ZÁPISNICA
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.1.2012
=====================================================
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Dáša Baniaková, Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Ondrej Klekner, Jana
Pronská, Ján Plencner – poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník OcP
Mgr. Lívia Školníková - terénna sociálna pracovníčka
Hostia:
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠN
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DDN, n. o.
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Marián Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová, Július Jesze – poslanci OZ
Na úvod zasadania predložil starosta obce návrh programu 9. rokovania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa
19.1.2012, tento návrh bol upravený a následne
jednohlasne schválený:
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Heleny Šmelkovej
3. Vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ,
zloženie sľubu nového poslanca Jána Plencnera a odovzdanie osvedčenia
o tom, že sa stal poslancom
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho platu
5. Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
6. Opätovné prerokovanie návrhu na schválenie Zmluvy o zriadení spoločného
stavebného úradu
a) Schválenie Zmluvy na odber povrchovej vody
7. VZN č. 7/2012 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školskej jedálni
8. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
9. Rôzne
10. Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Anna Bobáková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Ondrej Klekner, Jana Pronská
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Peter Čarnický, Janka Ivančová

Bod č. 2:
Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca OZ p. Heleny Šmelkovej, ktorá
sa dňa 18.1.2012 písomne vzdala mandátu poslanca OZ v Nálepkove
Uznesenie č. 147/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca
OZ Heleny Šmelkovej.
Za hlasovali 5 poslanci.
Bod č. 3:
Vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
OZ, zloženie sľubu nového poslanca Jána Plencnera a odovzdanie
osvedčenia o tom, že sa stal poslancom
Uznesenie č. 148/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu, že na uprázdnený
mandát nastupuje Ján Plencner, ktorý zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
do rúk starostu obce a prevzal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ.
Za hlasovali 6 poslanci
Bod č. 4:
Určenie rozsahu výkonu funkcie HK a jeho platu
Uznesenie č. 149/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje:
a) Rozsah výkonu kontrolnej činnosti funkcie hlavného kontrolóra v súlade so
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
b) Plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rozsahu polovičného
pracovného úväzku. Výška mesačného platu hlavného kontrolóra bude spresnená
po zverejnení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
kalendárny rok 2011.
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Ukladá hlavnému kontrolórovi
a) Vypracovať návrh plánu kontrolnej činnosti na šesť mesiacov,
b) Spolupracovať pri vypracovaní návrhu rozpočtu obce na rok 2012
a vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2012
a k návrhu záverečného účtu obce za rok 2011 pred jeho schválením
v obecnom zastupiteľstve,
c) Vykonať kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne
záväzných nariadení obce vo vzťahu k organizáciám zriadených obcou za
rok 2011,
d) Vykonať kontrolu prevodu majetku obce na Domov Nálepkovo, n.o.
a s tým súvisiace zmluvy a iné doklady.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 5:
Návrh na schválenie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Uznesenie č. 150/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských
služieb s Ing. Vaščákom Vladimírom, audítorom, č. licencie SKAU 299 so sídlom Oľše
18, 055 01 Margecany, IČO: 17151805 pre zabezpečenie auditu účtovnej závierky
a auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011.
Za hlasovali 6 poslanci
Bod č. 6:
Opätovné prerokovanie návrhu
spoločného stavebného úradu

na

schválenie

Zmluvy

o zriadení

Jana Pronská – žiadam o úpravu v zmluve platnosť od 26.1.2012 do 30.6.2012 bez
spätnej platnosti
Uznesenie č. 151/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v obci Spišský
Hrušov s výkonom činnosti v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č.1
a Dodatok č. 4 k tejto zmluve, na základe ktorého dochádza k rozšíreniu
spoločného stavebného úradu o Obec Nálepkovo,
b) Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu sa schvaľuje na dobu od
26.1.2012 do 30.6.2012. V prípade, že obec do tejto doby nezíska pracovníka
s odbornou spôsobilosťou pre výkon činnosti stavebného úradu, obecné
zastupiteľstvo opätovne schváli predĺženie zmluvy o spoločnom stavebnom
úrade.
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Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 6 a):
Schválenie Zmluvy na odber povrchovej vody
Uznesenie č. 152/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie zmluvy na odber povrchovej vody na
priemyselné využitie číslo C3a/41/3/12 medzi Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š.p. odštepný závod Košice a obcou Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci
Bod č. 7:
VZN č. 7/2012 o určení výšky príspevkov na režijné náklady v školskej
jedálni
Uznesenie č. 153/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Nálepkovo č. 7/2012 o určení výšky
príspevkov na režijné náklady v školskej jedálni.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bod č. 8:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
V tomto bode neboli prednesené žiadne interpelácie, pripomienky, ani dotazy
poslancov.
Bod č. 9:
Rôzne
starosta – požiadal poslancov o súhlas s vystúpením p. Mgr. Martina Semančíka,
štatutárneho zástupcu Združenia Miniliga Talentov Prešov, ktorý podrobne
informoval poslancov o spolupráci s obcou, v závere vystúpenia poslanci doporučili,
aby bolo zvolané pracovné stretnutie s p. Semančíkom, ktorý predloží konkrétne
požiadavky a podmienky spolupráce s obcou
Peter Čarnický – predložil Plán činnosti a rozpočet KKMaŠ na 1. štvrťrok 2012
Uznesenie č. 154/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti a rozpočet KKMaŠ pri OZ
v Nálepkove na I. štvrťrok 2012
Za hlasovali 6 poslanci.

Bc. Janka Ivančová – predložila Plán činnosti a rozpočet KSaB na 1. štvrťrok 2012
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Uznesenie č. 155/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti a rozpočet KBaS pri OZ v Nálepkove
na I. štvrťrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci
Ondrej Klekner – predložil plán činnosti a rozpočet KOVP na 1. štvrťrok 2012
Uznesenie č. 156/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje plán činnosti a rozpočet KOVP pri
OZ v Nálepkove na I. štvrťrok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Bc. Dáša Baniaková – vzhľadom k tomu, že sa uvoľnilo miesto predsedu
finančnej komisie, navrhujem schváliť za predsedu p. Pronskú
Jana Pronská – funkciu prijmem s podmienkou, že sa kompletne celá komisia
vymení
Uznesenie č. 157/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje do funkcie predsedu komisie
finančnej a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove p. Janu Pronskú.
Za hlasovali 5 poslanci, p. Pronská sa hlasovania zdržala
Jana Pronská – Vyhlásenie poslancov OZ v Nálepkove menovite Jana Pronská,
Janka Ivančová, Peter Čarnický, Marián Čarnický, Ondrej Klekner, Ingrid Majorová
vyhlasujú, že sa od konania starostu obce vo veci prevodu majetku do Domova
Nálepkovo dištancujú, nakoľko sme o tejto skutočnosti neboli informovaní a s týmto
postupom nesúhlasíme. Vyhlásenie poslancov nech je zverejnené v celom znení
v obecných novinách aj v zápisnici.
Riaditeľ DN, n. o. – som prekvapený, že sa zase Domov Nálepkovo prejednáva. Vy
chcete toto vyhlásenie zverejniť, že sa dištancujete od prevodu majetku, ale vy ste toto
uznesenie neprijímali, uznesenie bolo prijaté v roku 2003. Mali by ste zvážiť dôsledky
svojho konania.
Jana Pronská – dostala sa mi do rúk sťažnosť na p. starostu a zamestnankyňu
stavebného úradu, chcem sa spýtať, či to nemala riešiť komisia na prejednávanie
sťažností
JUDr. Kozák – nie komisia, sťažnosť bola postúpená na Krajský stavebný úrad a ten
to rieši
Jana Pronská – bola mi podaná ústna sťažnosť od jednej občianky na starostu obce
s tým, že starosta jej poslal list, že sfalšovala podpis na určitom doklade. Taký doklad
by sme mali dostať aj my, keď starosta osočil občianku.
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Bod č. 10:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

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

Zapisovateľka:

Peter Čarnický

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

Bc. Janka Ivančová

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

Anna Bobáková

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