, a to vo výške najmenej 50 %
ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby.
Ekonomicky oprávnené náklady na príslušný rozpočtový rok na klienta na mesiac
zverejňuje Domov Nálepkovo, n. o. na svojej webovej stránke vždy do 15.2.
príslušného kalendárneho roka.
Mgr. Michal Bartoš – vysvetlil a predniesol zmeny v predloženom VZN z dôvodu
novelizácie zákona o sociálnych službách
Uznesenie č. 189/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s prednesenými zmenami schvaľuje VZN
č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n. o.
v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci
Proti hlasoval 1 poslanec
Zdržali sa hlasovania 0 poslanci
Bod č. 13:
Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia
funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu obce za
rok 2011
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Komisia pre ochranu verejného záujmu pri OZ v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v znení neskorších
predpisov č. 545/2005 Z.z. preskúmala písomné oznámenie Dušana Slivku, starostu
obce o funkciách, zamestnaní, činností a majetkových pomerov s príslušnými
dokladmi a konštatovala, že k porušeniu citovaného zákona zo strany starostu obce
nedošlo.
Uznesenie č. 190/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie závery Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových
pomerov starostu obce Dušana Slivku za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 14:
Správy o hospodárení jednotlivých organizácií v obci
Správy o hospodárení za rok 2011 predložili jednotliví štatutárni zástupcovia
organizácií písomne.

a) Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti LON, s. r. o. za rok
2011
Uznesenie č. 191/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie ekonomické výsledky obchodnej
spoločnosti Lesy obce Nálepkovo, s. r. o. za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
b) Správa o hospodárení neziskovej organizácie DN, n. o. za rok 2011
Uznesenie č. 192/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie ekonomické výsledky neziskovej
organizácie Domov Nálepkovo, n. o. za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
c) Správa o hospodárení rozpočtových organizácií ZŠsMŠ a OPZ za
rok 2011
Uznesenie č. 193/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie ekonomické výsledky
rozpočtových organizácií ZŠsMŠ a OPZ za rok 2011.
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Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 15:
Záverečný účet obce za rok 2011
Rozprava:
Jana Pronská – správa nezávislého audítora je napísaná tak, že audítor za nič
nezodpovedá, lebo nemal všetky podklady, iné obce majú audit lacnejší
Starosta – my máme DPH, preto je audit drahší
Uznesenie č. 194/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011
a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
Za hlasovali 6 poslanci.
Proti hlasovali 0 poslanci.
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec.
a) Správa audítora k vykonanému auditu obce a závierka 2011
Uznesenie č. 195/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora
Ing. Vladimíra Vaščáka k účtovnej závierke za rok 2011.
Za hlasovali 6 poslanci.
Proti hlasovali 0 poslanci.
Zdržal sa hlasovania 1 poslanec.
hlavnej
kontrolórky
b) Stanovisko
a k záverečnému účtu obce za rok 2011

k čerpaniu

rozpočtu

Stanovisko HK je predložené v zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 196/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k Záverečnému účtu za rok 2011.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 16:
Rozpočtové opatrenie č. 1 – Navýšenie rozpočtových prostriedkov v roku
2012
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Rozpočtové opatrenie č. 1 bolo poslancom OZ predložené v písomnej forme pred
zasadaním.
Uznesenie č. 197/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 – Navýšenie
rozpočtových prostriedkov v roku 2012. O prebytku vo výške 29218,78 €, ktorý
vznikol ako rozdiel medzi navýšením bežných príjmov a navýšením bežných výdavkov
rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 18:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na
II. polrok 2012
Plán kontrolnej činnosti bol poslancom OZ predložený v písomnej forme pred
zasadaním.
Uznesenie č. 198/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2012.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bod č. 19:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Bc. Daša Baniaková – v obecných novinách Nálepkovo je dopyt po inzercii, je
potrebné navrhnúť sumu za inzerovanie
Uznesenie č. 199/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje výšku poplatku za inzerciu v Obecných
novinách Nálepkovo – formát A4 10 €, formát A5 5 €, formát A6 2,50 €. Občania
obce Nálepkovo majú inzerciu zdarma.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bc. Daša Baniaková – web stránka poslanci OZ, aký účel má, kto ju spravuje, ja sa
s obsahom na tejto stránke nestotožňujem, nesúhlasím s ňou, menovite chcem, aby
bolo uvedené, ktorých poslancov sa týka, nepáči sa mi takáto forma vyjadrovania
názorov, v obecných novinách je pre názory priestor v Listárni, na každý dotaz je
kompetentná odpoveď
Jana Pronská – účelom stránky je vyjadrovanie názorov, spravujem ju, plne si za
tým stojím, čo je na nej zverejnené, odpovedal aj Ondrej Klekner, bude menovite
uvedené, ktorých poslancov sa týka
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Jana Pronská – pri zmluve s p. Hamráčkom ste nerešpektovali uznesenie
o schvaľovaní zmlúv, nebola OZ schválená a neskôr zverejnená na web stránke obce
Uznesenie č. 200/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o dielo s p. Jánom Hamráčkom
pre Turistickú ubytovňu v Nálepkove.
Za hlasovali 7 poslanci.
Bc. Daša Baniaková – Michal Pronský z akého dôvodu si zasadanie nahrával, fotil,
robil si záznam, keď si pred zasadaním OZ nepožiadal o súhlas všetkých prítomných,
ja si to neprajem, nedala som na to súhlas.
Michal Pronský – ja si môžem robiť záznamy aké chcem, mám na to právo
Bod č. 20:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Starosta obce Nálepkovo v súlade s ustanovením § 13 ods. 6
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pozastavuje výkon uznesenia č.
200/2012-OZ, pretože odporuje zákonu.
.............................
Dušan Slivka
starosta obce
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Bc. Janka Ivančová

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

Mgr. Ingrid Majorová

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

Bc. Marcela Juhásová

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