ZÁPISNICA
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 24.9.2012
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová, Bc.
Janka Ivančová, Július Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská, Ján Plencner – poslanci
OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Milan Lapšanský – pracovník OcP
Mgr. Mária Nováčeková – terénna soc. pracovníčka
Katarína Pacáková – asistentka terénnej soc. pracovníčky
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Ing. Jozef Antoni – riaditeľ LON, s. r. o.
Verejnosť:
Mgr. Jaroslav Mesarčík, Ján Soveľ, Michal Pronský
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 13. rokovania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 17.9.2012, tento návrh bol upravený o doplnenie bodu č.
12 a) „Navýšenie rozpočtu ZŠsMŠ Nálepkovo o originálne kompetencie z dôvodu
odchodu do dôchodku“, bod č. 14 zmena z „Správa hlavného kontrolóra“ na
„Schválenie Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy a príloha
č. 3“, upravený návrh programu bol poslancami jednohlasne schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnení uznesení a úloh z rokovania OZ dňa 26.6.2012
3. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., DN, n. o. a
ZŠsMŠ Nálepkovo za 1. polrok 2012
5. Návrh zmeny bodu 2. uznesenia OZ č. 178/2012-OZ zo dňa 26.6.2012
6. Informácia likvidačnej komisie o návrhoch na vysporiadanie majetku bývalej
rozpočtovej organizácie Obec Nálepkovo – Obecné poľovnícke združenie
7. Návrh na nájom alebo predaj poľovníckych chát
8. Návrh na predaj ostatného dlhodobého hmotného majetku, drobného
dlhodobého majetku, drobného majetku vedeného v OTE a psov
Poľovníckemu združeniu Nálepkovo
9. Dodatok č. 2 k VZN č. 17 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej
obcou

10. Zásady a odmeňovanie členov Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie
občianskych obradov a slávností, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky na
území obce Nálepkovo
11. Schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci so záujemcom Cirkevné centrum
voľného času, Harichovce
12. Plnenie rozpočtu obce a zmena rozpočtu na rok 2012
a) Navýšenie rozpočtu ZŠsMŠ o originálne kompetencie z dôvodu odchodu do
dôchodku
13. Schválenie použitia prebytku rozpočtu na opravu Mlynskej ulice, Hlavnej ulice
(bytovky pri benzinole č. 743, 744 a 755) a priestranstva pri rímskokatolíckom
kostole
14. Schválenie zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy a príloha č. 3
15. Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
16. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená:

Anna Bobáková

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Mgr. Ingrid Majorová
Ondrej Klekner

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Bc. Daša Baniaková
Peter Čarnický

Bod č. 2:
Kontrola plnení uznesení a úloh z rokovania OZ dňa 26.6.2012
Na 11. rokovaní OZ bolo prijatých celkom 26 uznesení (uzn. č. 175-200/2012-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
Uznesenie č. 204/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 11. rokovania OZ zo dňa 26.6.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 3:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 15.6.2012, 20.7.2012 a 17.8.2012, kde prejednávala
poškodenie zvonice na námestí, odchyt túlavých psov, neplatičov komunálneho
odpadu, susedské spory a postúpila jednu vec stavebnému úradu v Nálepkove.

Uznesenie č. 205/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KOVP
pri OZ v Nálepkove v dňoch 15.6.2012, 20.7.2012 a 17.8.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
b) Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala dňa 21.6.2012, kde prerokovala II. ročník Letnej zábavy a zájazd do
Kežmarku na EĽRO.
Uznesenie č. 206/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KSaB
pri OZ v Nálepkove zo dňa 21.6.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
c) Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 31.7.2012 a 27.8.2012, kde prejednávala uskutočnené
Furmanské preteky, prípravu súťaže na kolieskových korčuliach, tenisový turnaj a
zájazd.
Uznesenie č. 207/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KKMaŠ
pri OZ v Nálepkove v dňoch 31.7.2012 a 27.8.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
d) Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala dňa 28.8.2012, kde prerokovala žiadosť o navýšenie príspevku pre
TJ Slovan Nálepkovo a žiadosť o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie pre
ZŠsMŠ Nálepkovo.
Uznesenie č. 208/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania
KFaSOM pri OZ v Nálepkove zo dňa 28.8.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Uznesenie č. 209/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie príspevku v rozpočte obce pre
TJ Slovan Nálepkovo o 2000,-€.
Za hlasovali 8 poslanci (Baniaková neprítomná)
Bod č. 4:
Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., DN, n.
o. a ZŠsMŠ Nálepkovo za 1. polrok 2012
Poslancom boli predmetné správy písomne predložené.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz na riaditeľa LON, s.r.o., či sú schopní zabezpečiť občanom
obce palivové drevo – odpovedal Ing. Antoni, môžu vyrobiť len toľko palivového
dreva, čo vyjde z výroby, nie sme firma, ktorá musí pokryť 100% dopyt na palivové
drevo
− dotaz, či je pozastavený výdaj prípravných lístkov, odpovedal riaditeľ
LON, s.r.o., že sú 2 dôvody, po 1. rozkrádanie dreva a po 2. každý kto
chce, aby mu bol vydaný prípravný lístok musí spĺňať všetky
predpoklady odbornej spôsobilosti pilčíka
Uznesenie č. 210/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správy o výsledkoch
hospodárenia LON, s. r. o., DN, n. o. a ZŠsMŠ Nálepkovo za 1. polrok 2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 5:
Zmena bodu 2. uznesenia OZ č. 178/2012-OZ zo dňa 26.6.2012
Na rokovaní OZ konaného dňa 26.6.2012 OZ prijalo uznesenie č. 178/2012-OZ,
ktorým v bode 2. tohto uznesenia schválilo užívateľovi poľovného revíru
Poľovníckemu združeniu Nálepkovo náhradu za užívanie poľovných pozemkov vo
vlastníctve obce o výmere 3262 ha vo výške 2353,21 eur ročne.
Na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov za účasti notára, konaného dňa
27.6.2012 vlastníci poľovných pozemkov opätovne prepočítali výšku nájomného a
rozhodli, že výška nájomného pre obec Nálepkovo nie je 2353,21 eur ročne, ale je
2979,84 eur ročne. Rozdiel v prospech obce je 444,63 eur.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz či existovala možnosť zo zákona, aby LON, s. r. o. mali
možnosť prenajať poľovné pozemky a vykonávať poľovné právo, riaditeľ LON
odpovedal, že je taká možnosť, ale nebolo v jeho záujme zobrať obecné poľovnícke
združenie pod LON, lebo cca 30 poľovníkov by nemohlo vykonávať poľovné právo
(konflikt záujmov)

− kto urobil chybu vo výpočte pri nájme, odpovedal Július Jesze, že pri
uzatváraní vznikol tento rozdiel, pretože cena bola vypočítaná z priemernej
ceny pozemkov a notár navrhol vypočítať presne podľa druhu pozemku a nie
podľa priemernej ceny, obec na tom nie je škodná, lebo prepočítaná cena je
vyššia ako bola pôvodná
Uznesenie č. 211/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) ruší bod 2. uznesenia OZ v Nálepkove č. 178/2012-OZ zo dňa 26.6.2012
b) schvaľuje náhradu za užívanie poľovného revíru za poľovné pozemky vo vlastníctve
obce Nálepkovo o výmere 3262 ha vo výške 2797,84 eur ročne.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržala (Pronská)
Bod č. 6:
Informácia likvidačnej komisie o návrhoch na vysporiadanie majetku
bývalej rozpočtovej organizácie Obec Nálepkovo – Obecné poľovnícke
združenie
Poslanci písomne obdržali predmetný protokol o likvidácii rozpočtovej organizácie
obce Nálepkovo – OPZ.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz, že mala záujem vidieť chaty, ale nebolo jej to umožnené
Uznesenie č. 212/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu likvidačnej komisie
o návrhoch na vysporiadanie majetku bývalej rozpočtovej organizácie Obec
Nálepkovo – Obecné poľovnícke združenie.
Za hlasovali 8 poslanci (Baniaková neprítomná)
Bod č. 7:
Návrh na nájom alebo predaj poľovníckych chát
Poľovnícka „chata Hoľa“ má 2 miestnosti, kuchyňu o rozmeroch 3,5 m x 3,8 m a
jednu izbu o rozmeroch 4,30 m x 3,8 m. Nachádza sa na pomerne odľahlom,
vzdialenom mieste od obce. Jej priestory a vybavenie nezodpovedajú tomu, aby
mohla byť dostatočne využitá pre potreby obce, je to chata postavená výlučne pre
potreby výkonu práva poľovníctva.
Alternatívy naloženia s týmto majetkom obce sú obecnému zastupiteľstvu predložené
na prerokovanie a rozhodnutie z podnetu delimitačnej komisie.
Z dostupných písomných dokladov je preukázané, že Poľovnícka chata Surovec bola
postavená Vsl. Lesmi Košice, š. p. Košice výlučne pre potreby výkonu práva
poľovníctva. Vsl. Lesy, š. p. Košice v roku 1985 previedli predmetnú chatu do

vlastníctva bývalému Poľovníckemu združeniu Nálepkovo za účelom výkonu práva
poľovníctva. Až následne chata prešla z bývalého Poľovníckeho združenia do
vlastníctva obce, avšak doposiaľ sa nezistilo na základe akého právneho titulu sa
prevod na obec uskutočnil. Chata je v pomerne zlom technickom stave a na jej opravu
je potrebné vynaložiť väčšie finančné prostriedky. Obecnému zastupiteľstvu sa
predkladajú 3 alternatívy naloženia s predmetnou nehnuteľnosťou na základe
návrhov členov delimitačnej komisie.
Rozprava:
Dáša Baniaková – komisia finančná zasadala 24.9.2012, prejednala tento bod a
doporučuje OZ schváliť alternatívu č. 1 pri chate Hoľa a pri chate Surovec alternatívu
č. 2
Jana Pronská – dotaz či môže obecný úrad predložiť list vlastníctva, právne by bolo
v poriadku, ak by obec predala chaty bez listov vlastníctva? - odpovedal JUDr.
Kozák, že list vlastníctva nie je založený, ale majetok je v evidencii majetku obce
Jana Pronská - dotaz, či bol návrh zverejnený 15 dní pred schválením zámeru, ešte
v piatok 21.9.2012 to nebolo zverejnené (poznámka starostu obce – návrh zámeru
predať alebo prenajať poľovnícke chaty bol zverejnený od 7.9.2012 na nástenke vo
vestibule obecného úradu pod pozvánkou na rokovanie OZ)
Uznesenie č. 213/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Alternatívu č. 1 – Prenájom poľovníckej
„chaty Hoľa“ Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14,
Nálepkovo, IČO: 42248051, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí za nájomné vo výške 1,- € ročne. Opravy a údržby na
predmetnej chate bude vykonávať poľovnícke združenie na vlastné náklady. V zmluve
bude definované, aby v prípade potreby ju mohla využívať obec pre vlastné potreby a
potreby občanov.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržala (Pronská)
Uznesenie č. 214/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Alternatívu č. 2 – prenájom poľovníckej
„chaty Surovec“ Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14,
Nálepkovo, IČO: 42248051, a to podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí za nájomné vo výške 1,- € ročne. Náklady na údržbu a
opravy na predmetnej chate bude vykonávať poľovnícke združenie na vlastné
náklady. V nájomnej zmluve dohodnúť podmienky užívania chaty obcou. V zmluve
bude definované, aby v prípade potreby ju mohla využívať obec pre vlastné potreby a
potreby občanov.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržala (Pronská)
Bod č. 8:
Predaj ostatného dlhodobého hmotného majetku, drobného dlhodobého
majetku, drobného majetku vedeného v OTE a psov Poľovníckemu
združeniu Nálepkovo

Zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je 93,49 €. Tento majetok je značne
opotrebovaný a je v užívaní cca už 16 rokov.
Zostatková cena drobného dlhodobého majetku je 149,95 €. Majetok je opotrebovaný,
a niektorý mal už byť aj vyradený z evidencie.
Drobný majetok vedený v OTE je v nadobúdacej hodnote 851,17 €, predaj sa navrhuje
z dôvodu, že sa jedná o majetok starší ako 16 rokov.
Zvieratá – pes OGAR a pes HUGO majú už vysoký vek a pre obec sú nepoužiteľné,
pretože sa jedná o poľovných psov.
Vyššie uvedený hnuteľný majetok obec prevádza na nadobúdateľa podľa ust. § 9a
ods. 8 písm. d) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Návrh na predaj hmotného majetku je OZ predložený na základe návrhov členov
delimitačnej komisie.
Rozprava:
Daša Baniaková – finančná komisia zasadala 24.9.2012, nie sme zástancami
predaja obecného majetku, ale keďže ide o „100-ročný“ majetok, obec z neho nemá
žiaden úžitok a doporučuje predaj za uvedenú sumu
Jana Pronská – doporučuje len odpredaj psov a nie drobného hmotného majetku
Uznesenie č. 215/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) predaj ostatného dlhodobého hmotného majetku (váha, mraznička, bunka
UNIMO, agregát Yamaha, chladiaci box) Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so
sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo, IČO: 42248051 za kúpnu cenu 100,- €,
b) predaj drobného dlhodobého majetku (kachle v chate, skriňa na zbrane, stôl
90/90, stôl 150/80, rohová lavica 100/40, 160/40, lavica 150/40, stolička 8 ks,
sporák FIKO U-80, posteľ poschodová 3 ks, posteľ jednolôžková, kotlina 2 ks,
kredenec, chladnička) Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská
630/14, Nálepkovo, IČO: 42248051 za kúpnu cenu 200,- €,
c) predaj drobného majetku vedeného v OTE (názov a počet popísaný v inventúrnom
zázname k 30.6.2012, ktorý je prílohou tohto návrhu) Poľovníckemu združeniu
Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo, IČO: 42248051 za kúpnu cenu 50,€,
d) zvieratá – pes OGAR a pes HUGO ponechať bezodplatne Poľovníckemu združeniu
Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo, IČO: 42248051.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 proti (Ivančová, Pronská)
Bod č. 9:
Dodatok č. 2 k VZN o určení školského obvodu základnej školy zriadenej
obcou
Spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou Nálepkovo doposiaľ
tvoria katastrálne územia Hnilčík, Závadka a Henclová. O uzavretie dohody o
spoločnom školskom obvode požiadala obec Hnilec z dôvodu, že niektoré deti z obce
Hnilec plnia povinnú školskú dochádzku v Základnej škole s materskou školou v
Nálepkove a ich rodičia majú požiadavku, aby im bolo preplácané cestovné.

Podmienkou preplácania cestovného žiakom je, aby navštevovali školu v spoločnom
školskom obvode.
Uznesenie č. 216/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 17 o určení
spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou Nálepkovo, ktorým
sa spoločný školský úrad rozširuje o katastrálne územie Hnilec.
Za hlasovali 8 poslanci (Majorová neprítomná)
Bod č. 10:
Zásady a odmeňovanie členov Zboru pre občianske záležitosti na
vykonávanie občianskych obradov a slávností, písanie pamätnej knihy a
obecnej kroniky na území obce Nálepkovo
Obec Nálepkovo má momentálne platnú Smernicu o odmeňovaní účinkujúcich na
občianskych obradoch a slávnostiach, písaní pamätnej knihy a obecnej kroniky, ktorá
bola schválená v roku 2005. Odvtedy nebola ani raz aktualizovaná a upravovaná a
Zásady v takomto znení ako sú predložené obec Nálepkovo nemá vypracované. Z
tohto dôvodu vznikla potreba aktualizovať financovanie ZPOZ a prijať Zásady, ktoré
upravujú činnosť ZPOZ, výšku a pravidlá poskytovania odmien. Zásady sa po
schválení stanú podkladom pre činnosť a odmeňovanie členov, ktorí sa budú aktívne
podieľať na slávnostných podujatiach, ktoré ZPOZ neustále organizuje.
Rozprava:
Dáša Baniaková – komisia finančná zasadala 24.9.2012, prejednala tento bod a
doporučuje OZ schváliť zásady a odmeňovanie
Jana Pronská – navrhujem upraviť v bode 2 d) čl. 5 zvýšiť sumu kytice z 6,- € na
10,- €
Uznesenie č. 217/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zásady a odmeňovanie členov Zboru
pre občianske záležitosti na vykonávanie občianskych obradov a slávností, písanie
pamätnej knihy a obecnej kroniky na území obce Nálepkovo s úpravou v bode 2 d) čl.
5 – k príležitosti jubileí – darček v hodnote 5,- €, kytica v hodnote 10,- €.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 218/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dušana Slivku ako predsedu ZPOZ a
členov ZPOZ menovite – Jana Pronská, Bc. Janka Ivančová, Mgr. Marta
Augustiňáková, Anna Bobáková, Bc. Marcela Juhásová, Miriam Lámerová, Ingrid
Kolarčíková.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Bod č. 11:
Schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci so záujemcom Cirkevné
centrum voľného času, Harichovce
Rozprava:
Mgr. Krajníková – informovala poslancov o výhodách uzatvorenia zmluvy
Uznesenie č. 219/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o vzájomnej spolupráci s
Cirkevným centrom voľného času, Harichovce.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 12:
Plnenie rozpočtu obce a zmena rozpočtu na rok 2012
Poslancom bolo Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 9.9.2012 predložené v písomnej
forme.
Rozprava:
Dáša Baniaková – komisia finančná zasadala 24.9.2012, prejednala tento bod a
doporučuje OZ schváliť plnenie rozpočtu a zmenu na rok 2012
Jana Pronská – opraviť v rozpočtovom opatrení (tlačová chyba) „verejná správa –
údržba ciest“ údaj zo schváleného rozpočtu na rok 2012 z 800,-€ na 540,-€ a
„knižnica“ z 500,- € na 760 eur
Uznesenie č. 220/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa
9.9.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
a) Navýšenie rozpočtu ZŠsMŠ o originálne kompetencie z dôvodu
odchodu do dôchodku
Rozprava:
Daša Baniaková – komisia prerokovala žiadosť na minulom zasadaní a
nedoporučila schváliť z dôvodu toho, že p. riaditeľka pri spracovaní rozpočtu vedela,
že má pracovníkov, ktorí môžu odísť do dôchodku a mala to navrhnúť do rozpočtu na
rok 2012
Mgr. Krajníková – odpovedala, že dovŕšenie dôchodkového veku nie je odchod do
dôchodku a nemohla predpokladať, či pracovníci požiadajú o odchod do dôchodku, zo
zákona to je nároková zložka a preto žiadam o navýšenie originálnych kompetencií

Uznesenie č. 221/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠsMŠ Nálepkovo o
originálne kompetencie vo výške 811,- € z dôvodu odchodu do dôchodku
zamestnanca.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 13:
Schválenie použitia prebytku rozpočtu na opravu Mlynskej ulice, Hlavnej
ulice (bytovky pri benzinole č. 743, 744 a 755) a priestranstva pri
Rímskokatolíckom kostole
Uznesením OZ v Nálepkove č. 197/2012-OZ zo dňa 26.6.2012 bolo schválené
Rozpočtové opatrenie č. 1 – Navýšenie rozpočtových prostriedkov v roku 2012 a
súčasne bolo rozhodnuté o prebytku vo výške 29218,78 €, ktorý vznikol ako rozdiel
medzi navýšením bežných príjmov a navýšením bežných výdavkov, rozhodne obecné
zastupiteľstvo.
Použitie prebytku finančných prostriedkov bolo vopred konzultované s poslancami
OZ, ktorí navrhli ich použiť na opravu v uznesení uvedených ulíc a priestranstva pri
kostole. Ceny sú uvedené bez DPH na základe najnižšej cenovej ponuky. Jedná sa o
zákazku s nízkou hodnotou. V cenovej ponuke je zahrnutý 1 nájazd strojov na stavbu,
v prípade potreby väčšieho počtu nájazdov strojov na stavbu si firma STRABAG, s. r.
o. Vyhradzuje právo na úpravu ceny. Úpravu ceny si firma vyhradzuje aj pri zmene
vstupov o 5 %.
Uznesenie č. 222/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) v súlade s uznesením OZ č. 197/2012-OZ zo dňa 26.6.2012 časť prebytku
rozpočtových prostriedkov použiť na opravu Mlynskej ulice vo výške 7896,- € bez
DPH, na opravu Hlavnej ulice (pri bytovkách č. 743, 744, 755) vo výške 7256,40 € bez
DPH a na opravu priestranstva pri Rímskokatolíckom kostole vo výške 7599,90 € bez
DPH,
b) výhradu firmy STRABAG, s. r. o., že v prípade potreby väčšieho počtu nájazdov
strojov na stavbu úpravu ceny, ako aj úpravu ceny v prípade zmeny vstupov o 5 %.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 14:
Schválenie Zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy a príloha
č. 3
starosta – vysvetlil dôvod podpísania zmluvy
Uznesenie č. 223/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o pripojení žiadateľa do
distribučnej sústavy č. 100749311ZoP a príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke
elektriny č. 5100260557S/2012.

Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 15:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Jana Pronská – bude sa kosiť cintorín?
starosta – áno
Jana Pronská – dotaz na rozšírenie rozhlasu na úseku pod Čiernou Horou
starosta – zistím aké sú možnosti
Július Jesze – oslovil konkrétne správcu internetovej stránky poslanci OZ, či
uverejňuje všetky príspevky, p. Pronská odpovedala áno, ale je tam upozornenie,
že nezodpovedá obsahovo za uverejnené príspevky a ďalšie otázky boli mierené na
poslankyňu Pronskú, kde sa dotazoval odpovedí na články uvedené na stránke, ktoré
boli osočujúce a nepravdivé voči jeho osobe ohľadom OPZ, znova odpovedala
Pronská, že je to jej názor a za tým si stojí. Po slovnom konflikte p. Pronská opustila
zasadaciu miestnosť.
Mgr. Mesarčík – predseda Miestnej organizácie Slov. Rybárskeho zväzu vystúpil a
poukázal na veľké znečistenie tokov a to Železný potok, Strážnický potok a Hnilec,
rybári sa snažia potok udržať, zarybnili si ho a bohužiaľ je Železný potok v
neúnosnom stave, apelujem na občanov, aby do potoka nehádzali nepotrebné veci,
lebo tieto tam nepatria. Pripraví do novín výzvu a postupne bude prispievať do
obecných novín príspevkami z kroniky o histórii MO SRZ
Mgr. Bartoš – apeloval na poslancov, že bolo prijaté uznesenie, kde sa schválila
dočasná kontrolná komisia na preverenie hospodárenia a prevádzky v domove
dôchodcov, uvedené uznesenie treba naplniť, alebo zrušiť, ak bolo zle prijaté
Bod č. 16:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

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

Zapisovateľka:

Bc. Daša Baniaková

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

Peter Čarnický

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

Anna Bobáková

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

