ZÁP IS NI CA
z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 23.5.2014
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
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ Nálepkovo
Ospravedlnené:
Mgr. Ingrid Majorová, Bc. Janka Ivančová – poslankyne OZ
Verejnosť:
podľa prezenčnej listiny – 9 ľudí
Rokovanie OZ začalo o 15.00 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 24. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
12.5.2014. Poslanec OZ p. Ján Plencner požiadal o presunutie bodu č. 12 - Návrh
VZN „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo“ na
nasledujúce zasadanie OZ.
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. Závery komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2013
5. Správa o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o.
6. Správy o výsledkoch hospodárenia za I. štvrťrok 2014 Domova Nálepkovo, n.
o., a ZŠsMŠ Nálepkovo
7. Návrh zmeny rozpočtu ZŠsMŠ Nálepkovo na rok 2014
8. Plnenie rozpočtu obce v I. štvrťroku 2014
9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo v II. polroku 2013
10.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II.
polrok 2014
11.Návrh Zmluvy o údržbe a servise uzatváranej s obchodnou spoločnosťou
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DD21, s. r. o., Prešov
12.Rôzne
13.Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
14.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, Marián Čarnický

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval poslancov OZ, že uznesenia sa priebežne plnia.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz na plnenie uznesenia o knižnici
starosta obce – plní sa, knižnica je už v štádiu presťahovania
Uznesenie č. 364/2014-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 pre ochranu verejného poriadku
Komisia zasadala v dňoch 28.2.2014, 28.3.2014 a 25.4.2014. Na svojich zasadaniach
prešetrila krádež krížov na cintoríne, vykonala previerky majiteľov psov, umiestnenie
kontajnerov na separovaný zber, poškodenie betónovej regulácie vplyvom podmytia
tečúcou vodu, poškodenie zábradlia mostu cez Železný potok, upozornenie majiteľa
psa na porušenie VZN
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Rozprava:
Ján Plencner – súčasne riešia problém medzi p. Vikartovskou a susedmi z „mašiny“
Jana Pronská – dotaz na prešetrenie túlavých psov
Ján Plencner – spojili sme sa s p. Valkošákom, je dohodnuté stretnutie, kde sa
dohodneme na ďalšom postupe, ktorý samozrejme bude vyžadovať finančné
prostriedky, ktoré je potrebné schváliť na OZ
Uznesenie č. 365/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti
Komisie na ochranu verejného poriadku zo zasadaní v dňoch 28.2.2014, 28.3.2014 a
25.4.2014
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/2 Komisia sociálna a bytová
Komisia zasadala v dňoch 26.3.2014 a 7.5.2014. Na zasadaniach prejednala zoznam
neplatičov nájomníkov v obecných bytoch, kontrolu bytových jednotiek v rómskej
osade III. Píla, zakúpenie a prerozdelenie reflexných pások dôchodcom, oslavu Dňa
matiek v jedálni ZŠsMŠ v Nálepkove, akcia Dňa detí na miestnom ihrisku.
Rozprava:
Ondrej Klekner – informoval o zakúpení reflexných pások, ktoré boli rozdelené
občanom nad 60 rokov, ďalej poukázal na neplatičov nájomných bytov
starosta obce – informoval, že boli zaslané oznámenia o výpovediach z nájmu
Uznesenie č. 366/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z činnosti
Komisie sociálnej a bytovej zo zasadaní v dňoch 26.3.2014 a 7.5.2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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3/3 Komisia kultúry, mládeže a športu
Komisia zasadala v dňoch 4.3.2014, 24.3.2014 a 14.4.2014, prejednávala akciu
Stretnutie s učiteľmi – dôchodcami, začať s prípravou na Furmanské preteky v júli,
mariášový turnaj, volejbalový turnaj a cyklistické preteky.
Uznesenie č. 367/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadaní v dňoch 4.3.2014, 24.3.2014 a 14.4.2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/4 Komisia finančná a správy obecného majetku
Komisia zasadala dňa 25.4.2014, kde prejednala žiadosť o jednorázovú výpomoc p.
Slávky Smoradovej, navrhuje prešetriť bytové pomery a ponúka jej právnu pomoc vo
veci vybavovania príspevku na bývanie.
Rozprava:
Bc. Daša Baniaková – podala informáciu o žiadateľke p. Smoradovej, komisia hľadá
všetky možné riešenia pomoci, komisia nie je proti finančnej výpomoci, ale je
potrebné do budúcna ujednotiť zásady poskytovania finančnej výpomoci pre
všetkých občanov obce
Ing. Klaudia Baranová – poukázala na skutočnosť, že pravdepodobne nevyužila
všetky možnosti zo strany ÚPSVaR a na pomoc zo strany rodičov, keďže býva s nimi
v spoločnej domácnosti
Ondrej Klekner – navrhol použiť peniaze z rezervného fondu
Slávka Smoradová – rodičia nemôžu pomôcť finančne, nakoľko jej sociálna
pracovníčka úradu práce oznámila, že v prípade poberania príspevku na bývanie bude
táto suma odrátaná rodičom z dôchodku
Bc. Daša Baniaková – navrhla p. Smoradovej stretnutie s právnikom, finančnou
komisiou a sociálnou komisiou, aby sa jej problém vyriešil aspoň do času
Uznesenie č. 368/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z Komisie
finančnej a správy obecného majetku zo zasadania 25.4.2014.
Počet prítomných poslancov: 7
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Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3/5 Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia
Peter Čarnický – informoval o došlých žiadostiach, kde jednu zo žiadostí posunuli
na stavebný úrad obce a druhú žiadosť p. Kolesárovej, ktorá žiada odkúpenie
pozemku za bývalou pekárňou z dôvodu riešenia súkromia pre hluk, komisia posúva
žiadosť na prešetrenie na KOVP
Július Jesze – poukázal na zbytočnosť predaja pozemku, obec môže tento pozemok v
budúcnosti využiť na výstavbu garáži, hluk a krik to nevyrieši, od februára 2014
prevádzka školy je do 15,00 hod., takže poobede tam už nikto nie je
Uznesenie č. 369/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z Komisie
stavebnej, územného plánu a životného prostredia pri OZ v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 4:
Závery komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2013
Komisia preskúmala písomné oznámenie o funkciách, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov Dušana Slivku – starostu obce podľa článku 7, ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií, v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. za rok 2013 a konštatuje, že
nebolo zistené porušenie citovaného zákona.
Uznesenie č. 370/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie závery Komisie pre
ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov starostu obce Dušana Slivku za rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 5:
Správa o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o.
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2013 bola poslancom predložená
písomne.
Rozprava:
Jana Pronská – žiadala o podrobnejšie správy o hospodárení LON, s. r. o.
starosta obce – prostredníctvom hlavnej kontrolórky budete informovaní ďalej
Jana Pronská – dotaz, ako stojíme s dlhom voči LON, s. r. o.
starosta obce – dlh je vysporiadaný, všetci odberatelia majú záväzky uhradené,
neuhradené sú v exekučnom konaní
Uznesenie č. 371/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o výsledku
hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o. za rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Pronská)
Bod č. 6:
Správy o výsledkoch hospodárenia za I. štvrťrok 2014 Domova Nálepkovo, n. o.
a ZŠsMŠ Nálepkovo
Správa o výsledkoch hospodárenia za I. štvrťrok 2014 Domova Nálepkovo, n. o. a
ZŠsMŠ Nálepkovo boli predložené poslancom písomne.
Uznesenie č. 372/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správy o výsledku
hospodárenia Domova Nálepkovo, n. o. a ZŠsMŠ Nálepkovo za I. štvrťrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Bod č. 7:
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
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:
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- 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:
Mgr. Bibiána Krajníková – informovala o financovaní ZŠsMŠ Nálepkovo, na
základe zmien vyplývajúcich zo zákona na potrebné navýšenie, nakoľko je potrebné
navýšiť mzdy zamestnancov, zabezpečiť chod MŠ Grün a zakúpiť potrebné pomôcky
na chod školskej jedálne
Jana Pronská – dotaz na názor hlavnej kontrolórky k vyjadreniu sa riaditeľky
ZŠsMŠ
Ing. Klaudia Baranová – je veľmi obtiažne, aby obec menila rozpočet takým
vysokým navýšením jednorázovo, kapitálové výdavky sa dopredu plánujú,
poukázala, že je oprávnená požiadavka na kuchárku v MŠ Grün, uviedla, že podľa
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zákona má škola nárok na 40% financií z obce, ale obec nie je povinná až do takej
výšky, avšak musí byť zabezpečený základný chod
starosta obce – poukázal na dobrú myšlienku zlúčenia ZŠ s MŠ a špeciálnej školy z
dôvodu ušetrenia finančných prostriedkov, doporučil riaditeľke školy, aby
pokračovala vo využívaní podporných systémov, ktoré doposiaľ dobre fungovali,
taktiež uviedol, že v roku 2011 boli vyplatené originálne kompetencie vo výške 102
tis. eur, v roku 2012 - 120 811,- eur, v roku 2013 - 135 tis. eur a v roku 2014 tiež 135
tis. eur
Július Jesze – doporučil žiadané navýšenie čerpať z rezervného fondu

Uznesenie č. 373/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy
s materskou školou v Nálepkove na rok 2014 o sumu 28 000 eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Baniaková)
Uznesenie č. 374/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3 Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu pre zvýšenie finančných
prostriedkov poskytnutých na originálne kompetencie ZŠsMŠ Nálepkovo vo výške
28 000 eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Baniaková)
Bod č. 8:
Plnenie rozpočtu obce v I. štvrťroku 2014
Správa o čerpaní finančného rozpočtu za I. štvrťrok 2014 bola poslancom predložená
písomne.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz, prečo je prečerpanie 134 %, načo boli financie použité a či
nie je potrebné rozpočtové opatrenie
starosta obce – objasnil dôvod prečerpania (aktivačné práce, kde nie je dopredu
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presne stanovená suma), do budúcna v prípade prečerpania bude pripravené
rozpočtové opatrenie
Uznesenie č. 375/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o čerpaní
finančného rozpočtu za I. štvrťrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 9:
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo za II. polrok
2013
V zmysle § 18 f, 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.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz na závery kontroly v LON, s. r. o. ohľadom neposkytnutia
dokladov, dopracovanie smerníc hospodárenia s finančnými prostriedkami
Ing. Klaudia Baranová – 2x žiadala podklady od riaditeľa LON, s. r. o., dostala len
časť, poukázala na chýbajúcu organizačnú štruktúru OcÚ
starosta obce – organizačná štruktúra je platná stará, pokiaľ nie je schválená nová

Uznesenie č. 376/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 10:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Nálepkovo na II.
polrok 2014
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Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce. Návrh plánu
je predložený na základe § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 377/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Nálepkovo na II. polrok 2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 11:
Návrh Zmluvy o údržbe a servise uzatváranej s obchodnou spoločnosťou DD21,
s. r. o., Prešov
Servisná zmluva hovorí o tom, že na dané zariadenie zákazník dostáva záruku min.
48 mesiacov, nie 12 podľa Obchodného zákonníka.
Minimálne 48 mesiacov preto, pretože je možné ju predĺžiť o ďalších 24-48 mesiacov
podľa posúdenia technika, spolu teda až 96 mesiacov záruky a plné servisné
zabezpečenie.
V cene kópie sú zahrnuté všetky práce technika súvisiace s údržbou zariadenia,
papier Xerox Transit/Performer/A4, pravidelné prehliadky, všetky náhradné diely
vrátane spotrebného materiálu – toner, fixačná pec, valec, podávacie gumičky,
prenosový valec a všetky elektrické a mechanické súčiastky, aktualizácie firmwaru
atď.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, živelnú pohromu atď.
Rozprava:
starosta obce – vysvetlil a objasnil výhodu zmluvy
Jana Pronská – dotaz, koľko nás to bude ročne stáť
starosta obce – závisí to od množstva kópií, presný počet určí počítadlo
Uznesenie č. 378/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o údržbe a servise
kopírovacieho zariadenia Xerox WorkCentre 5222V_KU na obdobie 48 mesiacov s
obchodnou spoločnosťou DD21, s.r.o., Švábska 107, Prešov.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 12:
Rôzne
starosta obce – predložil poslancom Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku s Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR pre projekt „Terénna sociálna
práca v obci Nálepkovo III.“, kód ITMS 27120130558 k schváleniu obecným
zastupiteľstvom, zmluva došla 23. mája 2014 aj napriek tomu, že žiadosť bola
schválená už cca pred polrokom
Uznesenie č. 379/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR pre
projekt „Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo III.“, kód ITMS 27120130558.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 380/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje mimoriadny finančný príspevok
p. Slávke Smoradovej vo výške 350 eur. Finančné prostriedky budú použité z
rezervného fondu
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Klekner, Pronská, Plencner, M. Čarnický, P. Čarnický)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Baniaková, Jesze)
Uznesenie č. 381/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4 –
Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na príspevok p. Slávke
Smoradovej vo výške 350 eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Klekner, Pronská, Plencner, M. Čarnický, P. Čarnický)
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Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Baniaková, Jesze)
Bod č. 13:
Interpelácie, pripomienky a dotazy na poslancov a starostu obce
Jana Pronská – dotaz na reportáž zo dňa 22.5.2014 v TV Markíza ohľadom klientky
p. Kolesárovej z DN, n. o., ktorá nerobí dobré meno zariadeniu v našej obci
Bc. Daša Baniaková – ako členka SR DN, n.o. osobne požiada o písomné
vyjadrenie riaditeľa DN, n. o.
Ing. Klaudia Baranová – informovala o vypracovaní dodatku k inventarizácií
vodovodu a kanalizácie obce, nedostatky a nezrovnalostí sú od začiatku výstavby
kanalizácie, požiadala o objasnenie právnika obce
JUDr. Dušan Kozák – uviedol, že nedostatky sú od začiatku výstavby (stará
kanalizácia a vodovod), chcel pokračovať, ale opustil miestnosť z dôvodu
nerešpektovania snímania kamerou občanom p. Pronským, ktorý ho aj napriek výzve,
že nie je poslanec a je len občan, naďalej snímal a ktorý mu doporučil použiť masku,
ak si nepraje byť kamerovaný
starosta obce – skonštatoval, že verejnosť ako p. Pronský a p. Špánik (ktorý nie je
podpísaný na prezenčnej listine), aj napriek neudeleniu slova narúšajú svojím
správaním priebeh verejného zasadania
Bod č. 14:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil cca o 16,55 hod.

Dušan Slivka
starosta obce

Overovatelia:

Marián Čarnický

…............................

Ján Plencner

…............................

Zapísala: Bc. Daša Baniaková
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