ZÁPISNICA
z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.12.2014
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ondrej
Klekner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ - poslanci OZ
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Bc. Marcela Juhásová – ref. pre styk s verejnosťou
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠN
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ dňa 15.12.2014
3. Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. Návrh rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2015, návrh viacročného rozpočtu na
na roky 2016, 2017 a návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2015
6. Žiadosť o schválenie pôžičky pre Domov Nálepkovo, n. o. zo dňa 22.12.2014
7. Informácia o personálnom doplnení zamestnancov OcÚ v Nálepkove k
1.1.2015
8. Informácia o stave nevybavených a neukončených aktivít a spisov – príloha
č. 2 bod 1. b z Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu obce dňa
15.12.2014
9. Rôzne
10.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
11.Záver
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Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Starosta obce v úvode navrhol pred ustanovením komisií program
dnešného rokovania v zmysle pozvánky zo dňa 19.12.2014 poopraviť text bodu
č. 4, ktorý mal znieť: „Návrh rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2015, návrh
viacročného rozpočtu na roky 2016-2017 a návrh programového rozpočtu na
roky 2015-2017“. Ďalej navrhol doplniť program dnešného rokovania o
nasledovné materiály:
Bod č. 5 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I.
polrok 2015
Bod č. 6 – Žiadosť o schválenie pôžičky pre Domov Nálepkovo, n. o. zo dňa
22.12.2014
Bod č. 7 – Informácia o personálnom doplnení zamestnancov OcÚ v Nálepkove
k 1.1.2015
Bod č. 8 – Informácia o stave nevybavených a neukončených aktivít a spisov –
príloha č. 2 bod 1. b z Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu obce
dňa 15.12.2014
Body programu č. 5-7 pozvánky zo dňa 19.12.2014 sú posunuté ako body č. 911.
Celkový návrh programu po doplnení vyššie uvedených bodov bol schválený
prítomnými 8 poslancami.
Za zapisovateľa bola určená:
Bc. Marcela Juhásová
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová
Za overovateľov zápisnice boli určení : Ján Soveľ, Dušan Slivka
Zloženie sľubu poslankyne OZ Bc. Daši Baniakovej
Zapisovateľka Miestnej volebnej komisie Anna Bobáková v spolupráci so
starostom obce zrealizovali akt sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva Bc.
Daši Baniakovej, ktorá bola neprítomná na ustanovujúcom zasadaní OZ dňa
15.12.2014, po podpísaní sľubu jej bolo odovzdané osvedčenie o zvolení.
Uznesenie č. 15/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že poslankyňa obecného
zastupiteľstva Bc. Daša Baniaková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
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Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 2:
Kontrola plnení uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ zo dňa 15.12.2014
Na ustanovujúcom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 14 uznesení –
uznesenie č. 1 – 14/2014-OZ, ktoré boli väčšinou konštatačného charakteru,
resp. boli brané na vedomie. Príslušnými uzneseniami boli schválení
predsedovia a členovia komisií OZ a taktiež sobášiaci. Uznesením č. 14/2014OZ schválením VZN č. 17/2014 „Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Nálepkovo“ bol prijatý najdôležitejší ekonomický dokument
obce.
V bode č. 16 – Diskusia – k vznesenej otázke ohľadom obecných novín
príjmeme príslušné opatrenie, t.j. rekonštrukciou redakčnej rady. Podrobnejšie to
prejednáme v bode č. 7 dnešného rokovania.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 16/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení z ustanovujúceho zasadania OZ zo dňa 15.12.2014
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Informácie o činnosti jednotlivých komisií OZ
Dva dni po ustanovujúcom zasadaní OZ zasadala KSaB z dôvodu
pridelenia dvoch nájomných bytov.
V otvorenej rozprave predseda komisie p. Ondrej Klekner zdôvodnil výber
vhodných nájomcov a informoval o výsledkoch zasadania komisie.
Uznesenie č. 17/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
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a) berie na vedomie informácie KsaB pri OZ v Nálepkove zo zasadania dňa
17.12.2014
b) schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu na ul. Hlavnej súp. č. 744, or. č. 129,
ktorý sa uvoľnil k 30.11.2014 po nájomcovi Valérii Fridmanskej, Nálepkovo,
Hlavná 744/129:
Michaele Žigovej, Švedlár 107
náhradník: Martina Vojtilová, Nálepkovo, Švedlár, Školská 112
c) schvaľuje pridelenie bytu v Rómskej osade II. na ul. Grün č. 759/26, ktorý sa
uvoľnil k 30.11.2014 po nájomcovi Milanovi Horváthovi a manž. Ružene,
Nálepkovo, Grün č. 759/26:
Júliusovi Demeterovi ml., Nálepkovo, Grün 136/6
náhradník: Radovan Horváth, Nálepkovo, Grün 148/15
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Návrh rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2015, návrh viacročného rozpočtu
na na roky 2016, 2017 a návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017
Návrh rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2015, návrh viacročného rozpočtu
na na roky 2016, 2017, návrh programového rozpočtu na roky 2015-2017,
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo bol poslancom predložený
písomne.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka – dotaz k nezasadaniu KFaSOM k predloženému rozpočtu, takýto
dokument sa musí najprv prerokovať vo finančnej komisii
starosta obce – uviedol, že si je vedomý tohto nedostatku, ale z časových
dôvodov nestihla finančná komisia zasadať
Dušan Slivka – poznamenal, že obec už vie v akej výške jej budú poskytnuté
podielové dane a aj rôzne organizácie a inštitúcie požiadali o finančné
príspevky, keby sa to prerokovalo v komisii, mohli byť tieto pripomienky
zapracované do rozpočtu
starosta obce – informoval, že presná suma podielových daní pre obec je
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856 587 eur, to je o cca 80 000 eur viac ako v tomto roku a rozpočet bude ešte
upravovaný v priebehu roka
riaditeľka ZŠsMŠN – poznamenala, že v jednej položke je 2x tá istá suma
uvedená
Uznesenie č. 18/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove prerokovalo Návrh rozpočtu obce
Nálepkovo na rok 2015 s výhľadom na roky 2016, 2017, Stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Nálepkovo k návrhu rozpočtu a tento schvaľuje s
pripomienkami:
− oprava položky, ktorá je dvakrát započítaná,
− uviesť presnú sumu podielových daní
− započítať príspevky organizáciám.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo zo dňa
11.12.2014 bol predložený písomne.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka – dotazoval sa na výsledky kontroly, hlavná kontrolórka by ich
mala po každej kontrole prezentovať obecnému zastupiteľstvu
Uznesenie č. 19/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok 2015. Obecné zastupiteľstvo
žiada výsledky kontroly prezentovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 8 (p. Plencner neprítomný)
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 6:
Žiadosť o schválenie pôžičky pre Domov Nálepkovo, n. o. zo dňa 22.12.2014
Domov Nálepkovo, n.o. dňa 22.12.2014 požiadal obec Nálepkovo o
schválenie pôžičky vo výške 10 000,00 € za účelom vyplatenia odvodov z miezd
za mesiac december 2014 splatných v januári 2015, z dôvodu preklenutia
obdobia do schválenia finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb
v zmysle § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov.
Pôžičku vo výške 10 000,00 € splatia do troch pracovných dní po prijatí
finančného príspevku na účet Domova Nálepkovo, n.o., z doterajších skúseností
predpokladajú, že finančný príspevok im bude zo strany MPSVaR SR vo výške
65400,00 € poukázaný v priebehu mesiaca február 2015.
V otvorenej rozprave odznelo:
riaditeľ DN, n. o. - informoval o dôvode podania žiadosti, jedná sa o pôžičku
účelovo viazanú iba na odvody zamestnancov, v prípade zaplatenia odvodov po
termíne by organizácia nemala možnosť čerpať ďalšie dotácie alebo príspevky

Uznesenie č. 20/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pôžičku vo výške 10 000,00 €
pre Domov Nálepkovo, n. o. za účelom vyplatenia odvodov za účelom
vyplatenia odvodov z miezd za mesiac december 2014 splatných v januári 2015,
z dôvodu preklenutia obdobia do schválenia finančného príspevku na
financovanie sociálnych služieb v zmysle § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Pôžičku vo výške 10 000,00
€ splatia do troch pracovných dní po prijatí finančného príspevku na účet
Domova Nálepkovo, n.o.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Rôzne
a) V tomto bode programu na úvod starosta obce predložil návrh na zloženie
redakčnej rady obecných novín „občasníka“ obce zdôrazňujúc, že tento návrh
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vyšiel po rozhovore s p. Juhásovou – garantkou vydávania Obecných novín –
občasníka, ktorá spolupracuje s editorom – vydavateľom občasníka.
Návrh: poslanci – Jarmila Pocklanová – šéfredaktorka
− Patrik Bobák za KKMaŠ
− Ondrej Klekner za KsaB
− Bc. Marcela Juhásová – spolupracuje s vydavateľom
− PhDr. Jarmila Gabonayová
− Mgr. Lívia Kútiková
V otvorenej rozprave odznelo:
Bc. Daša Baniaková – uviedla, že súhlasí s takýmto zložením redakčnej rady,
ako je navrhnutá, nie je to ľahká práca, zaberie veľa času, z dôvodu práce v
zahraničí nemá záujem byť členkou redakčnej rady, ale ak bude potrebné, bude
nápomocná, ďalej uviedla, že pripomienka p. Ďuriančíka z ustanovujúceho
zasadania OZ nebola opodstatnená, keďže bol osobne informovaný o
nezverejnení jeho príspevkov z určitých dôvodov
Uznesenie č. 21/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje redakčnú radu Obecných
novín – občasníka v zložení:
Jarmila Pocklanová – šéfredaktorka
Patrik Bobák za KKMaŠ
Ondrej Klekner za KsaB
Bc. Marcela Juhásová – spolupracuje s vydavateľom
PhDr. Jarmila Gabonayová
Mgr. Lívia Kútiková
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
b) Ďalej starosta obce predložil vzhľadom k skutočnosti, že od októbra 2009 po
odchode 15 rokov zastávania funkcie vedúcej eknomického referátu sa vymenili
k dnešku ďalšie tri ekonómky t. j. za 5 rokov, je potrebné ekonomický úsek
stabilizovať. Pokiaľ sa chce obec uchádzať o rôzne finančné dotácie či finančné
príspevky a bude chcieť využiť eurofondy, zvlášť v oblasti riešenia rómskej
problematiky, ale aj v ďalších operačných programoch v programovom období
2014-2020 nevyhnutne musí mať pracovníka, ktorý sa bude venovať aj tejto
oblasti. Preto k 1.1.2015 budú prijaté do zamestnania na Obecný úrad:
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PhDr. Jarmila Gabonayová, Bc. Jarmila Danielová
PhDr. Jarmila Gabonayová bude zaradená na sekretariát starostu obce s tou istou
pracovnou náplňou ako Bc. Marcela Juhásová s tým, že dostane do pracovnej
náplne aj samostatnú odbornú prácu súvisiacu s čerpaním eurofondov a zároveň
bude sekretárkou zástupcu starostu obce.
Bc. Jarmila Danielová, ktorá bude zaradená na post vedúcej ekonomického
referátu v kancelárii č. 22. K nej bude presunutá p. Kolesárová a budú mať v
pracovnej náplni vedenie účtovníctva, spracovávanie miezd, výkazy DPH
(doposiaľ Ing. Jánoš), rozpočet a hlavnú pokladňu.
Ekonómky p. Mattová a p. Husárová budú mať v pracovnej náplni správu
majetku obce, daní a poplatkov v kancelárii č. 23. Zároveň budú spolupracovať
predovšetkým s právnikom obce na inventarizácii majetku obce a správe budov.
Ekonóm Ing. Jánoš bude mať v rámci referátu hospodárskej prevádzky výber
poplatkov za komunálny odpad, vodného a stočného, nájomného za byty vrátane
evidencie súvisiacej s autoparkom obce v kancelárii č. 29.
S nástupom zástupcu starostu obce a prijatím do zamestnania uvedených
odborných pracovníčok je nutné zmeniť „Zasadací poriadok“ a zároveň aj
informačnú tabuľu pri vstupe do budovy OcÚ. V tejto súvislosti boli
prehodnotené pracovné náplne všetkých 16-tich administratívnych
zamestnancov úradu, s ich výsledkom bude aj aktualizácia odmeňovania t.j.
platov všetkých zamestnancov. Táto úprava bude naviazaná najmä na mesačnú
odmenu zástupcu starostu obce, ktorá činí 800 eur.
Osobitnou „kapitolou“ je obecná polícia v zložení náčelník a 2 policajti
vzhľadom najmä na ich počet, ale aj vzhľadom na ich prácu predovšetkým „v
teréne“, pretože počúvam zo strany občanov len samé sťažnosti, že len sedia na
zbrojnici a vôbec ich nie je vidieť na verejnosti. V januári 2015 túto
problematiku budem riešiť po pracovnej línií s náčelníkom OcP.

Uznesenie č. 22/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu
obce o personálnom doplnení zamestnancov Obecného úradu v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 8:
Informácia o stave nevybavených a neukončených aktivít a spisov – príloha
č. 2 bod 1. b z Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu obce dňa
15.12.2014
1. Po oboznámení sa s príslušnou písomnou dokumentáciou súvisiacou s
realizáciou a ukončením prác na projekte „Kanalizácia a vodovod obce
Nálepkovo- dokončenie“, zvlášť so správou z kontroly na mieste č. 1
uskutočnenej pracovníkmi MŽP SR – Sekcia environmentálnych
programov a projektov dňa 16.10.2014 súvisiacou so záverečnou
žiadosťou o platbu č. 11. Táto platba bola pozastavená z dôvodu
nenaplnenia merateľných ukazovateľov projektu (prijatie pracovníka na
obsluhu vodovodných zariadení, predložiť zoznam zmlúv o pripojení
týkajúcich sa MRK...). Obci bolo vytknuté, že hoci stavba bola
skolaudovaná, ale kolaudačné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a
uložené bolo prepracovať finančnú analýzu. V tejto veci čo sa týka
kolaudačného rozhodnutia, konal sa dňa 19.12.2014 s JUDr. Kozákom na
OÚ v Gelnici. S pracovníkom, ktorý nastúpi k 1.1.2015 a zástupca
starostu obce zabezpečí po pracovnej línií zmluvy o pripojení domácnosti
MRK a ich počty.
2. Projekt „Kamerový systém“ je bezproblémový a bude zrealizovaný pod
gesciou náčelníka OcP v termíne do konca júna 2015.
3. Projekt „Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III.“ - je taktiež
bezproblémový.
4. Pridelenie 2 uvoľnených bytov sme naplnili na dnešnom zasadaní.
5. Žiadosť p. Františka Podolinského bude doriešená po nahliadnutí do
nájomnej zmluvy medzi ním a obcou
6. Výrub stromov na cintoríne zabezpečí zástupca starostu obce po
pracovnej línii.
7. Pozícia konateľa LON, s.r.o. z dôvodu výpovede Ing. Jozefa Antoniho k
31.1.2015 bola doriešená včera, t.j. 28.12.2014 – v zmysle čl. XVI.
Spoločenskej zmluvy vymenujem k 1.2.2015 za konateľa spoločnosti
LON, s. r. o. Ing. Branislava Kellnera, ktorý dňom 1.1.2015 nastúpi ako
lesník a v období 1.1.2015 – 31.1.2015 preberie obchodnú spoločnosť
obce pod svoje riadenie.
V otvorenej rozprave odznelo:
starosta obce – informoval že, k 1.1.2015 nastúpi do zamestnania pracovník,
ktorého sa obec zaviazala prijať pri schvaľovaní projektu „Kanalizácia a
vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“ a tento úkon je potrebné naplniť, aby
sa splnili merateľné ukazovatele projektu kvôli poslednej žiadosti o platbu
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Dušan Slivka – poznamenal, že je prioritné riešiť práve tento projekt ako o tom
informoval starosta obce a je potrebné posúriť vydanie kolaudačného
rozhodnutia
Uznesenie č. 23/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu
obce o stave nevybavených a neukončených aktivít a spisov – príloha č. 2 bod 1.
b z Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie starostu obce dňa 15.12.2014
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Rôzne
Ondrej Klekner – dotaz k aktualizácii web stránky obce
starosta obce – prisľúbil, že bude aktualizovaná najneskôr do 15.1.2015
zástupca starostu obce – podal návrh na schválenie zakúpenia ďalších 2 ks
zasnežovacích tyčí na vlek, ušetrila by sa elektrická energia, celková suma po
prepočítaní bude okolo 4600 eur bez DPH
Bc. Daša Baniaková – poznamenala, že keď sa schvaľoval nákup 2 ks tyčí v
septembri, boli postačujúce
Ondrej Klekner – uviedol, že mala byť zakúpená aj jedna mobilná, bolo
povedané, že tie 2 ks postačia na celý svah
V otvorenej diskusii poslanci dospeli k záveru, že je potrebné dokúpiť ešte 2 ks
zasnežovacích tyčí, a zároveň, aby sa lyžiarske stredisko a turistická ubytovňa
viac spropagovali a boli naplno využité
Uznesenie č. 24/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zakúpenie 2 ks zasnežovacích
tyčí k zasnežovaciemu systému v sume 5000 eur bez DPH.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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zástupca starostu obce – informoval poslancov o narúšaní oporného múra
potoka na Hlavnej ulici pri „Mašinke“ autobusom, ktorý tam parkuje
Ján Kalafus – poznamenal, že múr by nenarúšal, ak by parkoval o pár metrov
vyššie
starosta obce – uviedol, že je potrebné zistiť, či skutočne sa oporný múr narúša
kvôli parkovaniu autobusu
Bod č. 10:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Neodzneli žiadne
Bod č. 11:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OZ za
ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o cca 13,50 hod.

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia:

Ján Soveľ

…............................

Dušan Slivka

…............................

Zapísala: Bc. Marcela Juhásová
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