ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 15.12.2014
Prítomní:
Dušan Slivka – odstupujúci starosta obce
Ing. Dušan Daniel – novozvolený starosta obce
Marián Čarnický, Štefan Czölder, Július Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská,
Ján Plencner, Jarmila Pocklanová, Ján Kalafus, Ján Soveľ, Patrik Bobák 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. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková – poslankyňa OZ
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej
komisie
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia (body č. 8 – 17)
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8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
9. Zriadenie komisií pri OZ, voľba ich predsedov a členov
10.Určenie a schválenie sobášiacich
11.Poverenie poslanca na zastupovanie starostu obce na plný úväzok na celé
funkčné obdobie od 16.12.2014
12.Určenie a schválenie platu starostu obce
13.Informácia starostu obce o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu k
16.12.2014
14.Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
15.Návrh na schválenie VZN č. 17/2014 „Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Nálepkovo“
16.Diskusia (interpelácie a dotazy poslancov OZ, pripomienky a dotazy
obyvateľov obce)
17.Záver

Bod č. 1:
Úvod
Starosta obce Dušan Slivka privítal prítomných na ustanovujúcom zasadaní
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove po komunálnych voľbách, ktoré sa
uskutočnili dňa 15.11.2014.
Bod č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Anna Bobáková a za overovateľov zápisnice boli
určení Marián Čarnický a Ondrej Klekner. Do návrhovej komisie boli určení
Jarmila Pocklanová a Patrik Bobák.

Uznesenie č. 1/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pre ustanovujúce obecného
zastupiteľstvo:
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

Anna Bobáková
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Za overovateľov zápisnice boli určení:

Marián Čarnický, Ondrej Klekner

Návrhová komisia:

Jarmila Pocklanová, Patrik Bobák

Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

Bod č. 3:
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej
komisie
O výsledku volieb starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva
informovala predsedníčka Miestnej volebnej komisie p. Gabriela Fehérová.
Uviedla, že dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce.
V obci Nálepkovo sa volilo v dvoch volebných okrskov do jedného volebného
obvodu.
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 2048 osôb.
Volieb sa zúčastnilo 1283 voličov, čo predstavuje 62,65 % účasť.
Pre voľbu starostu bolo odovzdaných 1 208 platných hlasovacích lístkov.
Z nich obdržali šiesti kandidáti na post starostu obce nasledovný počet hlasov:
Bc. Daša Baniaková, NOVA
149 hlasov
Marián Čarnický, SMER-SD
171 hlasov
Ing. Dušan Daniel, SNS
590 hlasov
Mgr. Jozef Mako, nezávislý kandidát 11 hlasov
Jana Pronská, SIEŤ
176 hlasov
Ing. Ivan Repaský, KDH
111 hlasov
Za starostu obce bol zvolený Ing. Dušan Daniel.
Pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných 1182 platných
hlasovacích lístkov.
Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 9 poslancov:
Jarmila Pocklanová, nezávislý kandidát
Ján Kalafus, SNS
Ján Soveľ, SNS
Bc. Daša Baniaková, NOVA
Dušan Slivka, NOVA

282 hlasov
274 hlasov
274 hlasov
273 hlasov
266 hlasov
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Marián Čarnický, SMER-SD
Patrik Bobák, NOVA
Ján Plencner, SNS
Ondrej Klekner, SDKÚ-DS

246 hlasov
223 hlasov
219 hlasov
206 hlasov

Uznesenie č. 2/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie oznámenie výsledkov
voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva v Nálepkove zo dňa
15.11.2014.
Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
Bod č. 4:
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Anna Bobáková v spolupráci s jej
predsedníčkou zrealizovali akt sľubu starostu obce. Z rúk odstupujúceho starostu
obce novozvolený starosta obce prevzal insígnie a vedenie ustanovujúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 3/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že novozvolený starosta obce
Ing. Dušan Daniel zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

Bod č. 5:
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Anna Bobáková v spolupráci
s jej predsedníčkou zrealizovali spoločne so starostom obce akt sľubu poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorým postupne po podpísaní sľubu bez výhrad boli
odovzdané osvedčenia o zvolení.
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Uznesenie č. 4/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva:
Jarmila Pocklanová
Ján Kalafus
Ján Soveľ
Dušan Slivka
Marián Čarnický
Patrik Bobák
Ján Plencner
Ondrej Klekner
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Bod č. 6:
Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Dušan Daniel vo svojom vystúpení
poďakoval občanom – voličom za dôveru, v krátkosti poinformoval poslancov a
prítomných s plánom do budúcnosti o aktivitách, ktoré chce zrealizovať v
prospech obce.

Uznesenie č. 5/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vystúpenie novozvoleného starostu
obce.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.
Bod č. 7:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia (body č. 8 – 17)
Starosta obce požiadal Obecné zastupiteľstvo o schválenie pracovného
programu ustanovujúceho zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 7.12.2014
v bodoch č. 8 až 17.
Tento program bol 8 poslancami schválený.
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Bod č. 8:
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Poveriť poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva je povinnosťou v zmysle v
uznesení citovaných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Rozprava:
starosta obce – navrhol p. Jána Kalafusa ako poslanca OZ, ktorý bude poverený
zvolávať a viesť zasadnutia OZ
Uznesenie č. 6/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje poverenie oprávnenia
poslanca OZ Jána Kalafusa zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 9:
Zriadenie komisií pri OZ, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce navrhol zriadenie nasledovných komisií pri OZ v
Nálepkove:
Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia sociálna a bytová
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia
Komisia pre vybavovanie sťažností
Komisia pre ochranu verejného záujmu

6/14

Uznesenie č. 7/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie nasledovných
komisií:
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia pre vybavovanie sťažností (KVS)
Komisia pre ochranu verejného záujmu (KOVZ)
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Starosta obce navrhol predsedov, tajomníkov a členov jednotlivých
komisií pri OZ v Nálepkove, ktorých zoznam bol súčasťou materiálov pre
poslancov. V rozprave jednotliví predsedovia si ešte doplnili, resp. zmenili
členov svojich komisií.
Uznesenie č. 8/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predsedov, tajomníkov a
členov komisií obecného zastupiteľstva:
1. Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Ján Kalafus – predseda
Gabriela Mattová – tajomník
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Jarmila Pocklanová, Ján Plencner, Dušan
Slivka, Ján Soveľ, Irena Majorová, Silvia Štullerová – členovia
Za hlasovali 8 poslanci.
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Ján Plencner – predseda
Vladimír Labuda – tajomník
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Marián Čarnický, Štefan Czölder, JUDr. Jaroslav Mesarčík, Jana Králová,
Rudolf Novotný, Irena Majorová, Ivan Rusnák, Jozef Král – členovia
Za hlasovali 8 poslanci.
3. Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Patrik Bobák – predseda
Ingrid Kolarčíková – tajomník
Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ján Soveľ, Ján Plencner, František Podolinský,
Jozef Küffer, Štefan Štuller, Mgr. Katarína Plencnerová, Jozef Šaršaň, Tomáš
Suržin, Ondrej Klekner, Branislav Macko – členovia
Za hlasovali 8 poslanci.
4. Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Ondrej Klekner – predseda
Anna Bobáková – tajomník
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Jarmila Pocklanová, Ján Plencner, Jana
Králová, Irena Majorová, Silvia Štullerová, PaedDr. Ján Štuller, Ivana Galliková
– členovia
Za hlasovali 8 poslanci.
5. Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Jarmila Pocklanová – predseda
Anna Kolesárová – tajomník
Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ondrej Klekner, Ján Soveľ, Irena Majorová,
JUDr. Jaroslav Mesarčík, Jozef Šaršaň, Tomáš Suržin, Ján Plencner, Jozef
Pocklan – členovia
Za hlasovali 8 poslanci.
6. Komisia pre vybavovanie sťažností (KVS)
Ján Plencner – predseda
Ondrej Klekner – tajomník
Ján Soveľ – člen
Jarmila Pocklanová – náhradník
Ján Kalafus – náhradník
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Marián Čarnický – náhradník
Za hlasovali 8 poslanci.
Komisia pre ochranu verejného záujmu (KOVZ)
Ján Plencner – predseda
Jarmila Pocklanová – tajomník
Ján Kalafus – člen
Za hlasovali 8 poslanci.
Bod č. 10:
Určenie a schválenie sobášiacich
Starosta obce navrhol sobášiacich:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu
Jarmila Pocklanová – poslankyňa OZ
V rozprave bol navrhnutý ešte jeden poslanec OZ a to p. Dušan Slivka.
Uznesenie č. 9/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje sobášiacich:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu
Jarmila Pocklanová – poslankyňa OZ
Dušan Slivka – poslanec OZ
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
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Bod č. 11:
Poverenie poslanca na zastupovanie starostu obce na plný úväzok na celé
funkčné obdobie od 16.12.2014
Starosta obce informoval o poverení poslanca OZ p. Jána Plencnera na
zastupovanie starostu obce na plný úväzok na celé funkčné obdobie od
16.12.2014, v krátkosti poinformoval o pracovnej náplni zástupcu starostu.
Rozprava:
Dušan Slivka – spochybnil zodpovednosť p. Plencnera ako zástupcu starostu
starosta obce – akceptoval túto pripomienku, ale podotkol, že p. Plencner si
dokáže vždy splniť uložené úlohy
Uznesenie č. 10/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Informáciu starostu
obce o poverení poslanca Jána Plencnera na zastupovanie starostu obce na plný
úväzok na celé funkčné obdobie od 16.12.2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 7
Hlasovania sa zdržali: 1 (Plencner)
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 12:
Určenie a schválenie platu starostu obce
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4
ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. Plat patrí starostovi odo dňa zloženia
predpísaného sľubu.
Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 je 824,- €,
koeficient prepočtu podľa § 4 ods. 1 bod 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. je
2,17 násobok, plat podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona je 1788,- € mesačne.
Uznesenie č. 11/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm.
i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a
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platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov určuje plat starostu obce násobkom podľa § 4 ods. 1 bod 4 zákona
NR SR č. 253/1994 Z.z. vo výške 1788,- € mesačne s účinnosťou od
15.12.2014.
Okrem ustanoveného platu môže byť rozhodnutím obecného
zastupiteľstva starostovi poskytnutá odmena podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č.
253/1994 Z.z.
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 13:
Informácia starostu obce o vydaní Organizačného poriadku obecného
úradu k 16.12.2014
Starosta obce informoval o vydaní Organizačného poriadku obecného
úradu, hovoril o zmene organizačnej štruktúry a prehlásil, že do prvej polovice
roka 2015 túto štruktúru doplní o konkrétne mená zodpovedných pracovníkov za
jednotlivé referáty.
Uznesenie č. 12/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu
obce o vydaní Organizačného poriadku obecného úradu k 16.12.2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 14:
Zásady odmeňovania poslancov OZ v Nálepkove
Účelom Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je určiť
pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti
výkonu ich funkcie. Tieto Zásady sa riadia ustanoveniami zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

11/14

Rozprava:
Dušan Slivka – navrhol odmeny členov komisií polročne z dôvodu
prihlasovania členov do sociálnej a zdravotných poisťovní
starosta obce – akceptoval jeho návrh, ale podotkol, že chce mať mesačný
prehľad o práci komisií
Ing. Klaudia Baranová – navrhla doplniť čl.V, bod č. 4 o vetu „Predkladať aj
zápisnice zo zasadaní komisií“, nie len prezenčné listiny.
Uznesenie č. 13/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zásady odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 15:
Návrh na schválenie VZN č. 17/2014 „Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Nálepkovo“
Predmetné všeobecne záväzné nariadenie je potrebné prijať v súvislosti s
podstatnými zmenami legislatívy týkajúcich sa nakladania s finančnými
prostriedkami obce.
Rozprava:
Ján Plencner – navrhol, aby do VZN boli doplnené pripomienky, ktoré
predložila p. Pronská
Ing. Klaudia Baranová – v § 12, bod 3 doplniť o vetu „Túto povinnosť má
obec, ak uzavrie s dodávateľom koncesnú zmluvu.“
Uznesenie č. 14/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nálepkovo č. 17/2014 „Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Nálepkovo“.
Počet prítomných poslancov: 8
Za prijatie uznesenia hlasovali: 8
Hlasovania sa zdržali: 0
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Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 16:
Diskusia (interpelácie a dotazy poslancov OZ, pripomienky a dotazy
obyvateľov obce)
Jozef Ďuriančík – opýtal sa odchádzajúceho starostu na dôvod nekandidovania
na post starostu obce v tomto volebnom období, keď pred 4 rokmi prezentoval,
že je potrebné vymeniť unaveného starostu, otázka: „Vy ste unavený už po 4
rokoch?“
Dušan Slivka - „Áno, som“
Jozef Ďuriančík – apeloval na novozvoleného starostu, aby v prípade neúčasti
poslancov na zasadaní OZ bola možnosť týchto poslancov sankcionovať, ďalší
dotaz k šéfredaktorke obecných novín, mal by tento post zastávať človek, ktorý
je tu. Prezentoval, že jeho príspevky, ktoré boli ním zaslané, neboli uverejnené v
obecných novinách.
starosta obce – odpovedal na dotaz p. Ďuriančíka, že tiež bol rozhodnutý po 20
rokoch viac nekandidovať, ale pokiaľ sledoval vývoj obce za posledné 4 roky,
tak sa rozhodol ináč. K otázke ohľadom obecných novín podotkol, že bude
zvolená nová redakčná rada, ktorá bude schválená poslancami OZ a články,
pokiaľ nebudú urážajúce alebo hanlivé, tak budú uverejnené.
Marián Richveis – poprial novozvolenému starostovi obce všetko dobré a teší
sa z jeho víťazstva, pred 4 rokmi sa vtedajší starosta snažil externých
pracovníkov dostať z obce preč, hoci voči osobe odchádzajúceho starostu nemá
výhrady, ale názor, že v obci majú pracovať iba občania obce, je mylný a
poukázal, že externí pracovníci svoju prácu vykonávajú v prospech obce
starosta obce – informoval o nasledujúcom zasadaní OZ dňa 29.12.2014,
ktorého hlavným bodom programu bude schválenie rozpočtu obce
Mgr. Bibiána Krajníková – pozvala všetkých prítomných na Vianočnú
akadémiu „Srdce na dlani“, ktorá sa bude konať dňa 18.12.2014 o 15,00 hod. v
jedálni ZŠsMŠ.
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Bod č. 17:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil ustanovujúce zasadnutie
OZ za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ
bolo ukončené o cca 17,00 hod.

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia:

Marián Čarnický …............................
Ondrej Klekner

…............................

Zapísala: Anna Bobáková
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