ZÁP IS NI CA
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 3.3.2014
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Július Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská, Ján Plencner –
poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník obecnej polície
Mgr. Lívia Kútiková – terénna soc. pracovníčka
Ospravedlnení:
Marián Čarnický, Peter Čarnický, Mgr. Ingrid Majorová – poslanci OZ
Neospravedlnená:
Bc. Janka Ivančová – poslankyňa OZ
Verejnosť:
Ján Hamráček, Michal Pronský
Rokovanie OZ začalo o 14.00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 22. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
21.2.2014. Starosta obce navrhol z dôvodu neskorého dodania materiálu bod č. 13
vypustiť a zaradiť na ďalšie rokovanie OZ. Poslanec OZ p. Július Jesze navrhol
zmeniť poradie bodov 16. a 17., najprv prerokovať zmenu rozpočtu ZŠsMŠ a potom
rokovať o zmene rozpočtu obce.
Takto predložený návrh bol schválený všetkými 5 prítomnými poslancami.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o činnosti jednotlivých komisií OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2013
5. Správy o výsledkoch hospodárenia Domova Nálepkovo, n. o. a ZŠsMŠ
Nálepkovo za rok 2013
6. Pridelenie uvoľneného bytu
7. Voľba prísediacich podľa § 140 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
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v znení neskorších predpisov
8. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa
1.10.2012, uzavretej medzi Cirkevným centrom voľného času Harichovce a
Obcou Nálepkovo
9. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Kanalizácia a vodovod
obce Nálepkovo – dokončenie“
10.Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
11.Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme časti pozemku pre Lesy obce Nálepkovo,
s.r.o.
12.Návrh Dodatku č. 2 k Dohode o zabezpečení stravovania pre Obec Nálepkovo
13.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I.
polrok 2014
14.Návrh na schválenie termínov rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2014
15.Návrh zmeny rozpočtu ZŠsMŠ Nálepkovo na rok 2014
16.Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014
17.Rôzne
18.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
19. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Daša Baniaková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Jana Pronská, Ondrej Klekner
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Ján Plencner, Július Jesze

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.
Rozprava:
Ján Plencner – dotaz na spílenie stromu na cintoríne, nakoľko je momentálne
vegetačné obdobie
starosta obce – osobne ste mi prisľúbili, že mi ukážete, o ktorý strom sa jedná, do
dnešného dňa sa tak nestalo
Jana Pronská – dotaz na hlavnú kontrolórku, ako je to s pracovníčkami v
komunitnom centre
Ing. Klaudia Baranová – rozpočet na tieto pracovníčky bol schválený do
31.12.2013, pracovali ešte do konca februára a bolo to zahrnuté v rozpočte
Jana Pronská – dotaz na uznesenie k presťahovaniu knižnice
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starosta obce – môžem potvrdiť, že ak sa zlepší počasie v najbližšej dobe sa
premiestni
Uznesenie č. 333/2014-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 20.12.2013 a 17.1.2014, na svojich zasadaniach
prejednala činnosť komisie za rok 2013, spracovala plán práce a návrh finančného
rozpočtu na rok 2014 a prejednala zriadenie Rómskej občianskej hliadky v obci
Nálepkovo v počte 12 členov a 1 koordinátor.
Rozprava:
Ján Plencner – predložil návrh na zriadenie rómskych hliadok, dotazoval sa dôvodu,
že komisia nemôže pripraviť návrh členov do týchto hliadok
starosta obce – návrh, ktorý komisia na uznesenie predkladá nie je v jej kompetencii,
ale v kompetencii starostu obce
Jana Pronská – súhlasí s rómskymi hliadkami, záleží kto ich bude koordinovať a
riadiť
starosta obce – informoval, že je potrebné čakať najprv na výzvu, potom reagovať a
realizovať projekt
Ján Plencner – podnikol kroky na informovanosť, všetko čo je potrebné na prípravu
projektu
starosta obce – nie je proti, len treba zistiť ako sa rómske hliadky osvedčili v praxi,
doporučil najprv so štyrmi členmi a potom navýšiť na 12 členov
Jana Pronská – má informáciu, že fungujú perfektne, ale je potrebné, aby sa hliadky
obmieňali v zložení
starosta obce – výber sa uskutoční na základe výberového konania, členovia musia
byť na 24 mesiacov, nemôžu sa vymeniť
Ján Plencner – dotaz na nákup reflexných pások pre dôchodcov, najnižšia cena
pásky je 0,60 €
Ing. Klaudia Baranová – môže sa to, ale z reprezentačných prostriedkov
Bc. Daša Baniaková – dotaz, či komisia oslovila políciu
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starosta obce – osloví p. Dulíka, čo sa dá v tejto veci podniknúť, doporučil navýšiť
rozpočet KOVP a KsaB
Uznesenie č. 334/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní v dňoch 20.12.2013 a 17.1.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 335/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti Komisie na ochranu
verejného poriadku a návrh finančného rozpočtu zvýšený o 300 € na branno-športovú
akciu na rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Baniaková, Pronská, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Klekner)
Uznesenie č. 336/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v zmysle Metodickej príručky pre miestne
samosprávy vydanej v marci splnomocnencom vlády SR pre Rómske komunity pod
názvom „Rómske občianske hliadky“ (ROH) schvaľuje vytvorenie ROH v obci
Nálepkovo. Naplnenie vytvorenia ROH je podmienené vypracovaním a následne
schválením žiadosti obce k dotácii na vystrojenie členov ROH a na ich odmeňovanie
po dobu 2 rokov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 337/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ukladá predsedovi Komisie na ochranu verejného
poriadku v spolupráci s Obecnou políciou v Nálepkove zabezpečiť v predstihu
vypracovanie žiadosti o dotáciu v zmysle Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
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dotácií vo veci zriadenia ROH po vyhlásení výzvy.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/2 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala v dňoch 5.12.2013, 17.1.2014 a 3.2.2014, na zasadnutiach
prejednala zoznam neplatičov nájomných bytov, riešenie nedoplatkov splátkovým
kalendárom alebo formou zriadenia osobitného príjemcu, Silvestrovskú zábavu a
pridelenie uvoľneného 3 izbového nájomného bytu na Zimnej 580/15, plán práce a
rozpočet na rok 2014.
Uznesenie č. 338/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
sociálnej a bytovej zo zasadnutí v dňoch 5.12.2013, 17.1.2014 a 3.2.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 339/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet Komisie
sociálnej a bytovej na rok 2014 v sume 2190,- €, z toho cca 240,- € bude použitých
na nákup reflexných pások pre dôchodcov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/3 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala dňa 21.2.2014, na zasadnutiach zhodnotila uskutočnené
akcie a to privítanie Mikuláša, výstup na Baračskú skalu, prejednala plán práce a
rozpočet na rok 2014.
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Rozprava:
Ján Plencner – dotaz, prečo v rozpočte nie je zahrnutá suma 400,- € na futbalový
turnaj
Uznesenie č. 340/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadnutia dňa 21.2.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 3 (Baniaková, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Pronská, Klekner)
Uznesenie č. 341/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet Komisie kultúry,
mládeže a športu na rok 2014 v sume 3570,- € s doporučením predsedovi komisie
doplniť už schválenú sumu 400 € na futbalový turnaj zakomponovať do plánu práce.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Baniaková, Jesze)
Proti hlasovali: 1 (Klekner)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Pronská, Plencner)

3/4 Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala v dňoch 12.12.2013 a 28.2.2014, na svojich zasadaniach
prejednala zmenu tajomníčky komisie, plán práce na I. polrok 2014, príspevok pre
Rímskokatolícku cirkev v sume 2000,- € a žiadosť o finančnú výpomoc pre matku –
samoživiteľku.
Rozprava:
Jana Pronská – doporučuje znížiť príspevok pre rímskokatolícku cirkev na sumu
1000,- €
Bc. Daša Baniaková – vysvetlila finančné príspevky pre rímskokatolícku a
evanjelickú cirkev
− apelovala na poslancov s pomocou na nejaké návrhy ohľadom poskytovania
finančných pôžičiek pod záštitou obce
starosta obce – upovedomil poslancov, že momentálne má obec 400 občanov v
hmotnej núdzi
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Jana Pronská – dala návrh na finančný príspevok 150,- € pre matku – samoživiteľku
na základe žiadosti
Július Jesze – mali by sme to riešiť úplne od začiatku, či budeme takéto pôžičky
poskytovať občanom
Uznesenie č. 342/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie
finančnej a správy obecného majetku zo zasadaní v dňoch 12.12.2013 a 28.2.2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 343/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie vzdanie sa funkcie tajomníčky
Komisie finančnej a správy obecného majetku p. Evy Antlovej k 31.12.2013 a
schvaľuje p. Gabrielu Mattovú ako novú tajomníčku komisie.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 344/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce Komisie finančnej a správy
obecného majetku na I. polrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 345/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje finančný príspevok v sume 1000,- €
pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Nálepkovo na základe žiadosti z 6.12.2013
účelovú viazanú na výmenu okien na kostole.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 346/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje finančný príspevok na základe žiadosti
p. Slávky Smoradovej zo dňa 14.1.2014 v sume 150,- €.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Klekner, Pronská)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 (Baniaková, Jesze, Plencner)
Bod č. 4
Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2013
Náčelník Obecnej polície predložil poslancom priebežnú informáciu o činnosti
za rok 2013.
Uznesenie č. 347/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie priebežnú informáciu o
činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 5:
Správy o výsledkoch hospodárenia Domova Nálepkovo, n. o. a ZŠsMŠ
Nálepkovo za rok 2013
Správy z jednotlivých orgánizácií boli poslancom predložené písomne.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz, prečo nie je predložená správa z Lesov obce Nálepkovo,
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s. r. o.
starosta obce – bude predložená k 31.3.2014

Uznesenie č. 348/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správy o hospodárení za
rok 2013 Domova Nálepkovo, n. o. a ZŠsMŠ v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 6:
Pridelenie uvoľneného bytu
Komisia sociálna a bytová v Nálepkove na svojom zasadnutí dňa 3. februára
2014 prejednala uvoľnenie 3 izbového bytu po nájomcovi MUDr. Adriánovi
Danielovi s manželkou na ulici Zimnej č. 580/15 a na základe žiadostí doporučuje
OZ prideliť tento byt Ladislavovi Bučkovi, Nálepkovo, Trosky 648/13, náhradníkom
je Mária Truhanová, Nálepkovo, Hlavná 755/131.
Uznesenie č. 349/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme
trojizbového bytu v bytovom dome súp. č. 580 na Zimnej ulici č. 15 v Nálepkove s
nájomcom Ladislavom Bučkom, bytom Nálepkovo, Trosky 648/13.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 7:
Voľba prísediacich podľa § 140 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v
znení neskorších predpisov
Funkčné obdobie prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves Jozefa
Krála a Ondreja Kleknera končí v mesiaci máj 2014. Predseda Okresného súdu
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Spišská Nová Ves listom zo dňa 31.1.2014 súhlasil so starostom navrhnutými
kandidátmi Evou Antlovou a Zuzanou Šaršaňovou, avšak doporučil, aby obecné
zastupiteľstvo schválilo aj doterajších prísediacich Jozefa Krála a Ondreja Kleknera,
a to vzhľadom na už rozpracované trestné konania. Prísediacich volí obecného
zastupiteľstvo z kandidátov navrhnutých starostom obce. Prísediaci sú volení na
obdobie 4 rokov. Všetci kandidáti uvedení v uznesení spĺňajú podmienky podľa § 142
ods. 1, 2 a 3 vyššie citovaného zákona.
Rozprava:
Jana Pronská - citovala 4. časť, paragraf 140, ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich, žiada vyjadrenie predsedu súdu k navrhovaným kandidátom
JUDr. Dušan Kozák – prečítal vyjadrenie predsedu okresného súdu
Uznesenie č. 350/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje v zmysle § 140 ods. 1 zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov týchto prísediacich na Okresný súd Spišská Nová Ves:
− Jozef Král, nar. 13.5.1947, trvale bytom Hlavná 395, Nálepkovo,
− Ondrej Klekner, nar. 24.4.1975, trvale bytom Hlavná 744/129, Nálepkovo,
− Eva Antlová, nar. 3.12.1955, trvale bytom Hámor 182, Nálepkovo,
− Zuzana Šaršaňová, nar. 3.9.1951, trvale bytom Letná 308/137, Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 8:
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa
1.10.2012, uzavretej medzi Cirkevným centrom voľného času Harichovce a
Obcou Nálepkovo
Predmetom Dodatku č. 3 k zmluve o vzájomnej spolupráci zo dňa 1.10.2012 je
predlženie platnosti zmluvy na dobu určitú do 31.12.2014. Poskytovateľ – Obec
Nálepkovo poskytuje záujemcovi – Cirkevné centrum voľného času Harichovce 88 %
z celkových finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR na
príslušný kalendárny rok na dieťa vo veku od 5 do 14 rokov. Z uvedeného dôvodu sa
zmluva predlžuje len na určitú dobu (jeden kalendárny rok) v závislosti od
poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
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Uznesenie č. 351/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 3 k zmluve o
vzájomnej spolupráci zo dňa 1.10.2012, uzavretej medzi záujemcom Cirkevné
centrum voľného času Harichovce a poskytovateľom Obec Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 9:
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Kanalizácia a vodovod
obce Nálepkovo – dokončenie“
Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zmena článku V. „Cena za dielo“
bod 5.1, podľa ktorého cena za dielo s DPH je 1 058 139,46 eur. Pôvodná cena za
dielo bola 1 078 797,93 eur. Cena za dielo je nižšia z dôvodu nerealizovania časti
vodovodného potrubia a pretlaku popod štátnu cestu smerom k Čiernej Hore, pretože
realizácia tejto časti stavby by bola zbytočná, nakoľko by ju nebolo možné využiť.
Rozprava:
Jana Pronská – žiadala presné vysvetlenie prečo by realizácia časti stavby bola
zbytočná smerom k Čiernej Hore
starosta obce – jedná sa o hluché miesto, nevyužiteľné, projekt je z roku 1997,
nevedel vysvetliť, prečo to bolo naprojektované
Jana Pronská – čo ak tam v budúcnosti budú stavby, nedajú sa tie ušetrené finančné
prostriedky využiť inde?
starosta obce – nedá sa, chcel dokončiť úsek pri potoku, kde býva p. Marián Jesze,
pripojenie na vodovod schvaľuje ministerstvo, ak nie je dostatočný počet prípojok,
nie je možné to realizovať
Uznesenie č. 352/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
na zhotovenie stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“ zo dňa
27.8.2012, uzavretej medzi objednávateľom – Obcou Nálepkovo a zhotoviteľom
DÚHA, a. s., Prešov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Bod č. 10:
Návrh na schválenie Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
Obec je povinná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov mať účtovnú závierku overenú audítorom.
Uznesenie č. 353/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o poskytovaní
audítorských služieb uzatvorenú s dodávateľom Ing. Vladimírom Vaščákom,
audítorom, č. licencie SKAU 299 so sídlom Oľše 18, Margecany. Cena za audit
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 v sume 1400,- eur, za audit súladu
výročnej správy za rok 2013 v sume 50,- eur a za audit konsolidovanej účtovnej
závierky v sume 150,- eur.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Baniaková, Jesze)
Proti hlasovali: 1 (Klekner)
Zdržali sa hlasovania: 2 (Plencner, Pronská)
Rozprava po hlasovaní:
JUDr. Dušan Kozák – žiadal zdôvodniť, prečo hlasovali proti návrhu zmluvy
Ján Plencner – nesúhlasí s výškou ceny za audit
Ondrej Klekner – je potrebná postupnosť, výberové konanie, minulý rok nebola
zmluva schválená
starosta obce – audítor ide podľa cenníka audítorských služieb
Ján Plencner – prečo majú Prakovce nižšiu sumu
starosta obce – nie je to porovnateľné, ale ak je tak, spravíme výberové konanie,
ktoré obec tiež stojí určité peniaze
Bod č. 11:
Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme časti pozemku pre Lesy obce Nálepkovo,
s. r. o.
Lesy obce Nálepkovo, s. r. o. na základe zmluvy o nájme nebytových
priestorov zo dňa 1.1.2009 uzavretej s prenajímateľom PharmDr. Štefanom
Ruttkayom užívali nebytový priestor vo vlastníctve prenajímateľa na účel
prevádzkových potrieb (uskladnenie náradia, ochranných pomôcok, parkovanie
služobného motorového vozidla). Prenajímateľ z dôvodu prevádzkových potrieb
lekárne nebytový priestor nájomcovi Lesom obce Nálepkovo, s. r. o. uvedenú zmluvu
o nájme nebytových priestorov vypovedal.
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Lesy obce Nálepkovo, s. r. o. nemajú iné náhradné nebytové priestory pre
uvedené prevádzkové potreby, a preto sa rozhodli na tento účel kúpiť plechovú garáž
o rozmeroch 3,50 x 7,00 m, ktorú je najvhodnejšie umiestniť na nevyužívanom
priestore vo dvore sídla Lesov obce Nálepkovo, s. r. o. na parcele C KN č. 763/2,
ktorá je vo vlastníctve obce Nálepkovo.
Nájom sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí. Podľa toho ustanovenia zákona nájomné môže byť aj nižšie za aké sa v
tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu, ak o tom rozhodne obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Z uvedeného dôvodu
výšku nájomného ponechávam na rozhodnutie obecného zastupiteľstva.
Rozprava:
JUDr. Dušan Kozák – objasnil situáciu, ide o vec osobitného zreteľa
Bc. Daša Baniaková – doporučuje cenu 8,30 €/m2
Uznesenie č. 354/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme časti
pozemku o výmere 24,50 m2 na parcele C KN č. 763/2, zapísanej na liste vlastníctva
č. 1, kat. Územie Nálepkovo s prenajímateľom Lesy obce Nálepkovo, s. r. o. so
sídlom Cintorínska 594, IČO: 36 587 311 za nájomné vo výške 8,30 €/m2 za rok.
Nájom sa uzatvára v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 12:
Návrh Dodatku č. 2 k Dohode o zabezpečení stravovania pre Obec Nálepkovo
Domov Nálepkovo, n. o. zabezpečuje od mesiaca júl 2010 v rámci
dodávateľsko-odberateľských vzťahov varenie obedov pre obyvateľov obce
Nálepkovo. V predmetnom období až do dnešného dňa fakturoval Obci Nálepkovo
len náklady na suroviny vynaložené pri varení obedov, pričom režijné náklady neboli
zohľadnené vo fakturovanej cene. Predmetnou skutočnosťou za obdobie od júla 2010
do decembra 2013 ušetril Domov Nálepkovo, n. o. Obci Nálepkovo finančné
prostriedky vo výške 42000,- eur.
Vzhľadom k skutočnosti, že aktuálne bol Domov Nálepkovo, n. o. nútený za
účelom skvalitnenia tepelnej pohody prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov
neziskovej organizácie realizovať výstavbu kotolne na tuhé palivo, ktorej
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financovanie zabezpečil úverom, nemôže ďalej znášať režijné náklady na varenie
obedov pre obyvateľov Obce Nálepkovo.
Rozprava:
Ondrej Klekner – dotazoval sa aká suma za obed bola doteraz
starosta obce – 1,45 €
Jana Pronská – dotaz na p. Hamráčka, koľko účtujú ostatným
Ján Hamráček – 2,85 €
Jana Pronská – dotaz koľko je vyčíslená presná suma na stravnú jednotku na
dôchodcu
Ondrej Klekner – poukázal na sumu 2,60 € s dovozom zo Švedlára, bolo by vhodné,
aby sa k tomu vyjadrili i dôchodcovia
starosta obce – dôchodcovia zvýšenie nepocítia, len obec bude doplácať, Domov
Nálepkovo, n. o. nás už ďalej nepotiahne, je potrebné zvýšenie ceny
Jana Pronská – dotaz na sumu 42000 €, ktorá akože Domov Nálepkovo, n. o. ušetril
obci
Ján Hamráček – pretože doteraz sa varilo za 1,45 € a za takú sumu vám nikto
nenavarí
Jana Pronská – Domov Nálepkovo, n. o. je zriadená obcou, mala by preto byť
ústretovejšia voči občanom
Ján Plencner – varí sa cca 34 obedov, tie sa navaria aj popri klientoch v zariadení a
nie je tam veľká spotreba energií na navarenie
Uznesenie č. 355/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Dohode
o zabezpečení stravovania pre Obec Nálepkovo, zmena sa týka zvýšania ceny
jedného obeda pre dôchodcov na sumu 2,55 €.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 3 (Baniaková, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 1 (Pronská)
Zdržali sa hlasovania: 1 (Klekner)
Bod č. 13:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na I.
polrok 2014
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.
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Návrh plánu je predložený na základe § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Rozprava:
Jana Pronská – žiada doplniť bod plánu – Inventarizácia obce
Ing. Klaudia Baranová – už je uzavretá
Jana Pronská – neboli sme informovaní
Ing. Klaudia Baranová – je to vecou inventarizačnej komisie
starosta obce – inventarizácia fyzicky predtým robená nebola, nie sú žiadne základy
Ján Plencner – doklady z obecného úradu nemohli zmiznúť
Ing. Klaudia Baranová – na budúcom OZ vás budem informovať o závere kontroly
Július Jesze – dotaz dokedy má byť doručená správa o činnosti HK
Ing. Klaudia Baranová – najmenej raz za rok alebo 60 dní po skončení roka,
predložila, ale neskoro až v piatok (28.2.2014) ráno
Július Jesze – je ťažko sa vyjadrovať k plánu, keď nemáme správu za minulý rok
Ing. Klaudia Baranová – závažné nedostatky neboli zistené

Uznesenie č. 356/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Nálepkovo na I. polrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Klekner, Plencner, Pronská, Baniaková)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Jesze)

Bod č. 15:
Návrh na schválenie termínov rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2014
Starosta obce predložil návrh termínov rokovaní OZ v Nálepkove v roku 2014
takto – 23.5.2014, 15.8.2014 a 7.11.2014 so začiatkom rokovania o 15,00 hod.
Rozprava:
Jana Pronská – poďakovala za predložené termíny rokovaní OZ
Uznesenie č. 357/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje termíny rokovaní OZ v
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Nálepkove v roku 2014 takto - 23.5.2014, 15.8.2014 a 7.11.2014 so začiatkom
rokovania o 15,00 hod.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 16:
Návrh zmeny rozpočtu ZŠsMŠ Nálepkovo na rok 2014
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Nálepkove predniesla zmenu
rozpočtu na rok 2014 v oblasti výdavkov.
Prenesené kompetencie sú navýšené podľa reálneho rozpisu MŠVVaŠ SR na základe
eduzberu k 15.9.2013 (štatistický výkaz).
Originálne kompetencie úsek Materská škola. Tu žiadame navýšiť rozpočet
o 6 000 eur, dôvodom je navýšenie miezd pedagogických zamestnancov od januára
2014 na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá je pre nás záväzná
a navýšenie miezd nepedagogických zamestnancov o 16,60 €. MŠ je vybavená
didaktickou technikou, ktorú nakupujeme z nenormatívneho príspevku na
predškolákov, chýba však dlhoročne obnova nábytku, ktorý sa z týchto prostriedkov
nesmie nakupovať. Vieme, že aj prostredie vychováva a preto chceme nakúpiť
lehátka do spálni, ktoré už vekom dosahujú vek našej budovy /40 rokov/.
Originálne kompetencie úsek Materská škola - Grün. Na tomto úseku je
potrebné navýšiť rozpočet o 13 730 €. Dôvodom je, že v elokovanom pracovisku je
zriadená výdajňa a jedáleň, pre ktorú je nutný nový prevádzkový poriadok pre ŠJ.
Ten však môže byť schválený iba vtedy, ak tu bude pracovať kuchárka, ktorá
zodpovedá za výdaj stravy, vzorky a iné povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
Kuchárka by pracovala na úseku ŠJ. Na jej pracovné miesto potrebujeme 567 €
mesačne na desať mesiacov je to 5 670 €. Ostatok navýšenie je nutný na navýšenie
mzdy pedagogických zamestnancov. Podotýkam, že v minulom roku sme na jednu
učiteľku poberali dotáciu na mzdu z ÚPSVaR. V Grüne je 30 detí v MŠ počty detí
v MŠ sa vykazujú taktiež v štatistickom výkaze 40b k 15.9.2013.
Na úseku ŠKD nie je nutná žiadna zmena.
Originálne kompetencie úsek ŠJ – na tomto úseku je rozpočet dlhodobo
poddimenzovaný a preto je nutné zaoberať sa zvýšením rozpočtu o 8 000 €.
Dôvodom je navýšenie miezd o 16,60 € mesačne a aj platná vyhláška 330
Ministerstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení školského
stravovania. Podľa tejto vyhlášky by na základe vydaných obedov a doplnkových
jedál desiata a olovrant v MŠ malo pracovať 9,5 zamestnanca v našej ŠJ pracuje 7,5
zamestnanca. Tento problém by sa vyriešil vytvorením 1 pracovného miesta kuchárky
pre doplnkové jedlá a výdajňu ŠJ v osade Grün.
Projekt - Rozumiem slovám - transfer sa musí znížiť o 84 940 € pretože tieto
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finančné prostriedky už boli vyčerpané.
Kapitálový výdaj na dokončenie ihriska by mohol byť darčekom k 40. výročiu
školy, ktoré bude v septembri 2014. Ak však spojíme všetky sily a vyhráme ekohru
vyhlásenú MŠVVaŠ SR a Lidlom, tak tento kapitálový výdaj nebude potrebný. No na
kapitálove výdaje sme ani v roku 2013 nečerpali finančné prostriedky.
Informácia Školského úradu Margecany - na základe požiadaviek riaditeľov
škôl Vám posielam informáciu k tvorbe rozpočtu škôl a školských zariadení na rok
2014 - originálne kompetencie:
- jednotkový koeficient pre rok 2014 je 60,51 € na žiaka (celoslovensky)
- koeficienty školských zariadení:
MŠ- 27,3
ŠKD - 1,6
ŠJ - 1,8
správa objektov - 1,5.
Rozpočet školy alebo školského zariadenia predstavuje súčin jednotkového
koeficientu, koeficientu školy/školského zariadenia a počtu detí/žiakov
školy/školského zariadenia.
Takto vypočítaný súčin, resp. návrh rozpočtu je potrebne prerokovať so
zriaďovateľom.
Výpočet pre obec Nálepkovo:
MŠ 73 žiakov x 60,51€ = 4417.23 x 27,3 /žiak MŠ/= 120 590.379
ŠKD 553 žiakov x 60,51 = 33 462.03 x 1.6 = 53 539.248
ŠJ 553 žiakov x 60,51 = 33 462.03 x 1,8 = 60 231.654
Kapitály 73+553 =626 x 60,51= 37 879.26 x 1,5 = 56 818.89
SPOLU: 291 180.171€
Návrh rozpočtu našej školy je :
MŠ= MŠ+MŠ Grün = 85 750€
ŠKD= 22 000€
ŠJ = 55 000€
Kapitálové výdaje = 15 000€
SPOLU: 177 750€
ZŠsMŠ chce naďalej pokračovať v dobrej spolupráci so zriaďovateľom, preto
náš návrh vychádza z reálnych podmienok obce, sme si vedomí, že originálne
kompetencie sú plne v kompetencii zriaďovateľa, je však zo zákona nutné zabezpečiť
riadnu prevádzku všetkých školských zariadení.
S návrhom zmeny rozpočtu na rok 2014 súhlasí aj Rada školy pri ZŠsMŠ v
Nálepkove o čom podala dňa 28.2.2014 písomnú informáciu.
Rozprava:
Bc. Daša Baniaková – poukázala na vyjadrenie riaditeľky ZŠsMŠ a doporučenia zo
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záverov sedenia v komisii finančnej a správy obecného majetku
Július Jesze – dotaz na čísla a výpočet v dôvodovej správe, či súhlasia
starosta obce – nie, nesúhlasia, sú to čísla, ktoré zahŕňajú všetkých žiakov aj z
okolitých obcí, nielen z Nálepkova
Jana Pronská – dotaz, či obec nežiadala spoluprácu ostatné obce
starosta obce – je to v kompetencii riaditeľky školy, ale pokiaľ má informácie, tak
tieto náklady znáša iba naša obec
Ján Plencner – bolo by vhodné to riešiť za prítomnosti riaditeľky
starosta obce – ZŠsMŠ sú ročne vyplácané originálne kompetencie v plnej výške
Uznesenie č. 358/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove navrhuje predložiť zmenu rozpočtu
Základnej školy s materskou školou v Nálepkove na rok 2014 na najbližšie
zasadnutie OZ v prítomnosti riaditeľky školy.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 17:
Návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2014
Starosta obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 písm. a) § 14
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov predkladá obecnému zastupiteľstvu tento návrh na rozpočtové
opatrenie č. 1/2014 – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.
Rozprava:
starosta obce – vyzýva poslancov na návrh riešenia čerpania rezervy vo výške cca
80000 € do 31.3.2014, nech sa každý poslanec písomne vyjadrí
Uznesenie č. 359/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 18:
Rôzne
Ondrej Klekner – dotaz, či existuje správa požiarnikov k výstavbe komínov na
bytovkách, dopyt na uverejnenie vyjadrenia požiarnikov v obecných novinách
starosta obce – nie je písomné vyjadrenie, iba ústne
Ondrej Klekner – dotaz na úmrtie klientky v Domove Nálepkove, n. o.
starosta obce – vyjadrenie bolo zaslané na MPSVaR SR, aj na Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, ale keďže sa v domove neposkytuje zdravotnícka
starostlivosť, nemajú to v kompetencii, stále to je v štádiu riešenia
Ján Plencner – dotaz na smernicu o finančných prostriedkoch
starosta obce – v r. 2003 boli schválené zásady, bude to zaslané všetkým poslancom
Ondrej Klekner – dotaz na krádež 2 ks krížov na cintoríne, aby sa cintorín uzamykal
starosta obce – o 22,00 hod. sa cintorín uzamyká, krádež je potrebné hlásiť na
polícii, ale je podaný projekt na kamerový systém
Jozef Sopko – kamerový systém je v rozsahu cca 28000,- €, je to rozsah pre celú
obec, informovali sa, ale bez odpovede, v prípade neúspechu by boli vhodnejšie
fotopasce
Ján Plencner – dotaz, či by pracovník obce nemohol vyrobiť drevené kríže a osadiť
ich
starosta obce – ide o špeciálne drevo, osloví dotyčnú pani, či by s takýmto návrhom
súhlasila
Jana Pronská – dotaz, kto zabezpečuje riešenie problémov so spojmi (vlaky,
autobusy …), nesúlad s prípojmi, či je možné to nejako zosúladiť aj na poradách na
VÚC
starosta obce – riešilo sa to aj so starostami ostatných obcí v spolupráci s
pracovníkmi VÚC, pripomienky sa dali zo strany všetkých obcí, budú to riešiť až v
budúcej úprave grafikonu až to bude možné
Jana Pronská – dotaz na žiadosť, ktorú zasielala ohľadom autobusu, ako to riešite,
doteraz nebola zaslaná žiadna odpoveď
starosta obce – odpoveď vám musí zaslať ten, komu ste dávali žiadosť, to znamená
p. Koreň z firmy eurobus, ale môžem potvrdiť, že bolo jednanie s kompetentnými a
bol prisľúbený veľkokapacitný autobus na tento spoj
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Michal Pronský – dotaz na starostu obce v akej je strane
starosta obce – nie je v žiadnej strane
Bod č. 19:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Neodzneli žiadne.
Bod č. 20:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil cca o 16,35 hod.

Dušan Slivka
starosta obce

Overovatelia:

Ján Plencner

…............................

Július Jesze

…............................

Zapísala: Bc. Daša Baniaková

20/20

