OZ 14. rokovanie, dňa 22.11.2012

ZÁPISNICA
zo 14. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 22.11.2012
=====================================================
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
Bc. Marcela Juhásová – ref. pre styk s verejnosťou
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 14. rokovania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 19.11.2012, zároveň navrhol tento program doplniť o bod 4a) na návrh
poslankyne p. Jany Pronskej "Presťahovanie obecnej knižnice do nových priestorov,
doplnenie knižničného fondu, zabezpečenie materiálneho vybavenia", tento návrh bol
schválený 8 poslancami (proti 1 poslankyňa - Baniaková).
Poslancov a verejnosť prítomnú na rokovaní OZ starosta oboznámil s petíciou
zamestnancov obce Nálepkovo, ktorou žiadajú starostu obce o ospravedlnenie neúčasti na
zasadnutiach obecných zastupiteľstiev v Nálepkove, a to z dôvodu natáčania obecného
zastupiteľstva občanmi obce a následným šírením v masmédiách na rôznych internetových
stránkach bez ich súhlasu. Prítomných na rokovaní obecného zastupiteľstva starosta
upozornil, že akékoľvek natáčanie zamestnancov obce, ale aj iných osôb zúčastnených na
rokovaniach OZ bez ich súhlasu je v rozpore s platnými právnymi predpismi, a že ak v
budúcnosti dôjde k takémuto protiprávnemu konaniu, bude nútený proti tomu
dostupnými prostriedkami zakročiť. Konkrétne na to upozornil aj občana obce p.
Pronského, ktorý sa takéhoto protiprávneho konania v minulosti už dopustil. Taktiež sa
vyjadril, že nebráni natáčaniu verejných činiteľov, t. j. poslancov a starostu obce.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Pridelenie trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133 v Nálepkove
3. Schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s Východoslovenskou distribučnou, a.
s., Košice
4. Schválenie Licenčnej zmluvy s poskytovateľom MADE spol. s r. o., Banská Bystrica
na poskytnutie licencie k aplikačnému programovému vybaveniu informačného
systému pre obce a mestá URBIS
a) Presťahovanie obecnej knižnice do nových priestorov, doplnenie knižničného fondu,
zabezpečenie materiálneho vybavenia
5. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
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Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Marcela Juhásová
Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Ondrej Klekner, Jana Pronská

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Mgr. Ingrid Majorová, Peter Čarnický

Bod č. 2:
Pridelenie trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133 v Nálepkove
Predmetný byt sa uvoľnil dňom 31.10.2012 po bývalom nájomcovi p. Michalovi Vozárovi
st.
KsaB pri OZ v Nálepkove na svojom zasadaní dňa 12.11.2012 doporučila obecnému
zastupiteľstvu tento 3izbový byt prideliť Ľudmile Fehérovej, trvale bytom Wolkerova
16/32, Spišská Nová Ves.
Obec naliehavo potrebuje zabezpečiť byt pre Margitu Göllnerovú, ktorá býva v budove
ZšsMŠ, a to z dôvodu, že podľa projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia ZšsMŠ"
priestory, ktoré sú doposiaľ obývané majú slúžiť pre vyučovací proces školy. Upozorňujem
poslancov, že nevyužívaním priestorov v budove školy na účel podľa projektovej
dokumentácie dôjde k porušeniu zmluvy o poskytnutí dotácie so všetkými následkami. Z
uvedeného dôvodu doporučujem uvoľnený byt prideliť p. Margite Göllnerovej.
Rozprava:
V rozprave vystúpil p. starosta, ktorý uviedol, že KSaB porušila VZN č. 4/2007 o
podmienkach prideľovania nájomných bytov obce, na čo reagovala p. Ivančová, že aj v
minulosti sa prideľovali byty občanom iných obcí a miest, uviedla, že žiadna obec nemá
prijaté VZN v takomto znení a či je zakázané, aby si mohli podať žiadosť o pridelenie
nájomného bytu občania z iných obcí, pretože nie každý si môže dovoliť kúpiť byt a zobrať
hypotéku.
Uznesenie č. 224/2012-OZ
NESCHVÁLENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Alternatívu č. 1 – Pridelenie trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133 v
Nálepkove p. Ľudmile Fehérovej, trvale bytom Wolkerova 16/32, Spišská Nová Ves.
Za hlasovali 4 poslanci (Ivančová, Pronská, Klekner, Baniaková)
Proti hlasovali 3 poslanci (Majorová, M. Čarnický, Július Jesze)
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci (Plencner, P. Čarnický)
Alternatívu č. 2 – Pridelenie trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133 v
Nálepkove p. Margite Göllnerovej, trvale bytom Školská 684, Nálepkovo.
Za hlasovali 4 poslanci (Jesze, Majorová, P. Čarnický, M. Čarnický)
Proti hlasovali 3 poslanci (Pronská, Ivančová, Klekner)
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci (Baniaková, Plencner)
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Bod č. 3:
Schválenie Zmluvy o uzavretí
distribučnou, a. s., Košice

budúcej

zmluvy

s

Východoslovenskou

Predmetom Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy je doplnenie jednostĺpovej trafostanice do
existujúceho vzdušného VN vedenia a rekonštrukcia existujúceho NN vedenia na pozemku
vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 225/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č.
2124/4500/2012 s Východoslovenskou distribučnou, a. s., Košice o zriadení vecného
bremena pre stavbu podperného bodu nadzemného elektrického vedenia a príslušenstva
na pozemku parc. C KN 1457/2, zapísaného na LV č. 1.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 4:
Schválenie Licenčnej zmluvy s poskytovateľom MADE spol. s r. o., Banská
Bystrica na poskytnutie licencie k aplikačnému programovému vybaveniu
informačného systému pre obce a mestá URBIS
Licenčná zmluva v plnom rozsahu nahrádza doposiaľ platnú kúpnu zmluvu URBIS vrátane
všetkých jej dodatkov. Licencia URBIS bude poskytnutá nanovo bezplatne, pretože ju už
obec zakúpila predchádzajúcou kúpnou zmluvou. Cena za Systémovú podporu je 125,50
eur vrátane DPH za kalendárny štvrťrok.
Uznesenie č. 226/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Licenčnú zmluvu č. U1116/2013 medzi
zmluvnými stranami MADE spol. s r. o., Banská Bystrica a obcou Nálepkovo na
poskytnutie licencie – používateľských práv k aplikačnému programovému vybaveniu
informačného systému pre obce a mestá URBIS.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Bod č. 4 a):
Presťahovanie obecnej knižnice do nových priestorov, doplnenie knižničného
fondu, zabezpečenie materiálneho vybavenia
Obecná knižnica sídli v nedôstojných podmienkach v nevyhovujúcom priestore budovy
zdravotného strediska, kde nie je priestor na inováciu. Je potrebné nielen doplnenie
knižného fondu, ale aj materiálne zabezpečenie – nábytok, stoličky, police, aby sa vytvoril
dôstojný kultúrny stánok vhodný pre deti aj dospelých na stretávanie sa pri knihách, či už
formou akcií, besied, spoločných aktivít so základnou školou, prípadne inými
organizáciami v obci.
V súčasnej dobe jediná kultúrna inštitúcia v obci len s obtiažami plní svoju funkciu, hoci v
obci máme veľmi veľa aktívnych čitateľov. Je v záujme občanov a malo by byť aj v záujme
obce zveľaďovať a podporovať kultúru aj prostredníctvom funkčnej knižnice. Navrhujem
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finančné prostriedky získané prenájmom poľovného revíru použiť na sfunkčnenie a
presťahovanie knižnice do uvoľneného priestoru v budove na Hlavnej ulici po ukončenom
nájme s Úradom práce. Zároveň navrhujem rozšíriť výpožičné hodiny na každý pracovný
deň popoludní s využitím pracovníkov VPP či zmluvou s Úradom práce formou
absolventských praxí a podobne, tak, ako to majú zavedené mnohé knižnice na Slovensku.
S uvedenými finančnými prostriedkami, spoločnou aktivitou pri vypracovaní projektov,
čitateľskými klubmi, sponzormi a pod. môže byť knižnica skutočným centrom kultúry v
obci, nositeľom skutočných hodnôt do budúcnosti, hlavne pre mladú generáciu.
Rozprava:
Návrh predložila p. Pronská, v rozprave uviedla, že nie je uvedený termín, ale je potrebné
to realizovať, pretože je to tragédia, ak je knižnica v takom stave, v akom je. V priestoroch,
ktoré navrhuje sú 2 prepojené miestnosti, miesto je veľmi výhodné (centrum obce), treba
dostať do knižnice ľudí, rodiny, robiť besedy, inde sa nedá, obce nemá iné vhodné
priestory, je na zvážení obce, nejde až o takú vysokú sumu, s financiami z nájmu revíru sa v
rozpočte nerátalo, môžu sa použiť na tento účel. Do rozpravy sa zapojila aj p. Majorová,
ktorá súhlasila s návrhom, knižnica je ďaleko za úrovnňou vybavenosti iných knižníc, p.
Marián Čarnický sa dotazoval, či navrhované priestory sú pre knižnicu vhodné a či nie
sú iné priestory. Odpovedala p. Pronská, že v komunitnom centre majú aktivity, je tam
kuchyňa, môže sa to v budúcnosti prerobiť na byt.
Uznesenie č. 227/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje presťahovanie obecnej knižnice do nových
priestorov, doplnenie knižničného fondu, zabezpečenie materiálneho vybavenia.
Za hlasovali 7 poslanci.
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci (M. Čarnický, Jesze)
Bod č. 5:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu
a rokovanie ukončil.

starosta obce poďakoval prítomným za účasť

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

Mgr. Ingrid Majorová

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

Peter Čarnický

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

Zapísala: M. Juhásová
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