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ZÁPI SN ICA
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 31.10.2013
____________________________________________________________
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Július Jesze, Ondrej Klekner,
Jana Pronská, Ján Plencner – poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
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
Ospravedlnená:
Mgr. Ingrid Majorová – poslankyňa OZ
Neospravedlnená:
Bc. Janka Ivančová – poslankyňa OZ
Verejnosť:
Michal Pronský

Rokovanie OZ začalo o 9,00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 20. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
29.10.2013. Takto predložený návrh bol schválený všetkými 7 prítomnými
poslancami.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. Návrh na schválenie nákupu konvektomatu do školskej jedálne pri ZŠsMŠ
Nálepkovo
5. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru (kancelárie) v
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budove obecného úradu
6. Návrh na uzavretie zmluvy o nájme budovy s. č. 561 na parc. č. 892/2 a
pozemku parc. č. 892/1 o výmere 498 m2, zapísaných na LV č. 1 pre nájomcu
Stredná odborná škola Prakovce
7. Návrh na predaj pozemku
8. Pridelenie uvoľnených bytov
9. Správa o plnení rozpočtu na III. štvrťrok 2013
a) Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
10.Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
11.Návrh na schválenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, na ktorých sa
uskutočnila výstavba kanalizácie a vodovodu
12.Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s.r.o., DN, n.o. a
ZŠsMŠ Nálepkovo za III. štvrťrok 2013
13.Správa o kontrolnej činnosti do 30.6.2013
14.Rôzne
15.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
16.Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Anna Bobáková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Marián Čarnický, Július Jesze
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Ján Plencner, Peter Čarnický

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.
Rozprava:
Jana Pronská – uznesenie č. 300/2011-OZ Plán práce hlavnej kontrolórky (HK) na
II. polrok 2013 je čiastočne plnené, chcem sa opýtať, ako prebieha kontrola LON,
s.r.o.,
HK – prebieha kontrola TKŠ, vodár, hlavná pokladňa, Domov Nálepkovo, Lesy obce
Nálepkovo.
Jana Pronská – uznesenie č. 302/2013-OZ rozpočtové opatrenie Správu o rozpočte
vychádza z nesprávneho rozpočtu, žiadame upraviť, pretože my sme schválili iný
rozpočet, nesprávne údaje, hlavná kontrolórka nech to prekontroluje, taktiež
prekontrolovať stavebný úrad – rozpočtové opatrenie, pokuty a penále.
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− Uznesenie č. 304/2013-OZ záverečný účet bol schválený s výhradami – aké
výhrady a aké opatrenia boli prijaté? Žiadame predložiť materiál na najbližšie
OZ. Nie je schválený prebytok rozpočtu, neuvedený záverečný účet za
podnikateľský subjekt, keďže obec nepostupovala v súlade so zákona, tak to
pripraví, odvolanie na protokol o výsledku kontroly z NKÚ
starosta obce – obec nemôže dať výhrady k záverečnému účtu
HK – výhrady podáva OZ, obec musí prijať opatrenia
Jana Pronská – uznesenie č. 305/2013-OZ zmluva s p. Horváthom podlieha
zverejneniu?
HK – štruktúra zverejňovania je v poriadku, túto zmluvu prekontrolujem
Jana Pronská – uznesenie č. 306/2013-OZ kúpa dvoch motorových vozidiel, ako
obec postupovala pri výbere áut
starosta obce – bolo výberové konanie a vyhrala spoločnosť, ktorá ponúka autá
Citroen
Jana Pronská – nebolo zverejnené, že má obec záujem o kúpu 2 motorových
vozidiel
HK – nemusí byť zverejnené do výšky 20000,- eur, ale po uskutočnení výberového
konania musí byť zverejnená správa o výberových konaniach nad 1000,- eur aspoň
štvrťročne
starosta obce – zverejňujeme všetky zmluvy
Jana Pronská – je uznesenie platné, i keď nie je určený dátum do toho a toho
termínu?
HK – áno, je platné
Jana Pronská – uznesenie č. 227/2012-OZ presťahovanie knižnice, nebol stanovený
dátum, v akom štádiu je práve toto uznesenie? Niektoré uznesenia sú platné, aj keď
nie je dátum, len knižnica nie.

Uznesenie č. 307/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 3:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
3/1 Komisia na ochranu verejného poriadku
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Komisia zasadala v dňoch 16.8.2013 a 13.9.2013, na svojich zasadaniach
prejednala a prešetrila poškodenie oplotenia, neporiadok z dôvodu nevykosenia trávy,
susedské spory, porušovanie VZN č. 13/2012 o podmienkach držania psov.
Uznesenie č. 308/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní v dňoch 16.8.2013 a 13.9.2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/2 Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala v dňoch 9.9.2013 a 8.10.2013, na svojich zasadaniach
prejednala žiadosť na prenájom pozemku v lokalite Píla, kúpu pozemku v časti
Halma, žiadosť o oslobodenie platby za školský klub, žiadosť o finančný príspevok
pre Evanjelickú cirkev, a.v. na opravu kostola, prejednala nedoplatky za komunálny
odpad v rokoch 2002 – 2008, ktoré doporučuje odpísať ako nevymožiteľné
pohľadávky, predložila Plán práce komisie na II. polrok 2013.
Uznesenie č. 309/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
finančnej a správy obecného majetku zo zasadaní v dňoch 9.9.2013 a 8.10.2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 310/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje žiadosť Vojtecha Horvátha,
Záhajnická cesta 783/107, Nálepkovo na prenájom pozemku č. EKN 2232 v lokalite
Píla.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Uznesenie č. 311/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje ponuku JUDr. Jitky Vartovníkovej,
Detvianska 1, Spišská Nová Ves a Anny Vartovníkovej, Nálepkovo 693 kúpy
pozemku v katastri obce Nálepkovo - „Halma“ LV 1202, parc. č. EN 1010/1 a EN
1010/2 o celkovej výmere 1971 m2.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 312/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť Slávky Smoradovej, Úzka
637/2, Nálepkovo o oslobodenie od platby za školský klub detí pre dcéru Slávku
Kubovčíkovú.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 4 (Baniaková, P. Čarnický, Klekner, Pronská)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 (Jesze, M. Čarnický, Plencner)
Uznesenie č. 313/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce Komisie finančnej a správy
obecného majetku pri OZ v Nálepkove na II. polrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 314/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje finančný príspevok pre Evanjelickú
cirkev, a. v. vo Švedlári, fília Nálepkovo vo výške 1000,- Eur na opravu vonkajších
omietok evanjelického kostola v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
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Zdržali sa hlasovania: 0
3/3 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 4.7.2013, 14.8.2013 a 14.9.2013, na zasadnutiach
zhodnotila uskutočnené akcie (Korčuliarske preteky, Furmanské preteky,
Vondrišelskú veselicu), prejednala prípravu Mariášového turnaja v spolupráci s
klubom z Chraste nad Hornádom.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz na p. Čarnického, že dostal od drevárov sponzorský príspevok
200 eur od každého, p. Čarnický boli ste žiadať v diskonte ceny do tomboly? Obecné
lesy prispeli sponzorsky na preteky cca 31 kubíkov dreva, kde je to drevo a ako s ním
obec naložila, Žiadam HK, aby prekontrolovala práve túto sponzorskú zmluvu
starosta obce – drevo bolo použité na furmanské preteky, HK prekontroluje zmluvy
Marián Čarnický – áno, bol som žiadať ceny do tomboly
Uznesenie č. 315/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadnutia v dňoch 4.7.2013, 14.8.2013 a 14.9.2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/4 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala dňa 23.10.2013, na tomto zasadnutí prejednala návrh
pridelenia uvoľnených nájomných bytov – 2-izbový na ulici Zimnej 585/25 a 1izbový na ulici Hlavnej 744/129, rozosielanie pozdravov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším a doporučenie zriadiť v komunitnom centre byty na dočasné ubytovanie
rodín v hmotnej núdzi.
Rozprava:
Jana Pronská – chcem podotknúť, aby sa obecné byty prideľovali podľa toho ako
boli prijaté žiadosti na základe usmernenia NKÚ
Uznesenie č. 316/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
sociálnej a bytovej zo zasadnutia dňa 23.10.2013.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 4 (Baniaková, Plencner, Klekner, Pronská)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 (Jesze, M. Čarnický, P. Čarnický)
Bod č. 4:
Návrh na schválenie nákupu konvektomatu do školskej jedálne pri ZŠsMŠ
Nálepkovo
Nákup konvektomatu do školskej jedálne bol prejednaný a schválený na
zasadnutí Rady školy pri ZŠsMŠ Nálepkovo dňa 15.10.2013. Riaditeľka školy
predkladá schválenie nákupu konvektomatu na schválenie Obecnému zastupiteľstvu
v Nálepkove.
Uznesenie č. 317/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje nákup konvektomatu do školskej
jedálne pri Základnej škole s materskou školou Nálepkovo v hodnote do 4900,- Eur z
vlastnej réžie školskej jedálne.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 5:
Návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru (kancelárie) v budove
obecného úradu
Predmetná miestnosť bola aj v minulosti používaná pre potreby poskytovania
právnych služieb obci. Pre rozsiahlosť vybavovania právnej, ale aj inej agendy pre
obec je žiadúce, aby aj v budúcnosti právne služby boli poskytované priamo na
obecnom úrade. Nájom sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Rozprava:
Jana Pronská – do dnešného dňa nebola zverejnená zmluva a my ideme po 3 rokoch
schvaľovať nájom, potrebné doplniť dátum na jeden rok
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Uznesenie č. 318/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje prenájom nebytového priestoru –
miestnosti č. 24 (kancelárie) o výmere 13 m2 v budove Obecného úradu v
Nálepkove, Stredný riadok 384/1, Nálepkovo za nájomné vo výške 8,30 € za m2/rok
s nájomcom JUDr. Dušanom Kozákom, Sv. Ladislava 8, 040 14 Košice na dobu 5
rokov.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Pronská, Klekner)

Bod č. 6:
Návrh na uzavretie zmluvy o nájme budovy súp. č. 561 na parc. č. 892/2 a
pozemku na parc. č. 892/1 o výmere 498 m2, zapísaných na LV č. 1 pre nájomcu
Stredná odborná škola, Prakovce.
Budova súp. č. 561 sa na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov
využíva od roku 2009 pre potreby výučby Spojenej školy Sídlisko Breziny, Prakovce.
U doterajšieho nájomcu došlo na základe zriaďovacej listiny k zmene právneho
subjektu na Stredná odborná škola Prakovce. Miestnosti v budove sú prispôsobené a
využívané pre potreby vyučovacieho procesu. Strednú odbornú školu v Prakovciach
navštevuje pomerne veľký počet žiakov z obce Nálepkovo a preto je účelné, aby
vyučovanie aj do budúcna bolo v obci Nálepkovo. Nájomné za budovu je 8,30 € za
m2 zastavanej plochy budovy a 1,- € za pozemok. Pretože pozemok bude v
budúcnosti využívať aj obec nájomné je ½ z plochy pozemku.
Rozprava:
Ján Plencner – aká je tam prevádzka, pretože susedia sa sťažujú
starosta obce - celodenná
Uznesenie č. 319/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme budovy súp.
č. 561 na parcele č. 892/2 a pozemku parcelné číslo 892/1 o výmere 498 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, kat.
územie Nálepkovo na dobu neurčitú s nájomcom Stredná odborná škola Prakovce
282. Nájomné za zastavanú plochu budovy je 1809,40 € ročne (218 m2 x 8,30 €) a
nájomné za pozemok 249,- € (498 m2 x 1,- € : ½).
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 7:
Návrh na predaj pozemku
Kupujúca Mária Kováčiková, rod. Gajanová, bytom Kollárová 2558/12,
Spišská Nová Ves je spolu so svojimi súrodencami Karolom Gajanom, bytom
Čakajovce 361 a Janou Krajňákovou, bytom Školská 678/12, Nálepkovo podielovým
spoluvlastníkom rodinného domu súp. č. 302, zapísaného na LV č. 1324, ktorý je
postavený na parc. E KN č. 1655/1. Podľa Geometrického plánu č. VII-01/2013 zo
dňa 15.7.2013 je rodinný dom postavený na parc. C KN č. 1655/3 o výmere 134 m2 a
priľahlý pozemok, ktorý tvorí neoddeliteľný celok s rodinným domov je ako parc. C
KN č. 1655/1 o výmere 367 m2. Rodinný dom a priľahlý pozemok tak, ako je
zakreslený v uvedenom geometrickom pláne už niekoľko rokov nerušene užívali neb.
rodičia kupujúcej a jej súrodenci. Vzhľadom na skutočnosť, že na predávanom
pozemku je postavený rodinný dom vo vlastníctve nadobúdateľa priľahlá plocha
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, sú splnené
podmienky na prevod vlastníctva podľa ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Súčasne je potrebné schváliť pre nadobúdateľa a jeho súrodencov aj vecné
bremeno práva prechodu peši a motorovým vozidlom, pretože iný prístup k
rodinnému domu a pozemku nie je možný.
Uznesenie č. 320/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1) predaj pozemku parc. C KN č. 1655/1 o výmere 367 m2, druh pozemku
zastavaná plocha a pozemku parc. C KN č. 1655/3 o výmere 134 m 2, druh
pozemku zastavaná plocha, odčlenené od parc. E KN č. 1655/1 geometrickým
plánom č. VII-01/2013 zo dňa 15.7.2013 pre nadobúdateľa Máriu Kováčiková,
r. Gajanovú, bytom Kollárová 2558/12, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu
581,16 € (501 m2 x 1,16 €). Správny poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- € znáša kupujúca.
2) zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a motorovým vozidlom cez
pozemok parc. E KN č. 1655/1 a parc. E KN č. 1656/1 (v stave C KN parc. č.
1737/6) pre vlastníkov pozemkov parc. C KN č. 1655/1, parc. C KN č. 1655/3
a stavby s. č. 302, zapísanej na LV č. 1324.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 8:
Pridelenie uvoľnených bytov
Komisia sociálna a bytová na svojom zasadaní dňa 23.10.2013 na základe
žiadostí žiadateľov o nájomné byty a posúdení podmienok spĺňajúcich pridelenie
bytu v zmysle VZN č. 12/2012 rozhodla nasledovne:
− Dvojizbový byt uvoľnený po Ingrid Labudovej na adrese Nálepkovo, Zimná
585/25 prideliť Ľudmile Fehérovej, Spišská Nová Ves, Wolkerova 16/32,
náhradníkom je Bc. Andrea Smoradová, Nálepkovo, Stredný riadok 492/3.
− Jednoizbový byt uvoľnený po Irene Golitkovej na adrese Nálepkovo, Hlavná
744/129 prideliť Ivete Čechovej, Nálepkovo, Letná 369/4, náhradníkom je Ján
Hruška, Nálepkovo, Stredný riadok 477.
Uznesenie č. 321/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme
dvojizbového bytu č. 3 na prízemí bytového domu súp. č. 585 na Zimnej ulici č. 25 v
Nálepkove s nájomcom Ľudmilou Fehérovou, bytom Spišská Nová Ves, Wolkerova
16/32. Náhradníkom je Bc. Andrea Smoradová, bytom Nálepkovo, Stredný riadok
492/3.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 2 (Klekner, Pronská)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 5 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Plencner)
Uznesenie č. 322/2013-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme
dvojizbového bytu č. 3 na prízemí bytového domu súp. č. 585 na Zimnej ulici č. 25 v
Nálepkove s nájomcom Bc. Andreou Smoradovou, bytom Nálepkovo, Stredný riadok
492/3.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Plencner)
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Pronská)
Uznesenie č. 323/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme 1 izbového
bezbariérového bytu č. 2 na prízemí bytového domu s. č. 744, orientačné číslo 119 D
na Hlavnej ulici v Nálepkove s nájomcom Ivetou Čechovou, bytom Nálepkovo, Letná
369/4. Náhradníkom je Ján Hruška, bytom Nálepkovo, Stredný riadok 477.

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č 9:
Správa o plnení rozpočtu za III. štvrťrok 2013
Správa o plnení rozpočtu obce Nálepkovo za obdobie od 1.1.2013 do
30.9.2013 a Správa o hospodárení podnikateľskej činnosti Obce Nálepkovo za I.- III.
Q 2013 boli poslancom OZ predložené písomne.
Uznesenie č. 324/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce
Nálepkovo za obdobie od 1.1.2013 do 30.9.2013 a Správu o hospodárení
podnikateľskej činnosti Obce Nálepkovo za I.- III. Q 2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 1 (Plencner)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Pronská)
Bod č. 9 a):
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
Dňom 31.10.2013 končí zmluva uzatvorená s MPSVaR SR o poskytovaní
nenávratného finančného príspevku na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov
komunitného centra.
Nová zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku je už na
MPSVaR SR vypracovaná, avšak doposiaľ nie je ešte ministrom podpísaná. Na
preklenutie času do podpisu predmetnej zmluvy je potrebné pracovníkov
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komunitného centra dočasne v obci zamestnať, a to na dobu určitú do podpísania
zmluvy ministrom, najdlhšie však do 31.12.2013. Z uvedeného dôvodu je potrebné
upraviť – navýšiť rozpočet obce na rok 2013 na mzdy zamestnancov komunitného
centra.
Rozprava:
Jana Pronská – z akých peňazí sa navýši rozpočet?
starosta obce – projekt je schválený, čaká sa na podpis ministra, vykryje sa to z
rezervy rozpočtu, ale len do konca roka 2013
Uznesenie č. 325/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtu obce na rok 2013 o
sumu 3370,- Eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Pronská)

Bod č. 10:
Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
Pohľadávky za komunálny odpad za roky 2002 až 2008 vznikli vo väčšine
prípadov u rómskych občanov. Ďalšie vymáhanie týchto pohľadávok je už nemožné
z dôvodu ich premlčania.
Rozprava:
Ondrej Klekner – nie je to zlý ukazovateľ, keď toľko korún odpíšeme? S tým
nesúhlasím a ani za to hlasovať nebudem
HK – sú to pohľadávky nevymožiteľné, premlčaná doba. Mali sa vymáhať do 5
rokov, v roku 2012 Ing. Jánoš posielal výzvy
starosta obce – aj mne je to proti srsti, obec pristúpila k opatreniam ako sú osobitný
príjemca, prijatie na aktivačné práce, ibaže tieto pohľadávky sa prenášajú z roka na
rok
Ján Plencner – ak je to nevymožiteľné, treba to schváliť
Jana Pronská – poznámka, že v roku 2011 sme tiež riešili nedoplatky, ako sa bude
postupovať, nie je to dobrý obraz voči tým, ktorí platia
Uznesenie č. 326/2013-OZ
Obecné

zastupiteľstvo

v

Nálepkove

schvaľuje

odpísanie

nevymožiteľných
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pohľadávok za komunálny odpad za roky 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008
v sume 33108,10 €.

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Pronská, Klekner)
Bod č. 11:
Návrh na schválenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, na ktorých sa
uskutočnila výstavba kanalizácie a vodovodu
V súčasnej dobe sa v obci realizuje výstavba Kanalizácie a vodovodu –
dokončenie. Trasy kanalizácie a vodovodu vedú v niektorých častiach aj priamo po
miestnych komunikáciách. V rozpočte tejto stavby je len úprava miestnych
komunikácií v rozsahu nevyhnutnom na osadenie potrubí, t. j. v šírke cca 2 m. Je
preto žiadúce, aby sa súčasne previedla už celá rekonštrukcia miestnych komunikácií,
čo žiadajú aj občania obce. Náklady a rozsah nie je možné v súčasnosti určiť, pretože
časti stavby po miestnych komunikáciách nie sú celkom ukončené.
Rozprava:
Ondrej Klekner – ktoré cesty sa budú robiť, máme na to finančné prostriedky, cesta
na železničnú stanicu?
starosta obce – tie cesty, ktoré boli narušené pri výstavbe vodovodu a kanalizácie,
áno, máme na to finančné prostriedky, čo sa týka cesty na železničnú stanicu, robili si
ju železnice
Uznesenie č. 327/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rekonštrukciu miestnych komunikácií,
na ktorých sa uskutočnila výstavba kanalizácie a vodovodu. Rozsah a náklady budú
upresnené po ukončení prác dodávateľom stavby kanalizácie a vodovodu.

Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 12:
Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s.r.o., Domova
Nálepkovo, n.o. a Základnej školy s materskou školou Nálepkovo
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Správy o výsledkoch hospodárenia jednotlivých organizácií boli predložené
poslancom OZ písomne.
Rozprava:
Jana Pronská – potrebovali by sme podrobnú správu z LON, pretože v tejto nesedia
čísla, správu o eurofondoch, stavy účtov, pohľadávok, Domov Nálepkovo a ZŠsMŠ
nám dáva podrobnú správu, tak môžu aj obecné lesy
HK – pôjdem tam robiť kontrolu
Uznesenie č. 328/2013-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: 6 (Baniaková neprítomná)
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 13:
Správa o kontrolnej činnosti do 30.6.2013
V zmysle § 18f, ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť
obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti. Predložený
materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy
obce.
Rozprava:
Jana Pronská – kontrola poľovníckeho združenia, škoda, že sa neuskutočnila skôr,
pretože všetky porušenia zákona sú v pasé, aký je návrh na nápravu? Ako je možné,
že obec nepredložila doklady ku kontrole motorových vozidiel?
HK – tu už nie je žiadne riešenie, do budúcna, keď bude obec zriaďovať novú
organizáciu, potrebné prepracovať zásady používania finančných prostriedkov, aby to
tam bolo zapracované a ošetrené. Niektoré doklady ku kontrole motorových vozidiel
mi boli predložené, nedostatky sú už odstránené. Staré vozidlá je možné prelitrovať a
preto je potrebné prepracovať vnútornú smernicu
Ján Plencner – každé auto musí mať príkaz na jazdu
HK – mám urobené tabuľky za rok 2012 a I. štvrťrok 2013 na každé auto
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Július Jesze – príjmové doklady vraj neobsahujú súpis predaja mäsa
HK – koľko ulovené, koľko ste uložili, na spoločenské účely použili, predaj. Na
príjmových dokladoch nie sú kilá, iba suma. Pokladničný doklad nie je pre mňa
zreteľný doklad. V dokladoch, ktoré ste odovzdali obci tam neboli.
Július Jesze – nemôžem súhlasiť s tým, že sme porušili zákon. Prevod finančných
prostriedkov sa robil v polovici decembra, uhradili sme to, lebo sme nechceli platiť
penále. Ten spomenutý paragraf 34 nehovorí o alkohole, ale o celkových výdavkoch,
čo v zákone nie je zákazané, je povolené
HK – bločky za alkoholické nápoje len na schôdzu, alkohol by sa vôbec nemal
kupovať, nie je to nevyhnutný výdavok, len aperitív. Ako ste si dovolili použiť
finančné prostriedky na alkohol? Keby to bolo na mojom, dala by som vám to vrátiť
Jana Pronská – predniesla výnos MF SR – výdavky na reprezentačné účely
Július Jesze – materiál na sklade – kuchyňa, prírastok z roku 2010 a 2011, ktorý nie
je zúčtovaný
HK – to je jediný prípad z roku 2011, nikto nedáva na ekonomický úsek OcÚ na
konci roka čo má na sklade – vyúčtovanie, každý štvrťrok sa má predkladať
vyúčtovanie
Július Jesze – bufet a tovar na sklade, kde sú zodpovední ľudia?
HK – je to z dôvodu, že nebolo vyúčtované a tovar zostal v účtovníctve
Ján Plencner – musí byť urobená inventúra
Július Jesze – koreňová čistička, vraj je pozemok predaný, ako to, veď o tom musí
byť záznam, pozemok predaný nebol
HK – mňa sa nepýtajte prečo sa tá čistička nedala do užívania
Ján Plencner – koreňová čistička je na pozemku, kde nemala byť
HK – p. Jesze prečo tu nie sú doklady z roku 2008, veď ste tu boli roky
Jana Pronská – k inventúrnemu súpisu je potrebné pozemky vysporiadať
JUDr. Kozák - robí sa to a je to zdĺhavý proces, HK ma požiadala, aby som to dal
do poriadku
HK – inventúra sa našla z roku 2005, je veľa pozemkov, ktoré sú v účtovníctve,
potrebná nová fyzická inventúra
starosta obce – problém pri inventúre je s pozemkami
Július Jesze – podľa mojich vedomostí bola inventúra v roku 2007
HK – doložte mi doklady, z roku 2005 sú 3 exempláre
starosta obce – celý archív sme prešli, neexistuje iná inventúra ako z roku 2005,
možnože je archív niekde inde
Július Jesze – súpis parciel nebol v evidencii v extraviláne
starosta obce – JUDr. Kozák predloží skutkový stav, aby sa to zaevidovalo

Uznesenie č. 329/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky do 30.6.2013.

16/17

Počet prítomných poslancov: 6 (Baniaková neprítomná)
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 14:
Rôzne
Jana Pronská – čo budeme robiť na a pred cintorínom počas sviatkov, kontajner
nevysypaný, neprispôsobiví obťažujú občanov, treba tam určiť nejakú stálu službu
starosta obce – každý týždeň vyvážame kontajnery, o poriadok sa bude starať obecná
polícia
Jozef Sopko – najväčšia záťaž výkonu služby je cintorín, sme len traja, každý chce
len výkon služby, p. Vozárová si vyčlení z aktivačných pracovníkov, aby robili
poriadok, služby sú orientované hlavne v odpoludňajších hodinách, je vyčlenených
asi 10 ľudí, ktorí budú počas týchto dní mať službu
Jana Pronská – ale je potrebné, aby tam bola stála strážna služba, využiť ľudí z
aktivačných, aby mali služby, 4 ročný chlapec skákal do kontajnera, to je naša vizitka
starosta obce – čo sa týka neporiadku, som zúfalý, je to takmer neriešiteľná situácia,
prijali sme opatrenia, dúfam, že budú účinné
Ján Plencner – rómske občianske hliadky, starosta s tým súhlasí, 10 ľudí – 3 členné
hliadky, ktoré sa striedajú. Je na nás či do toho pôjdeme, je to plne hradené štátom,
bol by koordinátor, ktorý by spolupracoval s náčelníkom, mám kontakt na človeka,
ktorý nám v tom pomôže
Peter Čarnický – dotaz na kamerový systém
Jozef Sopko – pripravuje sa projekt, ktorý sa podá na ministerstvo do 30.11.2013
Peter Čarnický – v obciach teraz fungujú kamerové systémy, v rámci gelnického
okresu ich má skoro každá obec, v Spišskom Podhradí zrušili obecnú políciu a
fungujú cez kamerový systém
Bod č. 15:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Ondrej Klekner – ako je to s hromadnou žiadosťou o výstavbu komínov nájomných
bytov pri Benzinole z 19.7.2013, je aj písomné stanovisko k tomu? Chcem, aby táto
odpoveď aj reálne odoznela v obecných novinách
starosta obce – bola tu inšpekcia požiarnej ochrany a nedajú povolenie, povedali, že
sa to nedá urobiť, nie je to písomne podložené
Ján Plencner – vodovod a kanalizácia prebiehajúci projekt, bolo by dobré, aby sa
ľudia mohli napojiť po tlakovej skúške na vyšnom konci
starosta obce – bráni tomu jediný dôvod, stavba ešte nie je skolaudovaná
Ján Plencner – ale treba to riešiť, tých 5 rodín nemôže čakať do jari
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Ondrej Klekner – objednávka na opravu cesty od fy Juno Stará Ľubovňa, o akú
cestu sa jedná a je potrebné doriešiť osvetlenie, ktoré bolo dané uznesením a nie je
ešte vyriešené
starosta obce – účelová dotácia, cesta na Strednom riadku, oslovil som x firiem
Ondrej Klekner - parkovisko pri diskonte je nepoužiteľné, treba to opraviť, hovoril
som s Vami, aj s p. Antlom a stále to nie je
Jana Pronská – verejné osvetlenie, krátko sa svieti a je ich strašne málo
starosta obce – všetky svetlá sú funkčné, ak nie sú, po nahlásení poruchy sa hneď
opravujú
Jana Pronská – dotaz na pracovnú dobu pracovníkov obecného úradu v stredu a
stavebného úradu
Anna Bobáková – v stredu bol úrad otvorený do 16,00 a bola som tu ja a Ing. Jánoš
Michal Pronský – palivové drevo čo obec dostala 8 m, kde skončilo, drevo na
konské preteky si odniesol p. Vdoviak
starosta obce – bolo to drevo pre Jánsku vatru a furmanské preteky
Michal Pronský – aké to bolo stretnutie s drevármi v septembri, bol prítomný aj p.
Čarnický, cena dreva šla dole, malo byť výberové konanie
Marián Čarnický – nemali sme žiadne stretnutie
Bod č. 16:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil o cca 11,10 hod.

Dušan Slivka
starosta obce

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Ján Plencner

…............................

Peter Čarnický

…............................

Anna Bobáková

…............................

