ZÁP IS NI CA
z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 30.6.2014
Prítomní:
Dušan Slivka – starosta obce
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Peter Čarnický, Štefan Czölder, Július Jesze,
Ondrej Klekner, Jana Pronská, Ján Plencner – poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Gabriela Mattová – ekonomický referát
Ľudmila Husárová – ekonomický referát
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ Nálepkovo
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n. o.
Neospravedlnená:
Bc. Janka Ivančová – poslankyňa OZ
Verejnosť:
Michal Pronský
Rokovanie OZ začalo o 9.15 hod. Na úvod zasadania obecného zastupiteľstva
starosta obce predložil návrh programu 25. rokovania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
24.6.2014.
Takto predložený návrh bol schválený 7 prítomnými poslancami.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Zánik mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka a
sľub nastupujúceho poslanca
3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za
rok 2013
4. Záverečný účet obce za rok 2013
5. Rôzne
6. Záver
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Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľku zápisnice bola určená: Bc. Daša Baniaková
Do návrhovej komisie boli nominovaní: Ondrej Klekner, Jana Pronská
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Marián Čarnický, Ján Plencner

Bod č. 2:
Zánik mandátu poslanca v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka a sľub
nastupujúceho poslanca
Poslankyňa OZ Mgr. Ingrid Majorová sa počas jedného roka nezúčastnila ani raz na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu jej mandát poslanca v
zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zák. SNR č. 369/1990 Zb. zanikol.
Uznesenie č. 382/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie zánik mandátu
poslankyne OZ Mgr. Ingrid Majorovej v zmysle § 25 ods. 2 písm. g) zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 5 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Pronská)
Podľa § 51 ods. 1 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov na uprázdnený mandát nastupuje za poslanca OZ ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v
ktorom sa mandát uvoľnil, ale nebol zvolený za poslanca.
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 27.11.2010 získal najväčší
počet hlasov ako náhradník za poslanca kandidát Štefan Czölder, Hlavná 417/194,
Nálepkovo.
p. Štefan Czölder zložil sľub poslanca OZ do rúk starostu obce a prevzal osvedčenie
o tom, že sa stal poslancom OZ.
Uznesenie č. 383/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove vyhlasuje, že na uprázdnený mandát
poslanca nastupuje Štefan Czölder, ktorý zložil sľub poslanca OZ do rúk starostu
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obce a prevzal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 3
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za
rok 2013
Hlavná kontrolórka obce Ing. Klaudia Baranová v zmysle § 18 f ods. 1 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila
odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Nálepkovo za rok 2013.
Rozprava:
Jana Pronská – dotaz na rezervný fond (nesúlad so sumou na účte obce)
Ing. Klaudia Baranová – rezervný fond nie je zahrnutý v celkovej čiastke na účte
obce
Jana Pronská – v správe hlavná kontrolórka doporučuje schváliť Záverečný účet za
rok 2013 s výhradami, o aké výhrady sa jedná
Ing. Klaudia Baranová – výhrady z mojej strany sú priebežne uvádzané v
stanovisku (kanalizácia, pozemky …)
Ondrej Klekner – dotaz na mínusovú položku podnikateľskej činnosti za rok 2013 v
sume cca 28 tis. Eur
Ing. Klaudia Baranová – oproti minulému roku sa znížili príjmy, oddelene sa začala
účtovať podnikateľská činnosť až v roku 2013, je možné, že aj tam nastali nejaké
účtovné nezrovnalosti
starosta obce – najväčšiu stratu produkuje turistická ubytovňa
Uznesenie č. 384/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Nálepkovo k Záverečnému účtu za rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7 (Baniaková, Klekner, Pronská, M. Čarnický, P. Čarnický, Jezse,
Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Czölder)
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Bod č. 4:
Záverečný účet obce Nálepkovo za rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na rok 2013 bol
schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 264/2013-OZ zo dňa 4.3.2013. V
roku 2013 bolo schválených šesť úprav rozpočtu.
Rozprava:
Po konštruktívnej rozprave poslanci v spolupráci s hlavnou kontrolórku obce dospeli
ku konkrétnym výhradam Záverečného účtu obce za rok 2013
Uznesenie č. 385/2014-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce Nálepkovo
za rok 2013 a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením s výhradami:
1. nezaradený DHM (vodovod a kanalizácia) zaúčtovať do účtovníctva
zostatkovou cenou do konca roka 2014
2. k pohľadávkam podľa doby splatnosti z minulých období v účtovníctve
vytvoriť opravnú položku podľa § 18, ods. 12 – 14 postupov účtovania
3. zosúladiť pozemky uvedené v účtovníctve so skutočným stavom vedeným v
katastri nehnuteľností obce
4. dodržať v roku 2014 § 18, ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. - náklady z
podnikateľskej činnosti musia byť kryté z jej výnosov
5. vypracovať monitorovaciu a hodnotiacu správu programového rozpočtu v roku
2014
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 5:
Rôzne
starosta obce – oboznámil poslancov s výsledkom výberového konania na terénnu
sociálnu prácu, ktoré sa konalo dňa 26.6.2014, výberová komisia vybrala týchto
uchádzačov – Mgr. Kútiková, Mgr. Vozárová, Mgr. Mako, p. K. Pacáková, taktiež
všetkých prítomných oboznámil s ďakovným listom z Implementačnej agentúry pre
OP Zamestanosť a sociálna inklúzia pri realizácii projektu Terénna sociálna práca v
obci Nálepkovo II.
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Jana Pronská – dotaz na kosenie cintorína
starosta obce – cintorín bol pokosený min. 3x, hlavné uličky boli kosené minulý
týždeň
Jana Pronská – problémy pri prívalových dažďoch na ceste na Mlynskej ulici a Pod
Halmou
starosta obce – Pod Halmou sú rigoly vykopané a upravené, prívalovým dažďom
nedokážeme zabrániť, ostatné kanály sa čistia priebežne
Ondrej Klekner – predniesol žiadosť na zasnežovací systém, ktorý je potrebné
zdokonaliť
starosta obce – suma na potrebnú investíciu ide na konto podnikateľskej činnosti, to
znamená, že sa zase navýši strata podnikateľskej činnosti
Ondrej Klekner – navrhol použiť finančné prostriedky z rezervného fondu
Ing. Klaudia Baranová – doporučila prejednávanie takýchto položiek s
ekonomickým úsekom a dodržať istú postupnosť krokov
Uznesenie č. 386/2014-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje nákup zasnežovacieho systému na
Lyžiarsky vlek Nálepkovo – Krečno v sume 12060 eur. Finančné prostriedky budú
použité z rezervného fondu.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 3 (Klekner, Pronská, Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 5 (M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze, Baniaková, Czölder)
Mgr. Michal Bartoš – podal podrobnú informáciu na základe požiadavky
poslankyne OZ p. Pronskej z minulého zasadania OZ ohľadom mediálne
prezentovanej udalosti (úmrtie) prijímateľky sociálnej služby v zariadení Domov
Nálepkovo, n.o.
Ján Plencner – dotaz na maľovanie strechy budovy na ihrisku, v akom štádiu je
likvidácia TKaŠN, s. r. o.
starosta obce – maľovanie strechy je v realizácii, oboznámil o výberovom konaní na
realizáciu cesty na ulici Nová, na základe pozvánky z družobnej obce Bledów
(Poľsko) v dňoch 5.- 6.7.2014 sa bude realizovať pracovná cesta
JUDr. Dušan Kozák – likvidácia TKaŠN, s. r. o. je v konkurze
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Bod č. 6:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie OZ ukončil cca o 10,00 hod.

Dušan Slivka
starosta obce

Overovatelia:

Marián Čarnický

…............................

Ján Plencner

…............................

Zapísala: Bc. Daša Baniaková
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