ZÁPI SN ICA
z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 13.6.2013
____________________________________________________________
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová, Július
Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská, Ján Plencner– poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Lívia Kútiková – terénna sociálna pracovníčka
Bc. Andrea Smoradová – asistentka TSP
Ospravedlnená:
Mgr. Ingrid Majorová – poslankyňa OZ
Hostia:
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZšsMŠ Nálepkovo
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Verejnosť:
Michal Pronský, Michal Pronský st.
Rokovanie OZ začalo o 13,00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 18. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
11.6.2013. Takto predložený návrh programu poslanec p. Plencner, požiadal o vyňatie
bodu č. 21 – Schválenie kúpy motorového vozidla …, takto upravený návrh nebol
schválený (4 poslanci za – Plencner, Pronská, Klekner, Ivančová, 4 poslanci proti –
Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze).
Zasadanie sa riadilo pôvodným programom z pozvánky.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2012
5. VZN o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných
obcí
6. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové

vzdelávanie medzi Mestom Spišská Nová Ves a Obcou Nálepkovo
7. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN obce Nálepkovo č. 10/2012 o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre
seniorov a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n. o. v
zakladateľskej pôsobnosti Obce Nálepkovo zo dňa 26.6.2012
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa
25.5.2007, uzavretej s nájomcom Arpádom Czölderom, bytom Záhajnica č.
206, Nálepkovo
9. Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní
10.Schválenie začatia s prípravou nového územného plánu obce Nálepkovo a
vypracovania štúdie k novému územnému plánu obce
11.Schválenie textu do Obecnej kroniky za rok 2012
12.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II.
polrok 2013
13.Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostu obce za rok 2012
14.Úprava platu starostu obce
15.Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., Domova
Nálepkovo, n. o., a Základnej školy s materskou školou Nálepkovo za rok 2012
16.Správa o hospodárení obce v rozpočtovom provizóriu v roku 2013
17.Správa o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013
18.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2012
19.Správa audítora k hospodáreniu obce a závierke za rok 2012
20.Záverečný účet obce za rok 2012
21.Schválenie kúpy motorového vozidla pre rozvoz stravy a iné potreby obce a
splnomocnenia na uzavretie kúpnej zmluvy v cene v zmysle schváleného
rozpočtu na rok 2013
22.Rôzne
23.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
24.Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Daša Baniaková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Július Jesze, Marián Čarnický
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Peter Čarnický, Bc. Janka Ivančová

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.

Uznesenie č. 271/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Bod č. 3:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
3/1 Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 22.3.2013, 12.4.2013, 10.5.2013 a 17.5.2013. 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 riešila pohovor s vlastníkom pozemku, aby verejné priestranstvo
pred domom dal do pôvodného stavu odtokový kanál, vykonala kontrolu vyčistenia
zvonice a autobusových zastávok, ktoré boli poškodené rôznymi nápismi, riešila
podnet občanov k listnatému stromu na cintoríne, podnet občanov vo veci susedských
nezhôd, ďalšie podnety občanov a to zamakanie miestnej komunikácie a nevyčistenej
priekopy, zalomenie príjazdovej cesty v časti Trosky a zanesenie odtokového kanála.
Rozprava:
Ján Plencner – informoval o činnosti komisie a zdôraznil, aby sa doporučenia aj čo
najskôr zrealizovali

Uznesenie č. 272/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní v dňoch 22.3.2013, 12.4.2013, 10.5.2013
a 17.5.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
3/2 Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala dňa 29.4.2013, prejednala žiadosti o finančné príspevky,
vzala na vedomie informáciu o hospodárení v rozpočtovom provizóriu v roku 2013 a
čerpanie finančného rozpočtu za I. štvrťrok 2013.
Uznesenie č. 273/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie

finančnej a správy obecného majetku zo zasadania dňa 29.4.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
3/3 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 12.3.2013 a 29.4.2013, kde prejednala a zhodnotila
uskutočnené akcie – Obrovský slalom o pohár starostu obce, Mariášový turnaj,
stretnutie bývalých pedagógov a prejednávala plánované akcie – Furmanské preteky
a Jánska vatra.
Uznesenie č. 274/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadaní v dňoch 12.3.2013 a 29.4.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
3./4 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala v dňoch 5.2.2013 a 24.4.2013, kde prejednala akcie
Maškarný ples, Deň matiek, Deň detí, Zábava pod holým nebom, zoznam dlžníkov
na nájomnom, vyúčtovanie elektrickej energie v spoločných priestoroch, žiadosť o
prenájom pozemku, zverejnenie zoznamu žiadateľov o nájomné byty na web stránke
obce.
Rozprava:
Bc. Janka Ivančová – dotaz na požiadavku zverejnenia zoznamu žiadateľov o byt na
internetovú stránku obce
Uznesenie č. 275/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
sociálnej a bytovej zo zasadaní v dňoch 5.2.2013 a 24.4.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Bod č. 4:
Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2012
Písomnú informáciu o činnosti za rok 2012 predložil náčelník Obecnej polície Jozef
Sopko.

Uznesenie č. 276/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o činnosti Obecnej
polície v Nálepkove v roku 2012.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Bod č. 5:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 o financovaní školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí
Obecné zastupiteľstvo na rokovaní dňa 4.3.2013 v zmysle ust. § 6 ods. 12 písm. c)
zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve schválilo
VZN č. 14/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú
zriadené na území obce Nálepkovo. Toto VZN, ako je vyššie uvedené, sa vzťahuje
len na školské zariadenia na území obce Nálepkovo.
Podľa § 6 ods. 12 písm. d) citovaného zákona č. 596/2003 Z. z. „obec poskytuje
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na detí do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce“.
Dôvodom prijatia VZN č. 15/2013 je žiadosť mesta Spišská Nová Ves o poskytnutie
finančných prostriedkov (dotácie) na činnosť Centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, a to na štyri deti s trvalým pobytom v obci
Nálepkovo. Výška dotácie je 60,- eur na jedno dieťa (žiaka) na rok 2013. Takáto
výška dotácie je aj pre Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nálepkovo. Bez prijatia tohto uznesenia dotáciu na činnosť Centra voľného času obec
Nálepkovo pre iného zriaďovateľa (inú obec) nemôže poskytnúť.

Uznesenie č. 277/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
15/2013 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Bod č. 6:
Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie medzi Mestom Spišská Nová Ves a Obcou Nálepkovo
Mestský úrad Spišská Nová Ves požiadal obec Nálepkovo o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom v obci Nálepkovo.
K žiadosti priložil všetky potrebné doklady (zmluvu, zoznam žiakov, prihlášky
žiakov, rozhodnutia riaditeľov CVČ a zriaďovacie listiny CVČ). Jedná sa o štyroch
žiakov z Nálepkova a to: Filip Vartovník, (ZŠ Nejedlého 2, CVČ Levočská ul, SNV –
futbal), Matej Kellner (ZŠ Levočská, CVČ Levočská ul., SNV – tvorivá dielňa),
Matej Kunza (ZŠ Nejedlého, CVČ Levočská ul., SNV – futbal) a Alexandra
Riemerová (ZŠ Kožucha 11, CVČ Kožucha 11 – EKO). Finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie žiakov poskytuje štát z výnosu dane z príjmov obciam na
nasledujúci kalendárny rok na základe zberu údajov o počte žiakov s trvalým
pobytom v jednotlivých obciach. V prípade, ak by predmetná zmluva s mestom
Spišská Nová Ves nebola uzatvorená, budú deti z obce vylúčené zo záujmovej
činnosti v CVČ.
Rozprava:
Ján Plencner – cudzí žiaci sa vzdelávajú v našej škole, môžeme aj my požiadať iné
obce o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie?
starosta obce– áno, ale obec musí mať vlastné CVČ
Mgr. Bibiána Krajníková – objasnila činnosť CVČ, takáto alternatíva momentálne v
našej obci nie je možná
Uznesenie č. 278/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s Mestom Spišská Nová Ves v
Centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves pre
štyroch žiakov/detí s trvalým bydliskom v Obci Nálepkovo. Finančný príspevok
(dotáciu) obec poskytne v zmysle VZN č. 15/2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Bod č. 7:
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN obce Nálepkovo č. 10/2012 o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre
seniorov a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n. o. v zakladateľskej
pôsobnosti Obce Nálepkovo zo dňa 26.6.2012
Dôvodom prijatia Dodatku č. 1 k predmetnému VZN je potreba opravy výšky úhrady

za sociálnu službu poskytovanú najmenej vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov v zariadení pre seniorov z dôvodu prepočtu ekonomicky oprávnených
nákladov na rok 2013 v zmysle ich zvýšenia.
Každoročný prepočet ekonomicky oprávnených nákladov vychádza zo zákona o
sociálnych službách, kde sú stanovené pravidlá ich výpočtu.
Dodatok č. 1 k VZN obce Nálepkovo č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o
spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení
Domov Nálepkovo, n. o. v zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo tvorí prílohu
návrhu na uznesenie.
Rozprava:
Mgr. Michal Bartoš – objasnil platby – úhrady za sociálnu službu v zariadení DN, n.
o.
Uznesenie č. 279/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Nálepkovo
č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v
zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n. o. v
zakladateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Bod č. 8:
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa
25.5.2007 uzavretej s nájomcom Arpádom Czölderom, Záhajnica č. 206,
Nálepkovo
Podľa čl. V. Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 25.5.2007
„Nájom pozemku končí uplynutím času, pokiaľ nedošlo k dohode o predĺžení
nájmu“. Podľa č. VII. tejto zmluvy „Každá zmena zmluvy sa uskutoční uzavretím
dodatku v písomnej forme“.
Nájom poľnohospodárskeho pozemku parc. E KN č. 3870 o výmere 19730 m2, druh
pozemku trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 1, kat. územie Nálepkovo končí
dňom 1.6.2013. Nájomné podľa zmluvy zo dňa 25.5.2007 je celkom vo výške 592,Sk (19,65 €) ročne, t. j. 300,- Sk (9,96 €) za 1 ha na rok, čo je v súlade s uznesením
OZ č. 147/2004 a s § 10 ods. 1 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov.
Uznesenie č. 280/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o

nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 25.5.2007, uzavretej s nájomcom
Arpádom Czölderom, Záhajnica č. 206, Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Bod č 9:
Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov od roku 2009, kedy bola prijatá Smernica obce Nálepkovo o postupe pri
verejnom obstarávaní bol 12 krát novelizovaný, naposledy zákonom č. 95/2013 Z. z.,
ktorý nadobudol účinnosť dňom 23.4.2013, a v zmysle ktorého je vypracovaná
predmetná smernica. V súčasnej dobe sa pripravuje rozsiahlejšia novelizácia zákona,
ktorá by po schválení v NR SR mala byť účinná od 1.7.2013.
Podstatnou náležitosťou predkladanej smernice je postup obce a limity pri zadávaní
jednotlivých zákaziek s nízkou hodnotou. Nadlimitnú, podlimitnú a podprahovú
zákazku nie je potrebné v smernici bližšie rozvádzať, pretože pri zadávaní týchto
zákaziek je povinnosťou riadiť sa zákonom o verejnom obstarávaní a verejné
obstarávanie zabezpečuje odborne spôsobilá osoba.
Uznesenie č. 281/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Smernicu o postupe pri verejnom
obstarávaní.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 10:
Schválenie začatia s prípravou nového územného plánu obce Nálepkovo a
vypracovania štúdie k novému územnému plánu obce
Územný plán obce Nálepkovo bol schválený dňa 29.11.1999 uznesením č. 64/1999OZ a účinnosť nadobudol dňom 1.1.2000.
Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), citujem „Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne,
najmenej však raz za 4 roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné
jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán“. Od
schválenia územného plánu obec nepreskúmavala jeho aktuálnosť.

Od roku 2000, kedy bol územný plán schválený, došlo k podstatným zmenám
funkčného využívania územia a jeho priestorového usporiadania. Z uvedeného
dôvodu je územný plán obce už neaktuálny a je povinnosťou obce obstarať nový
územný plán. Je preto potrebné pristúpiť k prípravným prácam, t. j. k výberu odborne
spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, k výberu
spracovateľa a pod. Skôr ako sa začne s jednotlivými etapami obstarávania územného
plánu je potrebné vypracovať štúdiu (koncept) k novému územnému plánu, ktorý je
podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov pre obstaranie novej
územnoplánovacej dokumentácie.
Obstarávanie nového územného plánu je dlhodobejší proces, ktorý môže trvať dva aj
viac rokov.
Uznesenie č. 282/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje začatie prípravy na obstaranie nového
územného plánu obce Nálepkovo a vypracovanie štúdie k novému územnému plánu
obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)
Bod č. 11:
Schválenie textu do Obecnej kroniky za rok 2012
Poslancom OZ bol písomne predložený návrh textu do obecnej kroniky za rok 2012.
Rozprava:
Július Jesze – žiada v texte v časti Lesy obce Nálepkovo a v časti Poľovnícke
združenie Nálepkovo upraviť znenie vety

Uznesenie č. 283/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predložený text do Obecnej kroniky za
rok 2012 s predloženými úpravami.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 12:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II.
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.
Uznesenie č. 284/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 13:
Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2012
Komisia preskúmala písomné oznámenie o funkciách, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov Dušana Slivku – starostu obce podľa článku 7, ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií, v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za rok 2012 a
konštatuje, že nebolo zistené porušenie citovaného zákona.

Uznesenie č. 285/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie závery Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri OZ z oznámenia o funkciách, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov starostu obce Dušana Slivku za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Bod č. 14:
Úprava platu starostu obce
V zmysle zákona č. 154/2011 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo raz ročne
prerokuje plat starostu obce.
V predkladanom návrhu je zákonný koeficient 2,17 v zmysle vyššie uvedeného
zákona.
Priemerná mesačná mzda v NH za rok 2012 je 805,- €, koeficient prepočtu 2,17
násobok, plat podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona je 1747,- €.

Uznesenie č. 286/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove určuje Dušanovi Slivkovi, starostovi obce
Nálepkovo v súlade s § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
mesačný plat vo výške 1747,- € s účinnosťou od 1.6.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Zdržali sa hlasovania: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 15:
Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., Domova
Nálepkovo, n. o., a Základnej školy s materskou školou Nálepkovo za rok 2012
Jednotlivé obecné organizácie písomne predložili výsledky hospodárenia za rok 2012
a za I. štvrťrok 2013.
Uznesenie č. 287/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie Lesov obce
Nálepkovo, s. r. o. za rok 2012, Domova Nálepkovo, n. o. a Základnej školy s
materskou školou v Nálepkove za I. štvrťrok 2013.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Bod č. 16:
Správa o hospodárení obce v rozpočtovom provizóriu v roku 2013
Zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového
provizória s rozpočtom obce po jeho schválení.
V zmysle § 11 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je obec povinná zúčtovať
rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s
rozpočtom obce po jeho schválení. Predkladaný materiál dokumentuje tú skutočnosť,
že obec Nálepkovo počas rozpočtového provizória dodržiavalo podmienky stanovené
zákonom a príjmy a výdavky zúčtovalo s rozpočtom obce po jeho schválení.
Uznesenie č. 288/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) konštatuje, že obec Nálepkovo v období od 1.1.2013 do 4.3.2013 hospodárilo v
rozpočtom provizóriu, počas ktorého bolo povinné dodržiavať ustanovenia § 11
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) berie na vedomie zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených
počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Zdržali sa hlasovania: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 17:
Správa o plnení rozpočtu obce za I. štvrťrok 2013
Plnenie rozpočtu za uvedené obdobie (od 1.1.2013 do 31.3.2013) bolo spracované na
základe skutočne dosiahnutých ekonomických výsledkov.
Ekonomické výsledky za vyššie uvedené obdobie boli spracované do výkazov pre
príslušný daňový úrad, ktorý ich následne odsúhlasil bez pripomienok. Plnenie
rozpočtu za I. Q 2013 je súčasťou tohto návrhu.
Uznesenie č. 289/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické

výsledky obce Nálepkovo za I. štvrťrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Zdržali sa hlasovania: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 18:
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2012
Stanovisko k návrhu záverečného účtu je spracované na základe predložených
účtovných výkazov, z nich vychádza. Účtovná závierka za rok 2012 vyjadruje vo
významných súvislostiach finančnú situáciu Obce Nálepkovo k 31.12.2012 a
výsledok rozpočtového hospodárenia je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Výsledky hospodárenia Obce Nálepkovo za rok 2012, z nich vypracovaný návrh na
schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov rozpočtového
hospodárenia, odporúča hlavná kontrolórka obce obecnému zastupiteľstvu pre
nespracovanú inventarizáciu majetku Obce Nálepkovo k 31.12.2012 schváliť s
výhradou.
Uznesenie č. 290/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k záverečnému účtu za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 3 (Ivančová, Pronská, Klekner)
Zdržal sa hlasovania: 1 (Plencner)
Bod č. 19:
Správa audítora k hospodáreniu obce a závierke za rok 2012
Ing. Vladimír Vaščák, nezávislý audítor, číslo licencie SKAU 299 vypracoval Správu
nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo, v ktorej uvádza, že
podľa jeho názoru okrem účinkov vplyvov uvedených v odseku základ pre
podmienené stanovisko, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Nálepkovo k 31.12.2012
a o výsledkoch jej hospodárenia a peňažných tokoch za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Uznesenie č. 291/2013-OZ

Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu nezávislého audítora
Ing. Vladimíra Vaščáka k hospodáreniu obce a k účtovnej závierke za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 20:
Záverečný účet obce za rok 2012
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom
roku. Obec zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a podľa neho hospodári.
Rozpočet na rok 2012 bol schválený uznesením OZ č. 167/2012-OZ zo dňa
26.3.2012. V roku 2012 bola schválená I. zmena rozpočtu OZ v Nálepkove dňa
24.9.2012 uznesením č. 220/2012-OZ a II. zmena rozpočtu OZ v Nálepkove dňa
28.12.2012 uznesením č. 234/2012-OZ.

Uznesenie č. 292/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) Záverečný účet obce Nálepkovo za rok 2012 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
b) celoročné hospodárenie obce bez výhrad podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
c) tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 9812,- €.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)
Bod č. 21:
Schválenie kúpy motorového vozidla pre rozvoz stravy a iné potreby obce a
splnomocnenia na uzavretie kúpnej zmluvy v cene v zmysle schváleného
rozpočtu na rok 2013

Motorové vozidlo Škoda Felícia – pickup, ŠPZ GL 036AH, ktoré slúži na rozvoz
stravy a iné potreby obce je v takom zlom technickom stave, že nie je už v užívania
schopnom stave. Z uvedeného dôvodu je v rozpočte obce na rok 2013 vyčlenená
suma na kúpu nového, pre obec potrebného vozidla. Nejedná sa vyslovene o kúpu
nového motorového vozidla, ale výber vhodného a účelového vozidla z niektorého z
autobazárov za prijateľnú cenu. Prieskum a výber vozidla uskutočnia zamestnanci
obce, ktorí sa v danej veci vyznajú.
Pretože je opodstatnená obava, že doterajšie vozidlo môže sa stať nepoužiteľné,
súčasne sa navrhuje aj schválenie splnomocnenia na uzavretie kúpnej zmluvy, čím sa
predíde prieťahom pri uzatváraní kúpnej zmluvy (opätovné schvaľovanie v OZ).

Uznesenie č. 293/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1) kúpu motorového vozidla pre rozvoz stravy a iné potreby obce,
2) splnomocňuje Dušana Slivku, starostu obce na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej
predmetom kúpy bude motorové vozidlo podľa bodu 1. tohto uznesenia v kúpnej
cene v zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová, Plencner)

Bod č. 22:
Rôzne
Bc. Janka Ivančová – informovala poslancov o zájazde na slávnosti od 5. do 7. júla
2013 v družobnom meste Blédow v Poľsku, ak má niekto záujem, sú ešte voľné
miesta
starosta obce – neviem o čom hovoríte, odkiaľ máte pozvánku, na obec žiadna
neprišla, ja ako predstaviteľ obce nemám informácie o pozvaní na slávnosť,
komunikácia prebieha na úrovni starostov obcí a nie na úrovni poslancov, ešte stále
som štatutárom tejto obce, ak príde pozvánka, tak vás budem informovať
Ján Plencner – som si dovolil osloviť p. Ľacha, nakoľko starosta obce nekomunikuje
s Blédowom, že máme záujem sa zúčastniť na týchto slávnostiach, samozrejme so
súhlasom starostu obce, pokiaľ nám pošlú pozvánku
starosta obce – nie je pravda, že nekomunikujem, pár krát som do Blédowa volal a
tento rok sa im posiela pozvánka na Furmanské preteky

Bod č. 23:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Mgr. Bibiána Krajníková – informovala o tom, že ZŠsMŠ Nálepkovo úspešne
ukončila ďalšiu časť národného projektu, máme v pláne zakúpiť nový konvektomat
do kuchyne
Bod č. 24:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil o cca 13,50 hod.

Dušan Slivka
starosta obce
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