ZÁPI SN ICA
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 28.12.2012
____________________________________________________________

Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
poslanci OZ:
Bc. Daša Baniaková, Peter Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová, Július Jesze, Ondrej
Klekner, Ján Plencner.
Ospravedlnení: Marián Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Jana Pronská.
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Jozef Sopko – náčelník OcP
Milan Lapšanský – pracovník OcP
Vladimír Labuda – pracovník OcP
Eva Antlová – ref. ekonomický
Hostia: Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Verejnosť:
Michal Pronský, Ján Kalafus

Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva starosta obce predložil návrh programu
16. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 19.12.2012 a súčasne požiadal
poslancov, aby bod č. 10 programu bol zmenený takto: Správa hlavnej kontrolórky
obce za I. polrok 2012. Návrh programu bol 6 poslancami schválený. Súčasne vyzval
p. Michala Pronského, aby nerušil zasadnutie OZ natáčaním a upozornil ho, že
obrazový a zvukový záznam iných osôb ako verejných činiteľov môže vykonať na
zasadnutí OZ len s ich predchádzajúcim písomným súhlasom. Michal Pronský
požiadal starostu, aby toto svoje vyjadrenie dal aj do zápisnice z rokovania OZ, s čím
starosta súhlasil. Mgr. Michal Bartoš taktiež vyzval p. Pronského, aby jeho osoba na
rokovaní OZ nebola predmetom zvukového ani obrazového záznamu.
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1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie
zistených nedostatkov
4. Návrh na úpravu rozpočtu podľa odporúčaného členenia rozpočtu NKÚ
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2013
6. VZN o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných
z verejných prostriedkov
7. Prevod majetku obce na Margitu Vartovníkovú, bytom Nálepkovo č. 301
8. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ a rozpočet na rok 2013
9. Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2011
10.Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2012
11.Rôzne – vystúpenie p. Procházku z Občianskeho združenia Fénix Spiš
12.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
13.Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená:

Anna Bobáková

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Ondrej Klekner, Peter Čarnický

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Bc. Daša Baniaková, Július Jesze

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie č. 232/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
kontrole plnenia uznesení.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 3:
Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie
zistených nedostatkov.
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predložené pred zasadnutím OZ.
Rozprava:
Starosta obce informoval poslancov, že prijaté opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov boli v troch vyhotoveniach zaslané na NKÚ a boli schválené.
Uznesenie č. 233/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o výsledkoch
kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 4:
Návrh na úpravu rozpočtu podľa odporúčaného členenia rozpočtu NKÚ
Poslancom bol návrh na úpravu rozpočtu Obce Nálepkovo č. 2/2012 zo dňa
18.12.2012 predložený v písomnej forme vrátane zdôvodnenia tohto návrhu.
Rozprava:
Poslanec Ondrej Klekner sa dotazoval, načo je použitý rozdiel z 16 b.j., a to keď
príjmy boli 19 000,- € a výdaje 4 200,- €. Ing. Baranova odpovedala, že nie všetky
príjmy sú rozpočtované na chod obce, za tieto peniaze sa nakupuje na opravy a
údržbu, a že bude potrebné naplniť fond opráv. P. Antlová sa vyjadrila o rozpočtovej
klasifikácii, kde bude upravený podrobný rozpočet na rok 2013 – iná forma.
Uznesenie č. 234/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Nálepkovo č.
2/2012 zo dňa 18.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 5:
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2013
Rozprava:
Zmeny oproti pôvodnému návrhu VZN, ktoré boli vykonané na základe návrhov
poslancov zdôvodnil JUDr. Kozák. Jedná sa o tieto zmeny:
− § 2 písm. a) znie: orná pôda, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,30 % zo
základu,
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plochy,
− § 3 ods. 1 písm. f) je namiesto 1,16 € suma 1,06 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
− § 3 ods. 1 sa dopĺňa o písm. h), ktoré znie: za priestory na podnikanie v
obývanom rodinnom dome 0,50 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy,
− § 3 ods. 2 je namiesto 0,30 € suma 0,06 € za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia,
− § 5 písm. a): vynecháva sa občania v hmotnej núdzi,
− § 9 ods. 1 sa dopĺňa o písm. c), ktoré znie: ak daňovníkom je dôchodca a
invalidný dôchodca,
− § 11 ods. 8 mení sa namiesto mimo vozidiel SAD na mimo vozidiel SAD a
EUROBUSU,
− § 21 ods. 1 písm. b) sa mení takto: ….ako vodná plocha 12,- € za osobu a
kalendárny rok,
− § 21 ods. 1 písm. c) je namiesto 0,329 € suma 0,0329 € za osobu a kalendárny
deň,
− § 21 ods. 2 je namiesto 0,329 € suma 0,395 € za lôžko a kalendárny deň,
− v § 21 ods. 3 úplné znenie je: Obec Nálepkovo stanovuje sadzbu poplatku pre
právnické osoby a podnikateľov podľa skutočných nákladov (výsypov),
minimálne 26 výsypov za rok,
− § 22 sa do dopĺňa o ods. 5), ktorý znie: Poplatok za množstvový zber sa bude
uhrádzať štvrťročne na základe faktúry vystavenej obcou.
p. Kalafus: Disco bar má odpad 2 vedierka za 2 týždne. Za rok nenaplním ani 4
konvy. Plasty a fľaše dávam do kontajnerov. Neprodukujem žiadny iný odpad. Mám
zmluvu s Konekom. Zber separujem. Starosta sa vyjadril, že separovaný zber sa tiež
platí.
Mgr. Bartoš: Dotazoval sa ako sa účtuje výsyp bobry. JUDr. Kozák odpovedal, že vo
faktúre je presná suma podľa skutočných výsypov.
p. Jesze: v zmluve s Brantnerom je presne určené, koľko stojí jeden výsyp Bobry.
Sadzba je taká ako pre každého občana 12,- €, tak je aj na každú prevádzku.
Uznesenie č. 235/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Nálepkovo na rok 2013.
Za hlasovali 6 poslanci.
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VZN o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z
verejných prostriedkov
Rozprava: neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 236/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VZN č. 12/2012-OZ o podmienkach
prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 7:
Prevod majetku obce na Margitu Vartovníkovú, bytom Nálepkovo č. 301
Prevod majetku obce na Margitu Vartovníkovú, bytom Nálepkovo č. 301 je
zdôvodnený v dôvodovej správe k návrhu, ktorá bola poslancom OZ v písomnej
forme predložená.
Rozprava: JUDr. Kozák podrobne vysvetlil poslancom dôvod prevodu majetku. Zo
strany poslancov neboli žiadne dotazy a pripomienky.
Uznesenie č. 237/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. Prevod časti pozemkov parc. č. 1532/7 o výmere 7 m2, druh pozemku
zastavaná plocha, parc. č. 1532/8 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, parc. č. 1532/9 o výmere 748 m2, druh pozemku tr. trávne porasty,
ktoré parcely sú odčlenené geometrickým plánom č. XI-04/2012 od parcely č.
1507/3 o výmere 2005 m2, zapísanej na LV č. 1, kat. územie Nálepkovo a časť
pozemku parc. č. 1532/6 o výmere 67 m2, druh pozemku tr. tráv. porast, ktorá
parcela je odčlenená geometrickým plánom č. XI-04/2012 od parcely č. 1507/4
o výmere 216 m2, zapísanej na LV č. 1, kat. územie Nálepkovo na
nadobúdateľa Margitu Vartovníkovú, r. Glovčíková, bytom Nálepkovo č. 301
za kúpnu cenu 1,- eur.
2. Prevod majetku uvedeného v bode 1. sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8
písm. d) v spojení s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. Osobitný zreteľ prevodu majetku je zdôvodnený v dôvodovej správe návrhu na
uznesenie zo dňa 19.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
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Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ, plán práce a rozpočet na rok
2013
8/1 Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 vypracovala plán činnosti komisie.
Predseda komisie informoval členov o činnosti komisie za rok 2012. Komisia v roku
2012 zasadala 12x a celkovo prejednala 14 vecí, a to: čistota, komunálny odpad a
starostlivosť o deti, susedské spory, poškodenie obecného majetku, voľný pohyb psov
a povinnosti majiteľov, spolupráca vo veci pohľadávok s OcÚ.
Uznesenie č. 238/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadnutí KOVP
pri OZ v Nálepkove za rok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 239/012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje plán činnosti KOVP na rok 2013.
Rozpočet pozostáva iba z odmeňovania členov komisie.
Za hlasovali 6 poslanci.
8/2 Komisia kultúry mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 6.11.2012 a 20.12.2012. Dňa 6.11.2012 komisia
prerokovala kontrolu plnenia úloh a plán akcií na mesiac december 2012. Všetky
plánované akcie za posledné obdobie sa uskutočnili. Komisie sa zúčastnil pán
Hlavatý, ktorý oboznámil prítomných s podujatiami Spišského osvetového strediska.
Pripravuje sa materiál o histórií zvonov, kde bude zaradená aj zvonica na námestí
Nálepkova. Na zasadaní bola vyhodnotená súťaž o najkrajšiu záhradku, poradie: fara
Nálepkovo, Z. Šaršaňová, K. Czolderová, J. Pocklanová, A. Geletková. V mesiaci
december bude pripravené verejné klzisko pre občanov.
Dňa 20.12.2012 komisia konštatovala, že pripravené podujatie Mikuláša malo veľký
ohlas a oplotenie klziská je pripravené na prevádzku. Na deň 27.12.2012 sa
pripravuje predstavenie Živý Betlehem na námestí pri zvonici v podvečer dvakrát.
Jedno predstavenie sa odohrá v Domove Nálepkovo n.o. Komisia na tomto zasadaní
pripravila plán činnosti a rozpočet na rok 2013.
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P. Čarnický Peter sa vyjadril, že zabíjačka sa má konať v mesiaci január 2013, ako má
čerpať financie, keď nie je pre komisiu schválený rozpočet. Hľadať sponzorov v
súčasnej dobe je veľmi ťažko.
P. Plencner: je potrebné presne určiť, koľko finančných prostriedkov obec môže na
takúto akciu poskytnúť. Sponzorov je potrebné hľadať.
P. Baniaková: obec v súčasnej dobe ešte presne nevie, koľko finančných prostriedkov
od štátu na rok 2013 dostane.
Starosta: obec v roku 2013 potrebuje ušetriť 15 % finančných prostriedkov.
Uznesenie č. 240/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadnutí
KKMaŠ pri OZ v Nálepkove v dňoch 6.11.2012 a 20.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 241/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KKMaŠ na rok 2013 a
berie na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013 v sume 4 400,- €.
Za hlasovali 5 poslanci
Proti hlasoval 1 poslanec – P. Čarnický
8/3 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala dňa 5.12.2012. Prejednala návrh VZN o podmienkach prideľovania
a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov a prípravu
Silvestrovskej zábavy.

Uznesenie č. 242/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadania KSaB
pri OZ v Nálepkove dňa 5.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci
Uznesenie č. 243/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KSaB na rok 2013 a
berie na vedomie návrh rozpočet na rok 2013 v sume 3 000,- €.
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Proti hlasoval 1 poslanec – P. Čarnický
8/4 Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala v dňoch 28.11.2012 a 28.12.2012. Informáciu o rokovaniach
predniesla predsedníčka komisie.
Komisia nedoporučuje schváliť p. Širillovej pôžičku. Doporučuje s menovanou
uzavrieť dohodu o splátkach nedoplatku za vodu a daň z nehnuteľnosti.
Komisia doporučuje OZ schváliť predaj pozemku p. Vartovníkovej podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie 244/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zo zasadnutí
komisie finančnej a správy obecného majetku.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č 9:
Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2011
Rozprava: neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 245/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Výročnú správu obce Nálepkovo za
rok 2011.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 10:
Správa hlavnej kontrolórky za I. polrok 2012
Správu predniesla hlavná kontrolórka Ing. Baranová. V úvode sa ospravedlnila, že
správa je podávaná s omeškaním z dôvodov, že dlhšiu dobu bola práceneschopná,
pripravovala podklady pre kontrolu z NKÚ a spolupracuje s ekonomickým úsekom
na rozpočte a záverečným účtom. Správu konzultovala so starostom obce. Kontrola
bola vykonaná vo vybraných zmluvných vzťahov s ÚPSVaR, telekomunikačných
služieb, kde došlo k malému prekročeniu paušálov, najviac na Turistickej ubytovni. V
štatúte DN, n.o. nie je zabezpečený majetok obce. Nefinančným vkladom do DN, n.o.
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ktoré je potrebné v krátkej budúcnosti odstrániť.
Rozprava:
Starosta obce a p. Baniaková sa vyjadrili, že štatút DN, n.o. bol už upravený tak, že
vložený majetok nemôže byť predmetom prevodu na inú osobu a v prípade zrušenia
DN, n.o. prejde späť do majetku obce.
P. Klekner sa vyjadril, že od hlavnej kontrolórky očakával viac, aj keď sa k niektorým
veciam zaviazala.
Uznesenie č. 246/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Správu hlavnej kontrolórky za I.
polrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 11:
Rôzne
P. Baniaková informovala poslancov, že v rôznom mal vystúpiť p. Procházka z
Občianskeho združenia Fénix Spiš, ktorý bol po predchádzajúcej dohode na OZ
pozvaný. Z neznámych dôvodov na OZ nie je prítomný.
Bod č. 12:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Neboli žiadne.
Bod č. 13:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil.

Dušan Slivka
starosta obce
Overovatelia: …............................
Bc. Daša Baniaková

- 10 …........................
Július Jesze

Zapisovateľka: ….......................
Anna Bobáková

