ZÁPI SN ICA
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 4.3.2013
____________________________________________________________
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
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
Ing. Ľuboš Daxner – ref. správy VaK
Mgr. Mária Nováčeková – terénna soc. pracovníčka
Bc. Andrea Smoradová, Katarína Pacáková – asistentky TSP
Ingrid Kolárčiková – referentka OcÚ
Ľudovít Jesze – pracovník OcÚ
Hostia:
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ Nálepkovo
Verejnosť:
Michal Pronský
Rokovanie OZ začalo o 14,00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 17. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
25.2.2013. Starosta obce dal návrh na doplnenie v bode č. 15 – Rôzne „Návrh
dodatku k Zmluve o nájme lesných pozemkov“. Poslanec OZ Ondrej Klekner podal
podnet na vypustenie bodu č. 10 - „VZN č. 15/2013 o zimnej údržbe miestnych
komunikácií na území obce Nálepkovo“, poslankyňa OZ Jana Pronská doplnila 4
ďalšie uznesenia do bodu č. 15 – Rôzne, na to oponovala poslankyňa OZ Bc. Daša
Baniaková, že jej boli doručené v utorok 26.2.2013 večer, tieto uznesenia boli
predložené bez podpisov poslancov, ktorí ich predkladajú a chápala to iba ako
informatívny doklad.
Takto upravený návrh programu, bol schválený všetkými 9 poslancami.
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Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. Návrh na kúpu pozemkov parc. C KN č. 1226/6 a parc. C KN č. 1226/4,
zapísaných na LV č. 1482, k. ú. Nálepkovo
5. Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove NZZ na
ul. Cintorínskej č. 591 v Nálepkove
6. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
7. Dodatok č. 3a k Zmluve č. 10/2005 o zriadení spoločného obecného úradu na
výkon štátnej správy na úseku školstva
8. VZN č. 13/2013 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo
9. VZN č. 14/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú
zriadené na území Obce Nálepkovo
10.Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov NKÚ SR – Smernica č. 1/2013
Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo a
Smernica č. 2/2013 Evidovanie, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku
11.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I.
polrok 2013
12.Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
13.Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013, 2014 a 2015
14.Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 077/1.2 MP/2010 na projekt „Kanalizácia a vodovod
obce Nálepkovo – dokončenie“
15.Rôzne
16.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
17.Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Daša Baniaková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Ondrej Klekner, Jana Pronská
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Ján Plencner, Marián Čarnický

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.
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Rozprava:
Jana Pronská – aký je stav presťahovania knižnice
starosta – toto uznesenie je nekonkrétne, môže sa plniť v priebehu niekoľkých rokov
Jana Pronská – dotaz na hlavnú kontrolórku, aký je jej postoj k predmetnému
uzneseniu
Ing. Klaudia Baranová – nie je problém v plnení uznesenia
Uznesenie č. 247/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Bod č. 3:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
3/1 Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 25.1.2013 a 15.2.2013. Na svojich zasadaniach
riešila kontrolu pri bytovke Hámor č. 160, pričom sa zamerala na majiteľov psov,
dodržiavanie príslušných VZN obce Nálepkovo a plnenie povinností voči obci. Ďalej
prejednala vydané rozkazy vo veci školských priestupkov, všetci dlžníci boli
predvolaní na zasadnutie, kde boli s vecou vyrozumení a upozornení o povinnosti
sankcie uhradiť.
Rozprava:
Ján Plencner – informoval o činnosti komisie ako to udáva v zápisniciach
Ing. Klaudia Baranová – doporučuje vyhlásiť rozhlasom, že do septembra musia byť
očipovaní všetci psy
Uznesenie č. 248/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní v dňoch 25.1.2013 a 15.2.2013.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
3/2 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 9.1.2013 a 12.2.2013, kde prejednala a zhodnotila
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uskutočnené akcie v mesiacoch december (Mikuláš a Živý Betlehem) a február
(Hokejový turnaj a Obrovský slalom o pohár starostu obce).
Rozprava:
Marián Čarnický – informoval o činnosti komisie a zároveň vzdanie sa členstva
členky p. Mgr. Ingrid Majorovej k 28.2.2013 z dôvodu pracovnej vyťaženosti
Uznesenie č. 249/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadaní v dňoch 9.1.2013 a 12.2.2013, berie na
vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Ingrid Majorovej k 28.2.2013 z dôvodu pracovnej
vyťaženosti.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali 9 poslanci
3/3 Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala dňa 27.2.2013, pripravila Plán práce na I. polrok 2013,
prerokovala návrh rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015 a prejednala žiadosti o
finančné príspevky.
Rozprava:
Bc. Daša Baniaková – informovala o činnosti komisie, doporučujú schválenie 400,- €
pre ZO SZZP v Nálepkove, 100,- € pre MO Rybárskeho zväzu v Nálepkove a 1000,-€
pre rímskokatolícku farnosť v Nálepkove na opravu sakristie na základe žiadosti zo
dňa 28.11.2012.
Uznesenie č. 250/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
finančnej a správy obecného majetku zo zasadania dňa 27.2.2013.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Uznesenie č. 251/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce KFaSOM na I. polrok 2013.

Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
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Uznesenie č. 252/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje príspevok pre ZO SZZP v Nálepkove
vo výške 400,- € na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 253/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje príspevok pre MO Slovenského
rybárskeho zväzu v Nálepkove vo výške 100,- € na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 254/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje príspevok vo výške 1000,- €
Rímskokatolíckej farnosti v Nálepkove na opravu sakristie, na základe žiadosti
prijatej dňa 28.11.2012.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Bod č. 4:
Návrh na kúpu pozemkov parc. C KN č. 1226/6 a parc. C KN č. 1226/4,
zapísaných na LV č. 1482, k. ú. Nálepkovo
Cez pozemky parc. C KN č. 1226/6 a parc. C KN č. 1226/4 bude podľa
projektovej dokumentácie osadené potrubie stavby Vodovodu a kanalizácie –
dokončenie, s výstavbou ktorej obec začne v prvom polroku tohto roku. Predmetné
pozemky slúžia aj ako prístupová cesta k rodinným domom, t. j. v skutočnosti sú
využívané ako miestna komunikácia. O kúpe týchto pozemkov boli už poslanci
informovaní na predchádzajúcom rokovaní OZ.
Uznesenie č. 255/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje kúpu pozemku parc. C KN č. 1226/6 o
výmere 117 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty a pozemku parc. C KN č. 1226/4
o výmere 65 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaných na LV č. 1482,
katastrálne územie Nálepkovo za kúpnu cenu 2,- € za m2 od vlastníkov týchto
pozemkov: Anny Pichaničovej, bytom Sabinovská 5110/26, Prešov, Eleny Hrinkovej,
bytom Smreková 3093/12, Žilina a Oľgy Murinovej – Uramovej, bytom D. Millyho
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481/3, Svidník.

Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9

Bod č. 5:
Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove NZZ na ul. Cintorínskej č. 591
v Nálepkove
Na základe návrhu predchádzajúceho nájomcu zo dňa 10.12.2012 bol nájom
predmetných nebytových priestorov s predchádzajúcim nájomcom ukončený
dohodou ku dňu 31.12.2012. Zámer obce prenajať tieto nebytové priestory ďalším
záujemcom obec zverejnila dňa 11.12.2012. Písomne prejavili záujem o nájom týchto
priestorov dvaja, a to František Podolinský – FERI, Pod Halmou 567/2, Nálepkovo a
MUDr. Mária Danielová, Cintorínska 592, Nálepkovo. František Podolinský – FERI
predložil cenovú ponuku 8,- € za m2 a v žiadosti uviedol, že o nájom nebytových
priestorov má záujem pre účel prevádzkovania zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a
rekondíciu. MUDr. Mária Danielová listom zo dňa 19.12.2012 uviedla, že sa uchádza
o nájom, ponuku predkladá v zmysle údajov uvedených podľa LV č. 1375, a že sa
jedná celkom o 73,45 m2. Cenovú ponuku uviedla: najmenej za nájomné v tom čase
v obci Nálepkovo obvyklému. Listom zo dňa 2.1.2013 obec MUDr. Danielovú
žiadala o doplnenie cenovej ponuky konkrétne za m2 prenajatej plochy za rok a
súčasne aj o oznámenie účelu nájmu. Listom zo dňa 14.1.2013 MUDr. Danielová
obci oznámila, že zámer prenajať majetok obce je plne zmätočný z dôvodu, že obec
podľa LV č. 1375 nevlastní predmetný majetok a že až po preukázaní vlastníctva
majetku obce doplní aj požadované údaje. Listom zo dňa 11.2.2013 obec MUDr.
Danielovej oznámila, že nebytové priestory uvedené v zámere obce na prenájom sú
zapísané na LV č. 2375, a nie na LV č. 1375 ako bolo nedopatrením uvedené. Listom
zo dňa 19.2.2013 MUDr. Danielová obci oznámila, že vzhľadom na
nekompetentnosť, ktorá bola prejavená vo vzťahu k jej osobe, t. j. SZČO obci
oznamuje, že v plnej miere nemá záujem s obcou Nálepkovo spolupracovať v
predmetnej veci.
Výmera podlahovej plochy nebytových priestorov je presná, pretože je podľa
výkazu výmeru projektovej dokumentácie NZZ. Taktiež nemôže byť v
pochybnostiach to, kde sa nebytové priestory nachádzajú, a že podielovým
spoluvlastníkom týchto priestorov je obec Nálepkovo, pretože v zámere prenajať
nebytové priestory je presne uvedené, že sa jedná o nebytové priestory v NZZ na ul.
Cintorínskej č. 591. MUDr. Danielovej je táto skutočnosť dobre známa, pretože je
podielovým spoluvlastníkom nebytových priestorov v NZZ na ul. Cintorínskej č. 591
na tom istom poschodí, kde sa nachádzajú nebytové priestory v podielovom
spoluvlastníctve obce. Neuvedenie správneho čísla LV v tomto prípade je
odstrániteľnou chybou v písaní, pretože ako je už uvedené, nemôžu byť pochybnosti
o tom, kde sa nebytové priestory nachádzajú. Túto chybu v písaní nespôsobil starosta
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obce, ale JUDr. Kozák.
Výška nájomného v návrhu uznesenia nie je uvedená, ponecháva sa na
rozhodnutie OZ. Predchádzajúci nájomca platil za nájom predmetných priestorov
8,50 € za m2 ročne.
Rozprava:
Jana Pronská – aká je cena nájmu
starosta – minulý rok 8,50 €/m2/ročne, tak ako je to uvedené v dôvodovej správe, je
na poslancoch, akú výšku schválite
Jana Pronská – ako došlo k chybám v čísle listu vlastníctva
JUDr. Kozák – nie je to podstatná chyba, je to iba chyba v písaní (namiesto dvojky
bol preklep na jednotku), zásadná chyba by bola keby sa to stalo pri vklade do
katastra
Uznesenie č. 256/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme nebytových
priestorov v budove NZZ na ul. Cintorínskej č. 591 v Nálepkove, ktorá je zapísaná na
LV č. 2375, kat. Územie Nálepkovo o výmere 38,79 m2 za nájomné vo výške 8,50 €
za m2 s nájomcom: František Podolinský – FERI, sídlo Pod Halmou 567/2,
Nálepkovo, IČO: 31225829. Predmetom nájmu sú nebytové priestory na I. poschodí,
a to miestností č. 120 o výmere 14,52 m2, č. 121 o výmere 20,15 m2 a ¼ z
priestorov č. 116 (predsieň), č. 117 (WC ženy), č. 118 (chodba) a č. 119 (WC muži).
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Bod č. 6:
Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb medzi Ing. Vladimírom Vaščákom,
Oľše č. 18, Margecany, IČO 17151805 a obcou Nálepkovo, predmetom ktorej je
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012, audit súladu výročnej správy za rok
2012 s auditovanou účtovnou závierkou a audit konsolidovanej účtovnej závierky.
Cena za audítorske služby je spolu 1600,- €.
Rozprava:
Jana Pronská – bolo uskutočnené výberové konanie?
Starosta – nie, zmluva je predĺžená na základe minuloročného výberového konania,
ktoré bolo schválené vami
Jana Pronská – v Prakovciach som si overovala zmluvu, robí sa audit za nižšiu sumu,
ak by sa robilo výberové konanie, bolo by viac ponúk, mohli by sme si vybrať
lacnejšiu ponuku
Ing. Klaudia Baranová – môže sa robiť výberové konanie, ešte je na audit čas
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Uznesenie č. 257/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o poskytovaní audítorských
služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov medzi obcou Nálepkovo a audítorom Ing. Vladimírom
Vaščákom, so sídlom Oľše č. 18, Margecany, č. licencie SKAU 299, IČO: 17151805
za cenu 1600,- €.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Peter Čarnický neprítomný)
Za hlasovali: 3 (Jesze, Baniaková, M. Čarnický)
Proti hlasovali: 5 (Plencner, Ivančová, Pronská, Klekner, Majorová)

Bod č. 7:
Dodatok č. 3a k Zmluve č. 10/2005 o zriadení spoločného obecného úradu na
výkon štátnej správy na úseku školstva
Dodatok č. 3a k Zmluve č. 10/2005 o zriadení spoločného obecného úradu na
výkon štátnej správy na úseku školstva pre rok 2013 sa uzatvára medzi Obcou
Smižany, zastúpenou starostom obce Ing. Michalom Kotradym a Obcou Nálepkovo,
zastúpenou starostom obce Dušanom Slivkom na základe čl. IV ods. 3 (Financovanie
spoločného obecného úradu) a čl. V ods. 1 (Počet zamestnancov spoločného
obecného úradu).
Rozprava:
starosta vyzval riaditeľku ZŠsMŠ o podrobné vysvetlenie
Mgr. Bibiána Krajníková – objasnila prácu školského úradu, patríme pod školský
úrad Smižany, ale riadi nás školský úrad Margecany z dôvodu príslušnosti k okresu
Gelnica, odporúča podpísať dodatok
Ján Plencner – kde patríme teraz?
Mgr. Bibiána Krajníková – prihlásili sme sa do Smižian, štatistika sa musela dávať do
okresu Gelnica, prínos dodatku je ušetrených 1000 €
Jana Pronská – je to dodatok na 1 rok?
Mgr. Bibiána Krajníková – áno
Uznesenie č. 258/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 3a k Zmluve č. 10/2005 o
zriadení spoločného obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva pre
rok 2013 medzi Obcou Smižany, zastúpenou starostom obce Ing. Michalom
Kotradym a Obcou Nálepkovo.
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Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Bod č. 8:
VZN č. 13/2013 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo
Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovením § 20 ods. 3 písm a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
predmetné VZN, ktoré upravuje zápis dieťaťa do Základnej školy s materskou školou
Nálepkovo.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 15.1.2013.
Rozprava:
Mgr. Bibiána Krajníková – do 15.2. je povinný rodič zapísať dieťa vo veku 6 rokov
do školy, máme množstvo komplikácií, rodičia nevedia, že dieťa má 6 rokov, chodia
neskoro, máme zoznam rodičov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť, žiada
spoluprácu s obecnou políciou
Mgr. Ingrid Majorová – takéto VZN malo byť prijaté už v roku 2008

Uznesenie č. 259/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 13/2013 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Bod č 9:
VZN č. 14/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú
zriadené na území Obce Nálepkovo
Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 6 ods. 12 písm. c)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších priedpisov vydáva predmetné
VZN, ktoré upravuje podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
a deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 13.2.2013.
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Rozprava:
Mgr. Bibiána Krajníková – informovala o potrebe tohto VZN
Uznesenie č. 260/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 14/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú
zriadené na území Obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Bod č. 10:
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov NKÚ SR – Smernica č. 1/2013
Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo a
Smernica č. 2/2013 Evidovanie, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku
Starosta Obce Nálepkovo v súlade s ustanovením § 8 písm. a) zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Smernicu č.
1/2013 Predbežná a priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo,
ktorá upravuje účel a rozsah záväznosti, pojmy pri finančnej kontrole, finančné
riadenie a finančnú kontrolu vo väzbe na zodpovednosť starostu obce, predbežnú
finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu.
Smernica č. 2/2013 Evidovanie, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku
je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č.
MF/16786/2007-31, v znení opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č.
MF/25189/2008-311, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Smernica definuje základné pojmy,
upravuje oceňovanie majetku, obstaranie a evidenciu majetku, odpisovanie majetku,
odpisový plán a vyraďovanie a likvidáciu majetku.

Uznesenie č. 261/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Smernicu č. 1/2013 Predbežná a
priebežná finančná kontrola v podmienkach Obce Nálepkovo a Smernicu č. 2/2013
Evidovanie, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9

Bod č. 11:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I.
polrok 2013
Hlavná kontrolórka obce Ing. Klaudia Baranová predložila Návrh plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude
vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce. Návrh plánu je predložený na základe § 18f zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli od 15.2.2013.
Rozprava:
Jana Pronská – spolupracovali ste pri tvorbe návrhu rozpočtu? Pretože vy ho máte
kontrolovať, nie pripravovať
− pri inventarizácií majetku obce ste sa zaručili, že bude ukončená do
konca roka 2012
Ing. Klaudia Baranová – sumy v účtovníctve sa nezhodujú so sumami v majetku
obce, zistila som, že niektoré údaje treba hľadať pred rokom 2008 v archíve, ale pre
nedostatok času som sa k tomu nedostala, aj NKÚ vychádzalo z mojich poznatkov,
účet 042 neviem zhodnotiť, čo obsahuje, nebolo to dané do majetku obce, i keď sa to
už používa, musíme ísť zase pred rok 2008, môj polovičný úväzok nie je časovo veľa,
nestíham hľadať tie materiály
Jana Pronská – to znamená, že obec nespolupracuje s vami pri inventarizácii?
Ján Plencner – veď musí byť inventarizačná komisia, zodpovedný je pán starosta
starosta – aj kontrola NKÚ sa vyjadrila, že obec nie je schopná do roku 2013 spraviť
inventarizáciu, pretože sú tam staré veci, až od roku 2002
Ondrej Klekner – poukázal na bod č. 6 Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR,
trváme na termíne do 30.4.2013 vykonať inventarizáciu za roky 2011-2012
Jana Pronská – doplnila úlohy a to Kontrola postupov obce pri verejnom obstarávaní
za roky 2011, 2012, 2013 - termín 2. štvrťrok 2013, Kontrola čerpania rozpočtu v
rozpočtovom provizóriu, Kontrola postupov obce pri povinnom zverejňovaní –
termín 2. štvrťrok 2013, z plánu kontrol na I. polrok 2013 vyňať spoluprácu na
rozpočte obce na rok 2013
Marián Čarnický – pani kontrolórka ma toľko práce, že nie je potrebné jej zvýšiť
úväzok?
Jana Pronská – za minulý rok 2012 sme videli len 2 správy od kontrolórky
Ing. Klaudia Baranová – 3 správy, viete aká bola situácia minulého roku,
zúčastňovala som sa pri účtovníctve, pomáhala som obci, nemárnila som určite čas,
keď som tu sedela
starosta – sú tieto úlohy zvládnuteľné na polovičný úväzok?
Peter Čarnický – nie
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Uznesenie č. 262/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok 2013 s dodatkom, že z plánu kontrol na I.
polrok 2013 sa vypustí spolupráca na rozpočte obce pre rok 2013 a doplní sa
Kontrola postupov obce pri verejnom obstarávaní za roky 2011, 2012, 2013, Kontrola
postupov pri povinnom zverejňovaní roky 2011, 2012, 2013, Kontrola čerpania
rozpočtu pri rozpočtovom provizóriu, Kontrola vykonania inventarizácie za roky
2011-12, Kontrola plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 5 (Majorová, Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)
Proti hlasovali: 1 (Baniaková)
Zdržali sa hlasovania: 3 (Jesze, M. Čarnický, P. Čarnický)

Návrhová komisia dala návrh na 10 minútovú prestávku – za hlasovali 5 (Pronská,
Klekner, Plencner, Ivančová, Majorová)
Bod č. 12:
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Hlavná kontrolórka obce Nálepkovo predložila v zmysle ustanovenia § 18f
ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení odborné stanovisko k
návrhu viacročného rozpočtu obce za obdobie rokov 2013 až 2015.
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2013 – 2015 a návrh rozpočtu obce
na rok 2013 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi –
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z.
z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
Zavedenie programového rozpočtovania pri zachovaní štruktúry a obsahu
rozpočtu obce túto dopĺňa o programovú štruktúru a definovanie zámerov, cieľov a
merateľných ukazovateľov. Zmenená filozofia tvorby rozpočtu, to nie je len prehľad
o plnení príjmov a čerpaní výdavkov, ale prehľad o tom čo sa za rozpočtovanú sumu
dosiahlo.
Dlhová služba v roku 2013 (istina + úrok) 134 769,73 € predstavuje 15,75 % z
bežných príjmov bez transferov a dotácií roku 2012 (855 511,26 €), čo znamená
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splnenie zákonnej hranice dlhovej služby, ktorá je 25 %.
V súlade s uvádzanými skutočnosťami odporúčam OZ predložený návrh
rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2013 schváliť.
Rozprava:
Ing. Klaudia Baranová – na žiadosť OZ p. Antlová pripravila podrobný rozpočet a
doporučuje ho schváliť
Jana Pronská – plne súhlasíte so správou, ktorú ste predložili k rozpočtu?
Ing. Klaudia Baranová – rok 2013 je dobrý a úsporný
Uznesenie č. 263/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 5 (Majorová, Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Plencner, Ivančová)

Bod č. 13:
Návrh programového rozpočtu obce na roky 2013, 2014 a 2015
Návrh rozpočtu obce Nálepkovo na roky 2013, 2014, 2015 a Návrh programového
rozpočtu obce Nálepkovo na roky 2013, 2014, 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli
od 15.2.2013
Rozprava:
starosta – informoval o zmenách v sumách v návrhu rozpočtu obce Nálepkovo, ktoré
vzišli z neoficiálneho stretnutia s poslancami dňa 27.2.2013, kde boli prítomní
(Baniaková, Jesze, Plencner, Pronská, Majorová). Celkový rozpočet po úpravách je
1.149.743,86 €.
Ondrej Klekner – chýba mi príjem z prenájmu bytov, aby sme videli čo máme na
úpravy ...
Jana Pronská – udivuje ma splácanie pôžičky lesom ...
starosta – obec si požičala od lesov v roku 2010, ja som nebol starostom, neviem či
bola schválená, ale na základe zmluvy musíme pôžičku vrátiť, finančné prostriedky z
tejto pôžičky bolo viazané na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej stanice, keď
obec bola povinná uhradiť 5 % z vlastných zdrojov – peniaze na to neboli použité!
Jana Pronská – mali sme to riešiť formou pôžičky, nie nájmu
Ing. Klaudia Baranová – účtovne sa to musí vyrovnať, nakoľko je problém v
účtovníctve OcÚ a aj LON, s. r. o.
JUDr. Kozák – zmluva je u mňa k nahliadnutiu
Július Jesze – o pôžičke z lesov vedeli všetci poslanci z januára 2011, teraz sa tvárime
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ako keby spadla z neba
− bavíme sa o rozpočte 2013, vychytali sa chyby a doplnili sa
− poukázal na výstavbu kanalizácie, pri neschválení sa nemôže realizovať
Jana Pronská – transfery – 5% účasť na projekte školy?
Mgr. Bibiána Krajníková – projekt nepodávala obec, ale základná škola ako právny
subjekt, obec 5 % nedáva, obec nie je zakomponovaná, ale princíp je taký, že účtovne
to musí ísť cez obec
Bc. Janka Ivančová – dotaz na sumu 1600 € lekárske prehliadky
starosta – vysvetlil, že je to pre MUDr. Šefčíka, ktorý robí lekárske posudky pre náš
okres
Mgr. Ingrid Majorová – predložila hlavnej kontrolórke vzor programového rozpočtu
Peter Čarnický – rozpočet sa stále upravuje a mení, podstatná je kanalizácia, aby sme
mohli čerpať finančné prostriedky z európskych fondov
Bc. Janka Ivančová – dotaz na hlavnú kontrolórku, či je rozpočet v súlade so
zákonom?
Návrhová komisia navrhla prestávku 5 minút – 5 poslanci za
Uznesenie č. 264/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočet obce Nálepkovo na roky
2013, 2014 a 2015 a Programový rozpočet obce Nálepkovo na roky 2013, 2014 a
2015.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 1 (Klekner)
Bod č. 14:
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 077/1.2 MP/2010 na projekt „Kanalizácia a vodovod
obce Nálepkovo – dokončenie“
Návrh na uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 077/1.2
MP/2010 na projekt „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“ bol obci
doručený dňa 26.2.2013.
Predmetom dodatku k zmluve je úprava celkových oprávnených výdavkov
projektu na základe výsledkov zrealizovaných verejných obstarávaní v rámci tohto
projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu a NFP sú v zmysle tohto
dodatku v sume 1 150 414,58 €.
Uznesenie č. 265/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o
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poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 077/1.2 MP/2010 na projekt
„Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Bod č. 15:
Rôzne
Starosta obce pred zasadnutím OZ predložil poslancom návrh Dodatku k
zmluve o nájme lesných pozemkov, uzavretej dňa 31.12.2004. Mení sa článok IV.,
ods. 1 a ods. 2 zmluvy „Nájomné“.
Uznesenie č. 266/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok k zmluve o nájme lesných
pozemkov uzavretej dňa 31.12.2004.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Jana Pronská, Ondrej Klekner, Bc. Jana Ivančová, Mgr. Ingrid Majorová, Ján
Plencner – predložili uznesenie k akciám, ktoré sa robili v obci, aby neprekročili
sumu 300 €, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov je nutné obmedziť výdavky
na spoločenské akcie v obci na hodnotu, ktorá je uvedená v uznesení
Peter Čarnický – nerobíte na žiadnych akciách, ale akcie limitujete, nie ste
nápomocní pri žiadnych aktivitách, páčili sa vám furmanské preteky?
Jana Pronská – požiadavka na vyúčtovanie furmanských pretekov, rozoberala
informáciu o výškach peňazí investovaných do akcií
Peter Čarnický – vysvetlil podrobne prípravu furmanských pretekov (VIP salónik,
poslanec NR SR p. Novotný …)
Ján Plencner – takáto akcia do obce nepatrí, ale športové akcie
Bc. Daša Baniaková – hlúpe obmedzenie akcií do 300 €, na čo sa ušetrené peniaze
použijú?
Ján Plencner – na elektrinu
Bc. Daša Baniaková – tak zrušme akcie a komisie
starosta – vidím to ako smerovanie k zrušeniu
Július Jesze – schvaľovanie rozpočtu podľa akcií? Ak spravím akciu pre 5 ľudí za
300 €, je to v poriadku?
− vidím tiež osobný úmysel zrušiť komisie
− dirigujú tu poslanci, ktorí z komisií vystúpili
Ing. Klaudia Baranová – ak sa schválil rozpočet, s furmanskými pretekmi sa určite
plánovalo
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Uznesenie č. 267/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje finančný limit na jednu spoločenskú
akciu v obci Nálepkovo pod záštitou obecných komisií a obce v sume 300 €. Pri
neprečerpaní tejto sumy zostatok nemôže byť prenosný na ďalšiu akciu.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)
Proti hlasovali: 4 (M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Baniaková)
Zdržala sa hlasovania: 1 (Majorová)
Jana Pronská, Ondrej Klekner, Bc. Jana Ivančová, Mgr. Ingrid Majorová, Ján
Plencner – z dôvodu obnovy cezhraničnej spolupráce a priateľstva medzi obcou
Nálepkovo a poľským mestom Blédow je potrebné vyčleniť sumu 300 €.
Medzinárodná spolupráca je v rámci rozvoja turizmu osožnou investíciou obce. Tento
príspevok na realizáciu akcie bude pod patronátom Komisie sociálnej a bytovej
starosta – s Poľskom sa komunikuje, v roku 2011 sme nešli, lebo sa v rozpočte
neplánovalo, v roku 2012 nás nepozvali, spolupráca pokračuje, neviem aká
spolupráca bola v minulosti
Július Jesze – informoval o akciách a návšteve s poľskými kolegami
Uznesenie č. 268/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtových položiek o
sumu 300 € komisii sociálnej a bytovej účelne viazaný na obnovu cezhraničnej
spolupráce s mestom Blédow v Poľsku.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 7 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner, Jesze, Baniaková, Majorová)
Proti hlasovali: 0
Zdržala sa hlasovania: 2 (M. Čarnický, P. Čarnický)
Jana Pronská, Ondrej Klekner, Bc. Jana Ivančová, Mgr. Ingrid Majorová, Ján
Plencner – Zákon č. 443/2010 Z. z. v § 18 ods. 2 predpisuje obci tvoriť fond ročne
minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Výšku tvorby
fondu opráv určuje obecné zastupiteľstvo uznesením v percentuálnej výške, tak aby
finančné prostriedky vo fonde opráv v plnom rozsahu postačovali na zabezpečenie
postupnej údržby nehnuteľností, alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka
Uznesenie č. 269/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie Fondu opráv na nájomné
byty v majetku a v správe obce v súlade so Zákonom č. 443/2010 Z. z.
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Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 7 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner, Jesze, Baniaková, Majorová)
Proti hlasovali: 0
Zdržala sa hlasovania: 2 (M. Čarnický, P. Čarnický)

Jana Pronská, Ondrej Klekner, Mgr. Ingrid Majorová, Bc. Jana Ivančová, Ján
Plencner – nakoľko sú doteraz zvolávané zasadania bez jasne stanovených pravidiel,
je potrebný harmonogram riadnych zasadaní schváliť. Schválenie termínov zasadaní
OZ je v súlade so Zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, termíny sú 7.5.2013, 23.7.2013, 22.10.2013, 17.12.2013
Bc. Daša Baniaková – ako ste prišli k tým dátumom?
Jana Pronská – vychádzajú v ústrety aj pracovníkom OcÚ po štvrťročných
uzávierkach
Mgr. Ingrid Majorová – návrh dať štvrťročne v pondelky o 15,00 hod.
Július Jesze – prečo sa takéto materiály nedávajú do pošty spolu s ostatnými
materiálmi na zastupiteľstvo, ale hodíte mi to tu na stôl pred zasadnutím, potom sa tu
naťahujeme
Uznesenie č. 270/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje termíny zasadaní OZ v roku 2013
posledný týždeň nasledujúceho mesiaca po skončení štvrťroka v pondelok o 15,00
hod.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 7 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner, Jesze, Baniaková, Majorová)
Proti hlasovali: 0
Zdržala sa hlasovania: 2 (M. Čarnický, P. Čarnický)

Starosta obce predložil poslancom OZ „Podnet občana na orgány obce“ od Ing.
Dušana Daniela zo dňa 12.2.2013, aby sa k predmetnému listu vyjadrili. Ani jeden z
poslancov OZ sa k listu nevyjadril.
Bod č. 16:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Ondrej Klekner – prečo p. Göllnerová ešte nie je vysťahovaná a kto je zodpovedný za
tento stav (nevykurovaný byt, plesne, …)
starosta – neviem o tom, nájom a elektrina sa platí
Mgr. Bibiána Krajníková – nemôžem ju deložovať, ona platí nájom aj škole
JUDr. Kozák – byt vyprace do 31.12.2012, je potrebné vyzvať, aby okamžite
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uvoľnila byt
Marián Čarnický – vraj je nepojazdné auto obecnej polície
starosta – nie nepojazdné, ale pneumatiky sú opotrebované, zakúpia sa na letnú
prevádzku
Marián Čarnický – veľký výpadok elektrickej energie na 3 dni, nie je možné
zabezpečiť nejaký iný zdroj?
starosta – bola zapojená aj civilná ochrana, nie sú schopní zabezpečiť takýto zdroj
Peter Čarnický – poukázal na jednu skutočnosť, kde obec zohnala elektrocentrálu na
náklady elektrárni
Jana Pronská – kto je zodpovedný za stav ciest počas tejto zimy, nehovorím o hlavnej
ceste
Ľudovít Jesze – o ktoré sa jedná? Všetky sú udržiavané
Jana Pronská – poukázala na ulicu Mlynskú
Ľudovít Jesze – je tam ľad, nemáme na to prostriedky
Jana Pronská – ľudia sa sťažujú na poškodenie áut, je nezvládnutá zimná údržba,
všetci ľudia boli spokojní, nesťažovali sa?
Ľudovít Jesze – len notorickí sťažovatelia
Mgr. Bibiána Krajníková – nebola dobre odhrnutá cesta aj ku škole, ani pri
Strážnickom potoku
Mgr. Ingrid Majorová – doporučuje skoro ráno vyčistiť
Ľudovít Jesze – robilo sa, čo sa mohlo
Bc. Andrea Smoradová – pri kalamite sa hneď odhrnulo z Mlynskej ulice, robí sa ako
sa dá, nedá sa neustále aktivačných pracovníkov kontrolovať
starosta – prírodná kalamita, ktorá sa jednorázovo hneď nedá upratať
Július Jesze – poukázal na sídlisko Západ v Spišskej Novej Vsi, cesty neodhrnuté,
nevyčistené
starosta – 3x do týždňa je odber piesku z Gretli
Ľudovít Jesze – 27 fúr dovezených a vysypaných v obci počas tejto zimy, ešte nikdy
nebolo toľko
Bod č. 17:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil o cca 17,20 hod.

Dušan Slivka
starosta obce
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Overovatelia:

Zapisovateľka:

Ján Plencner

…............................

Marián Čarnický

…............................

Bc. Daša Baniaková

…............................
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