ZÁPISNICA
zo 15. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30.11.2012
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Marián Čarnický, Peter Čarnický, Július Jesze, Ján Plencner – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Mgr. Ingrid Majorová, Bc. Janka Ivančová, Jana Pronská – poslanci
OZ
Neospravedlnený:
Ondrej Klekner – poslanec OZ
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Na úvod zasadania starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je
uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní len 4 poslanci OZ, 4 poslankyne sa ospravedlnili a
1 poslanec sa neospravedlnil. Prítomným poďakoval za účasť, rokovanie ukončil s tým, že
zvoláva ďalšie stretnutie 15. rokovania OZ na utorok 4.12.2012 o 15,00 hod.

.............................
Dušan Slivka
starosta obce

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 4.12.2012
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová, Július Jesze,
Ondrej Klekner, Jana Pronská, Ján Plencner – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Ospravedlnená:
Bc. Janka Ivančová
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 15. rokovania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 30.11.2012, zároveň navrhol tento program doplniť o bod 3a) "Schválenie
Dodatku č. 12 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce
Nálepkovo č. 6000/2002/V-15", tento návrh bol schválený všetkými prítomnými
poslancami.
Po schválení programu požiadal o slovo občan obce p. František Klekner, ktorý sa vyjadril,
že v čase, keď on bol poslancom OZ bola snaha nerozpredávať majetok obce. Vyjadril sa, že
v budúcnosti bude problémom zabezpečiť byty pre učiteľov ZŠsMŠ v Nálepkove. Starosta
obce p. Kleknerovi vysvetlil, že byt v budove ZŠsMŠ stratil charakter bytu a priestory budú
v zmysle projektu rekonštrukcie budovy ZŠsMŠ využívané pre vyučovací proces.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Pridelenie nájomného trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133 v
Nálepkove
3. Schválenie Prílohy č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a Zmluvy o pripojení
do distribučnej sústavy
a) Schválenie Dodatku č. 12 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho
odpadu z obce Nálepkovo č. 6000/2002/V-15
4. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

JUDr. Dušan Kozák

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Ondrej Klekner, Marián Čarnický

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Július Jesze, Ján Plencner

Bod č. 2:
Pridelenie nájomného trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133 v
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Nálepkove

Predsedníčka komisie sociálnej a bytovej v súvislosti s posledným zasadaním OZ, kde bolo
prejednávané pridelenie nájomného trojizbového bytu pri Benzinole a nebol schválený ani
jeden návrh na pridelenie bytu navrhuje nasledovný návrh žiadateľov podľa toho, ako boli
v poradí zaevidované žiadosti na OcÚ. Komisia soc. a bytová pri OZ v Nálepkove
doporučuje OZ schváliť pridelenie trojizbového bytu po Michalovi Vozárovi na ul. Hlavnej
755/133:
Ľudmile Fehérovej, Wolkerova 16/32, Spišská Nová Ves
a za náhradníkov navrhuje:
Andreu Smoradovú, Stredný riadok 492, Nálepkovo
Margitu Göllnerovú, Školská 684, Nálepkovo.
Uznesenie č. 228/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
neschvaľuje Alternatívu č. 1 – Pridelenie nájomného 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 3 poslanci (Klekner, Pronská, Baniaková).
Proti hlasovalo 0 poslancov.
Zdržali sa hlasovania 5 poslanci (Plencner, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Majorová)
neschvaľuje Alternatívu č. 2 – Pridelenie nájomného trojizbového bytu č. 2, súp. č.
755 na Hlavnej ul. č. 133 v Nálepkove p. Andrey Smoradovej, trvale bytom Stredný riadok
492, Nálepkovo.
Za hlasovali 0 poslancov.
Proti hlasovalo 0 poslancov.
Zdržali sa hlasovania všetci 8 poslanci.
schvaľuje Alternatívu č. 3 - Pridelenie nájomného trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755
na Hlavnej ul. č. 133 v Nálepkove p. Margite Göllnerovej, trvale bytom Školská 684,
Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci (M. Čarnický, P. Čarnický, Plencner, Jesze, Majorová, Baniaková)
Proti hlasovalo 0 poslancov.
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci (Klekner, Pronská).
Bod č. 3:
Schválenie Prílohy č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a Zmluvy o
pripojení do distribučnej sústavy
Predmetné zmluvy boli poslancom predložené.
Rozprava:
J. Pronská – žiadala o vysvetlenie prečo je takto upravená táto zmluva, starosta obce
jej vysvetlil, že k omylu došlo zo strany dodávateľa elektrickej energie, keď 2x v roku
vykonával pripojenie a odpojenie vleku a rozdiel preplatku za elektrickú energiu dodávateľ
elektrickej energie vráti obci na jeho účet. Toto vysvetlenie doplnil a potvrdil aj poslanec
OZ p. Ján Plencner.
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Uznesenie č. 229/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Prílohu č. 3 k Zmluve o združenej dodávke
elektriny č. 5100260557S/2012 uzavretej s Východoslovenskou distribučnou, a. s. Košice,
číslo odberného miesta 642010, adresa odberného miesta Nálepkovo 0, 053 33
Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.
Uznesenie č. 230/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy č.
100717596ZoP uzatváranú s Východoslovenskou distribučnou, a. s. Košice, číslo odberného
miesta 655844, adresa odberného miesta Nálepkovo 0, 053 33 Nálepkovo, číslo
technického objektu 999767.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.
Bod č. 3 a):
Schválenie Dodatku č. 12 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z obce Nálepkovo č. 6000/2002/V-15
Predmetná zmluva z firmy Brantner Nova, s. r. o. Spišská Nová Ves bola poslancom
predložená pred zasadaním OZ. Tento Dodatok bude platný od 1.1.2013 a dôvodom je
mierne zvýšenie cien (do 3%) za zneškodňovanie odpadov a dopravu (zvýšenie cien
pohonných hmôt, zvýšené náklady na údržbu a opravy zberových vozidiel a zvýšenie
mzdových nákladov).
Uznesenie č. 231/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 12 k Zmluve o zbere, odvoze a
zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Nálepkovo č. 6000/2002/V-15 s Brantner
Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.
Bod č. 4:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu
a rokovanie ukončil.

starosta obce poďakoval prítomným za účasť

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

Július Jesze

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

Ján Plencner

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

Zapísal: JUDr. Dušan Kozák
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