ZÁPI SN ICA
z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 14.8.2013
____________________________________________________________
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Július Jesze, Ján Plencner –
poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Lívia Kútiková – terénna soc. pracovníčka
Bc. Andrea Smoradová – asistentka TSP
Katarína Pacáková – asistentka TSP
Ospravedlnení:
Mgr. Ingrid Majorová, Bc. Janka Ivančová, Ondrej Klekner, Jana Pronská – poslanci
OZ
Hostia:
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Ing. Jozef Antoni – riaditeľ LON, s. r. o.

Rokovanie OZ začalo o 9,00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 19. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
9.8.2013. Starosta obce navrhol v bode č. 10 Rôzne prerokovať opätovne kúpu
motorového vozidla. Takto predložený návrh bol schválený 5 prítomnými
poslancami.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II.
polrok 2013
6. Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., Domova
Nálepkovo, n. o. a ZŠsMŠ Nálepkovo za prvý polrok 2013
7. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013 a úprava rozpočtu na rok 2013

8. Záverečný účet obce za rok 2012
9. Schválenie predĺženia nájmu pozemku na umiestnenie maringotky pre
Radovana Horvátha, Grün č. 148/15
10.Rôzne
11.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
12.Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Daša Baniaková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Marián Čarnický, Peter Čarnický
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Július Jesze, Ján Plencner

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie č. 294/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 3:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
3/1 Komisia na ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 14.6.2013 a 4.7.2013, na svojich zasadaniach
prejednala a prešetrila podnety občanov vo veci stavby oplotenia a suchého WC na
cudzom pozemku a porušenie VZN č. 11/2009 – dlhodobé použitie verejného
priestranstva za účelom odstavenia nepojazdného osobného motorového vozidla, a
taktiež i podnet predsedu KOVP ohľadom značnej korózie plechu na streche budovy
Turistickej ubytovne.
Rozprava:

Ján Plencner – poukázal na dôvodovú správu zo zápisnice dňa 4.7.2013 ohľadom
korózie strechy na Turistickej ubytovni
starosta obce – farba je objednaná, bude sa maľovať
Marián Čarnický – poukázal na chýbajúce zábradlie k areálu ihriska
starosta obce – je to pripravené k realizácii

Uznesenie č. 295/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní v dňoch 14.6.2013 a 4.7.2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/2 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala dňa 6.6.2013, na zasadaní zhodnotila uskutočnené akcie,
prejednala prípravu žolíkového turnaja, korčuliarskych pretekov a furmanských
pretekov.
Rozprava:
Marián Čarnický – objasnil činnosť komisie, poďakoval všetkým za spoluprácu pri
príprave Furmanských pretekov
Uznesenie č. 296/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadnutia dňa 6.6.2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/3 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala v dňoch 21.6.2013 a 16.7.2013, zhodnotila uskutočnené
akcie Deň detí, prejednala prípravu zájazdu na EĽRO do Kežmarku, Zábavu pod
holým nebom, informovala o neuskutočnení zájazdu do Blédowa, doporučuje doplniť
komisiu o členku Ivanu Galikovú, ktorá je nápomocná pri rôznych akciách a
doporučuje presunúť finančné prostriedky z detských hier na akciu 3.8.2013,
nadviazanie družby v mini futbale s družstvom Šakaly a Šakalice Křenov.

Rozprava:
Bc. Daša Baniaková – pre neprítomnosť predsedníčky, členka komisie oboznámila o
činnosti komisie, vysvetlila doplnenie novej členky komisie
starosta obce – objasnil družbu medzi družstvami Šakaly a TJ Nálepkovo, nie je to
družba medzi obcami
Uznesenie č. 297/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
sociálnej a bytovej zo zasadaní v dňoch 21.6.2013 a 16.7.2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 298/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje za člena Komisie sociálnej a bytovej
pri OZ v Nálepkove p. Ivanu Galikovú.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 4:
VZN č. 16/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Obec Nálepkovo vydáva návrh VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie.
Rozprava:
Ján Plencner – v prípade použitia vody zo studní, ako sú zabezpečené hygienické
podmienky
starosta obce – ak by sa voda brala zo studní, robí sa rozbor v danom čase z
konkrétnej studne podľa potreby
Uznesenie č. 299/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 16/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie.

Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 5:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II.
polrok 2013
Vzhľadom ku skutočnosť, že na poslednom zasadaní OZ dňa 13.6.2013 nebol
schválený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky, tento bod programu je
opätovne predložený.
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. 300/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Plencner)

Bod č. 6:
Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., Domova
Nálepkovo, n. o. a Základnej školy s materskou školou v Nálepkove
Správy o jednotlivých organizáciách boli predložené poslancom OZ písomne.
Uznesenie č. 301/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správy o výsledkoch
hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., Domova Nálepkovo, n. o. a Základnej
školy s materskou školou v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 5

Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 7:
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2013 a úprava rozpočtu na rok 2013
Správa o plnení rozpočtu obce Nálepkovo za I. polrok 2013 a návrh na zmenu
rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 bolo poslancom OZ predložené písomne.
Uznesenie č. 302/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Nálepkovo za I. polrok 2013
b) schvaľuje zmenu rozpočtu – Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 z 11.7.2013
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 8:
Záverečný účet obce Nálepkovo za rok 2012
Vzhľadom ku skutočnosť, že na poslednom zasadaní OZ dňa 13.6.2013 nebol
schválený návrh predloženého Záverečného účtu obce za rok 2012, tento bod
programu je opätovne predložený.
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.
Rozprava:
Ján Plencner – v zmysle záverov uznesení zasadania OZ zo dňa 13.6.2013
týkajúcich sa bodov č. 18-20 vo veci schválenia záverečného účtu obce, ktoré na
predmetnom zasadaní neboli schválené (odborné stanovisko HK k ZÚ obce, Správa
audítora) starosta obce opätovne zvolal zasadanie OZ na 29.7.2013, kde v bode č. 8

opätovne zaradil bod č. 8 ZÚ obce. Vzhľadom k tomu, že sa zasadanie neuskutočnilo
pre neúčasť poslancov z rôznych titulov, viď Zápisnicu z predmetného dňa, starosta
opäť zvolal v predmetnej veci k ZÚ obce zasadanie OZ na 8.8.2013 a opäť zasadanie
OZ sa nekonalo pre neúčasť viac ako polovice poslancov z potrebného počtu k
prijímaniu uznesení. Starosta pokračuje vo svojom úsilí plnenia si zákonných
povinností štatutára obce a opätovne a to už piaty krát. V tej istej veci týkajúcej sa
ZÚ obce zvoláva na 13.8.2013 zasadanie OZ. Táto skutočnosť vstúpi do histórie obce
ako rarita. Táto faktografická dokumentácia snahy starostu obce o zabezpečenie
zasadania OZ svedčí o jeho plnej neschopnosti, resp. o vyjadrení nedôvery k jeho
osobe samotnej zo strany všetkých 9 poslancov OZ a svedčí o tom, že je resp. ostal
ako sám vojak v poli, ktorý nedokáže veliť svojmu mužstvu, ktoré ho ozaj už
ponecháva napospas osudu, ktorý si zvolil on sám. Ale vrátime sa k meritu veci a to k
ZÚ obce za rok 2012. Na úvod vznášam otázku, prečo v návrhu uznesenia č.
292/2013-OZ na 18. rokovaní OZ dňa 13.6.2013 bolo nám poslancom doporučené
schváliť ZÚ obce bez výhrad, keď HK obce odporúčal poslancom schváliť ZÚ obce s
výhradou podopretou nespracovaním inventarizácie majetku obce k 31.12.2012? Ale
naopak spracovateľ a predkladateľ návrhu uznesenia o schválení ZÚ obce predložili
návrh uznesenia ZÚ obce schváliť bez výhrad. A to aj napriek tomu, že audítor vo
svojej správe zo dňa 7.6.2013 k Správe k účtovnej závierke za rok 2012 vydal
podmienené stanovisko. Vie si vôbec štatutár obce v tomto prípade uvedomiť aj svoju
právnu zodpovednosť za to čo vlastne nám na zasadania OZ predkladá, zvlášť v
konkrétnom prípade ZÚ obce za rok 2012? Áno, ja ako poslanec v záujme
pokračovania rozvoja obce zahlasujem za schválenie ZÚ obce za rok 2012 v zmysle
doporučenia HK obce a to s výhradou a v žiadnom prípade bez výhrad. A zároveň
chcem poukázať aj na tú skutočnosť, že obec v zastúpení starostu, ale aj nás
poslancov OZ nenapĺňa tie úlohy, ku ktorým sa obec zaviazala v opatreniach
prijatých voči nedostatkom zistených NKÚ v závere roka 2012.
A preto žiadam ako poslanec, aby na najbližšom zasadaní OZ bol zaradený aj jeden z
bodov programu a to Plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov NKÚ v
zmysle opatrení prijatých obcou v novembri 2012.
Bc. Daša Baniaková – dotaz, či to je vyjadrenie samotného poslanca p. Plencnera,
alebo skupiny poslancov, ktorých? Nás všetkých, alebo tých, ktorí sú dnes
ospravedlnení? Pôsobí to chaoticky, uvádzate nie celkom presné údaje, je tam rozpor
v dátumoch, počte zvolaných zasadaní …
Marián Čarnický – poslancami sme všetci, udajte menovite, nehádžte všetkých do
jedného vreca
Ján Plencner – napriek tomu čo som predniesol, upresňujem, že ide o moje
vyjadrenie ako poslanca
Uznesenie č. 303/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
− 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,
− 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,
− tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 9812 €
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Baniaková, M. Čarnický)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 (P. Čarnický, Jesze, Plencner)
Uznesenie č. 304/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
− 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,
− celoročné hospodárenie obce s výhradami podľa § 16 ods. 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
− tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 9812 €
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (P. Čarnický, M. Čarnický, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Baniaková)

Bod č 9:
Schválenie predĺženia nájmu pozemku na umiestnenie
Radovana Horvátha, Grün č. 148/15

maringotky pre

Nájom pozemku pre žiadateľa Radovana Horvátha na umiestnenie maringotky
pre dočasné mobilné bývanie bol Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove schválený
uznesením č. 335/2009-OZ zo dňa 30.3.2009. Uznesením č. 58/2011-OZ zo dňa
18.4.2011 bol nájom pozemku predĺžený o ďalšie roky. Pretože menovaný si
doposiaľ nemal možnosť zabezpečiť byt, komisia sociálna a bytová doporučuje
prenájom pozemku predĺžiť o ďalšie dva roky.
Uznesenie č. 305/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predĺženie nájmu pozemku, na ktorom
je umiestnená maringotka pre dočasné mobilné bývanie Radovanovi Horváthovi,

Grün 148/15, Nálepkovo o ďalšie dva roky.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 10:
Rôzne
starosta obce – poukázal na nutnosť kúpy auta pre rozvoz stravy, nakoľko je
permanentne potrebné odstraňovať poruchy (filtre, pneumatiky …)
Ján Plencner – podal návrh na kúpu dvoch nových vozidiel, ktoré budú zodpovedať
potrebným normám a potrebám obce
Július Jesze – schváliť uznesenia na kúpu 2 áut s konkrétnym účelom
Nasledovala konštruktívna rozprava všetkých prítomných poslancov k predloženému
návrhu, ktorá vyústila do prijatia uznesenia č. 306/2013-OZ
Uznesenie č. 306/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1) kúpu 2 nových motorových vozidiel:
− motorové vozidlo na rozvoz stravy dôchodcom obce Nálepkovo
− motorové vozidlo pre potreby vodovodu a kanalizácií obce a služieb obce
Nálepkovo
2) splnomocňuje Dušana Slivku, starostu obce na uzavretie kúpnych zmlúv, ktorých
predmetom kúpy budú motorové vozidlá podľa bodu 1. tohto uznesenia.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Ján Plencner – kto má zodpovednosť za správu cintorína
starosta obce – p. Kútik aj keď je na materskej dovolenke, stále je zamestnancom
obce
Ján Plencner – dotaz na predloženie správy o hospodárení podnikateľskej činnosti
obce Nálepkovo za 1. polrok 2013
starosta obce – bude predložená
starosta obce – predložil opätovnú žiadosť MOSMAN spol. s r. o., Osman Alijevič
na kúpu pozemku parcela C KN č. 847, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o

výmere 178 m2, vyzval poslancov k vyjadreniu
Ján Plencner – ako je to s pamiatkármi, či sa musí dodržiavať fazóna
starosta obce – informoval o záverečnej etape realizácie projektu „Kanalizácia a
vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“, ktorá sa týka miestnych komunikácií, ktoré
budú poškodené pri danej stavbe budú opravené a hradené z rozpočtu projektu vo
výške 1/3, je na rozhodnutí poslancov, či zvyšné 2/3 budú hradené z obecného
rozpočtu
Marián Čarnický – treba zrealizovať celú cestu, nielen časť
Július Jesze – definovať presne, o ktoré cesty sa jedná
Ján Plencner – mám avízo, že z európskej únie môžeme dostať 1 200 000 €, a vraj
ich obec odmietla
starosta obce – pri mojom nástupe bol rozbehnutý projekt Lokálna stratégia
komplexného prístupu, ale nie mojou vinou bola investičná časť daného projektu
pozastavená
Bod č. 11:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Neodzneli žiadne
Bod č. 12:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil o cca 10,00 hod.

Dušan Slivka
starosta obce

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Július Jesze

…............................

Ján Plencner

…............................

Bc. Daša Baniaková

…............................

