Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2

Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. zasadania OZ dňa
28.9.2015

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. zasadania OZ dňa 28.9.2015
Uznesenie č. 129/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
a úloh z 10. zasadania OZ zo dňa 28.9.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Na 10. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 23 uznesení (uzn. č. 105 – 128-OZ), ktoré sú
priebežne plnené, resp. boli konštatačného (1), či schvaľovacieho charakteru (10) alebo boli
brané na vedomie v 12-tich prípadoch.
Plnenie uzn. č. 89/2015-OZ dotýkajúce sa Záverečného účtu obce za rok 2014 je priebežne v
realizácii. Pred ukončením je vyhodnotenie inventarizácie majetku obce a jej zásob, v tejto
súvislosti je plnená aj úloha preverenia účtu 284 a aj problematika účtovania podnikateľskej
činnosti.
.
Taktiež v riešení je aj preverovanie dokumentácie právneho postupu prevodu majetku obce na
DN n.o., vrátane úprav zakladacej listiny DDN n. o. (z roku 2003) a štatútu DDN n.o. (z roku
2003) bez vedomia, resp. bez schválenia v obecnom zastupiteľstve, tak ako to konštatovala
Správa NKÚ SR v 11/2012 (str. 3 – 4), citujem ,,tým, že opravenú zakladaciu listinu DDN
n. o. ako aj upravený štatút DDN n.o. neschválilo OZ, bol porušený § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990Zb., ktorý znie v odseku 4a/: obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných
otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie
s ním.
Túto problematiku doriešime v obecnom zastupiteľstve v priebehu I. polroka 2016.
Čo sa týka naplnenie uznesenia č. 92/2015-OZ týkajúceho sa plánu kontrolnej činnosti HK
obce na II. polrok 2015 musím konštatovať, že tento vôbec nie je plnený.
Na zasadaní OZ dňa 28.9.2015 mala HK obce referovať o naplnení úlohy č. 1 - Plnenie
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou NKÚ zo dňa 5.11.2012 prijatých
obcou Nálepkovo dňa 22.11.2012 k 30.6.2015 s termínom ihneď!
Obdobne nesplnený je aj bod č. 2, t.j Vyhodnotenie plnenia záverov zo Zápisníc a z
prerokovávaní správ z NFK vykonaných HK obce v období od 1.2.2012 k 30.6.2015 s
termínom ihneď.
Tieto úlohy HK schválilo OZ uznesením č. 92/2015-OZ.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 3

Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 10 mesiacov roku 2015

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 3
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 10 mesiacov roku 2015
Uznesenie č. 130/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky
Obecného úradu v Nálepkove za 10 mesiacov roku 2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 10 mesiacov prezentujú skutočné príjmy a výdaje
za predmetné obdobie, ktoré sú v skutočnosti o cca 430,0 tis. Eur vyššie.

Príloha:
Čerpanie finančného rozpočtu OcÚ za 10 mesiacov

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 4

Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 10
mesiacov roku 2015 (ZŠsMŠ, DN, n.o., LON, s.r.o.)

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: riaditelia právnických osôb obce

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 4
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 10 mesiacov roku 2015
(ZŠsMŠ, DN, n.o., LON, s.r.o.)
Uznesenie č. 131/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené správy o výsledku
hospodárenia právnických osôb obce za 10 mesiacov roku 2015 – ZŠsMŠ, DN, n.o., LON,
s.r.o.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
V zmysle zákona o obecnom zriadení t.j. § 11 ods. 4 písm. l / je obecnému zastupiteľstvu
okrem iného vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové
organizácie obce, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti, preto predmetné ekonomické
výsledky nimi dosahované priebežne štvrťročne resp. ročne budú predmetom informácií v
obecnom zastupiteľstve.
Prílohy:
Správa o hospodárení – ZŠsMŠN
Rozbor výsledku hospodárenia za rok január – október 2015
Správa o výsledku hospodárenia za I – X / 2015

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 5

Zmena rozpočtu obce na rok 2015

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekon. referátu

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 5
Zmena rozpočtu obce na rok 2015

Uznesenie č. 132/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové
opatrenie č. 1/2015 Príjmy a Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 Výdaje.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015 bol prejednaný v KFaSOM dňa 4.12.2015, kde
bolo prejednané rozpočtové opatrenie č. 1/2015 vo vzťahu k príjmom, resp. k výdavkom
schváleného rozpočtu na rok 2015 v závere decembra 2014.
V priebehu roku 2015 došlo k navýšeniu príjmov o cca 426,0 tis. eur (najmä v sociálnej
oblasti – školstvo a dotácie z ÚPSVR SNV, spolu 250,0 tis. eur ...) čo zároveň aj znamenalo
vyššie výdavky rozpočtu obce, čo pri celkovom objeme rozpočtovaných príjmov, resp.
výdajov schváleného finančného rozpočtu na rok 2015 predstavuje necelých 10 % finančného
objemu, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Príloha:
Návrh na zmenu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 PRÍJMY
Návrh na zmenu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 VÝDAJE

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 6

Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke
obce Nálepkovo k 31.12.2014
Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2014

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekon. referátu

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 6
Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke obce Nálepkovo
k 31.12.2014
Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2014

Uznesenie č. 133/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Výročnú správu obce Nálepkovo
za rok 2014 a Správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke obce
Nálepkovo k 31.12.2014.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Obec Nálepkovo je zodpovedná za zostavenie a objektívnu prezentáciu konsolidovanej
účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov.
Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol
relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad
a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných
okolností.
Príloha:
Správa nezávislého audítora
Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 7

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 1/2015 o obecnej polícii

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Mgr. Ľubomír Solák – náčelník Obecnej polície

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 7
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 1/2015 o obecnej polícii

Uznesenie č. 134/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 1/2015 o obecnej polícii.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove, v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/91 Z.z.
o obecnej polícii, v znení zákona NR SR č.250/1994 Z.z., zákona č. 319/1999 Z.z., nariadenia
vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej
polície a o ustanovení a zložení odborných komisií Policajného zboru, zákona č. 333/2003
Z.z., ako aj vyhlášky č. 532/2003 MV SR a v súlade s §-4 ods. 3 písm. j.) a písm. m.) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vymedziť postavenie a základné úlohy
obecnej polície, v súlade s vyššie citovanými zákonmi a nariadeniami obce Nálepkovo.

Príloha:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo č. 1/2015 o obecnej polícii

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 8

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2015
o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Mgr. Ľubomír Solák – náčelník Obecnej polície

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 8
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2015 o verejných a kultúrnych
podujatiach na území obce Nálepkovo

Uznesenie č. 135/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 2/2015 o verejných a kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove, na základe § 4 ods. 3 písm. n.) , § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení s použitím § 11 ods. 4 písm. g.) citovaného zákona, vydáva
pre katastrálne územie obce Nálepkovo toto všeobecne záväzné nariadenie.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a pravidlá
usporadúvania verejných a kultúrnych podujatí na území obce Nálepkovo, v súlade
s ustanoveniami zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných a kultúrnych podujatiach.

Prílohy:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2015 o verejných a kultúrnych
podujatiach na území obce Nálepkovo

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 9

Schválenie zriadenia vecného bremena uloženia elektrického
vedenia (káblu) v zemi na parcelách E KN č. 2770/1 v dĺžke 50 m
a E KN č. 2144 v dĺžke 6 m zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo
v prospech oprávneného z vecného bremená Zoltána Horvátha,
Záhajnica 250/60, Nálepkovo

Predkladateľ a spracovateľ: JUDr. Dušan Kozák - právnik

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 9
Schválenie zriadenia vecného bremena uloženia elektrického vedenia (káblu) v zemi na
parcelách E KN č. 2770/1 v dĺžke 50 m a E KN č. 2144 v dĺžke 6 m zapísaných na LV č.
1, k. ú. Nálepkovo v prospech oprávneného z vecného bremená Zoltána Horvátha,
Záhajnica 250/60, Nálepkovo
Uznesenie č. 136/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie vecného bremena uloženia
elektrického vedenia (káblu) v zemi na parcelách E KN č. 2770/1 v dĺžke 50 m a E KN č.
2144 v dĺžke 6 m, zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech oprávneného z vecného
bremena Zoltána Horvátha, Záhajnica 250/60, Nálepkovo. Dĺžka uloženia elektrického
vedenia bude spresnená po doplnení projektovej dokumentácie. Správny poplatok za vklad
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša oprávnený z vecného bremena.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Zoltán Horváth je vlastníkom rodinného domu súp. číslo 250 v Nálepkove. Elektrickú energiu
k rodinnému domu mal napojenú z rozvádzača Píly iba na elektrickú rozvodnú sieť 220 V, čo
je technicky nevyhovujúce. Vlastní Píly elektrickú rozvodnú sieť do rodinného uvedeného
domu odpojil. Z uvedeného dôvodu vlastník rodinného domu Zoltán Horváth je povinný si
zriadiť vlastnú elektrickú prípojku. Za tým účelom si dal vypracovať projektovú
dokumentáciu a požiadal obce Nálepkovo ako stavebný úrad o povolenie. Napojenie
rodinného domu sa navrhuje z jestvujúceho elektromerového rozvádzača káblom uloženým
v zemi, ktorý okrem iných má prechádzať v zemi cez pozemky parc. E KN č. 2770/1 a E KN
č. 2144, ktoré sú vo vlastníctve obce a sú zapísané na LV č. 1.
Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností bude možné podať až po právoplatnosti
rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav, pretože uvedené pozemky
sa nachádzajú v extraviláne obce, čo pravdepodobne bude až koncom marca 2016.
Je možné, že uvedené pozemky budú mať aj iné číslovanie, čo sa potom uvedie aj v zmluve
o zriadení vecného bremena. Výmera pozemkov sa však v tomto prípade pozemkovými
úpravami meniť nebude.
Príloha:
Situácia

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 10

Tvorba SWOT analýzy k Programu rozvoja obce Nálepkovo

Predkladateľ: PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce
Spracovateľ: Mgr. Nicole Fuchsová, Mgr. Peter Németh – Rómsky inštitút,
n.o.

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 10
Tvorba SWOT analýzy k Programu rozvoja obce Nálepkovo

Uznesenie č. 137/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o tvorbe SWOT analýzy,
ktorá bude zakomponovaná pri spracovaní Programu rozvoja obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Vážnou a zodpovednou úlohou najbližšieho obdobia obce Nálepkovo je aktualizovať Plán
hospodárskeho a sociálneho environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo, ktorý
bol schválený v roku 2005.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je
základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania
situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších
subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na
jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 –
14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s
činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.
SWOT analýza, ktorú budeme spoločne pripravovať na najbližšom stretnutí občanov obce
Nálepkovo je súčasťou analytickej časti dokumentu Plánu rozvoja obce. SWOT analýza je
komplexnou metódou kvalitatívneho hodnotenia konkrétnej obce, resp. regiónu. Je to nástroj
strategického plánovania používaný na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí
a hrozieb obce, v ktorom sa analyzujú:





Silné stránky (Strengths) – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, resp. silné stránky
obce, ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa
Slabé stránky (Weaknesses) - interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, resp. slabé
stránky organizácie, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa
Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť obci k
dosiahnutiu cieľa
Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť obci dosiahnutie cieľa

Schéma SWOT analýzy
Analýza silných a slabých stránok monitoruje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov a
odhaľuje, čo je v obci pozitívne a negatívne. Silné stránky obce sú obyčajne zakotvené v
prirodzených dispozíciách a v konkurenčnej výhode. Slabou stránkou je to, čo obci chýba,
alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými. Analýza príležitostí a ohrození sa
zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov, určuje možnosti a riziká, s
ktorými treba v tomto procese rátať. Príležitosťou obce je pozitívny trend, ktorý môže byť
impulzom pre jej ďalší rozvoj za predpokladu, že obec získa zdroje na jeho realizáciu a bude
oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja a to na
úrovni miestnej, ale aj regionálnej a národnej, ktoré ju v negatívnom smere ovplyvňujú.
Objektom SWOT analýzy sú:
- ekonomická situácia samosprávy (rozpočet obce, majetok obce),
- sociálne a zdravotné služby v obci,
- podnikateľský sektor v obci,
- partnerská spolupráca obce s inštitúciami, so súkromným sektorom, obcami, spolkami
a združeniami pôsobiacimi v obci,
- rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry
- prírodné zdroje a ich využitie.
Na základe sformulovaných silných a slabých stránok sa v ďalšej fáze prípravy Plánu rozvoja
obce pristúpi k definovaniu hlavných rozvojových cieľov, ktoré sú súčasťou strategickej časti
tohto dokumentu.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 11

Stratégia systému CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre
programové obdobie 2014 – 2020
Miestnej akčnej skupiny – MAS Hnilec

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: pracovníci MAS Hnilec

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 11
Stratégia systému CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 20142020 Miestnej akčnej skupiny – MAS Hnilec

Uznesenie č. 138/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Stratégiu CLLD územia MAS Hnilec.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Táto predkladaná stratégia je výsledkom teamovej práce MAS Hnilec, ktorá pôsobí v regióne
okresov Gelnica a Spišská Nová Ves už od roku 2006 s cieľom zmeny Hnileckej „hladovej“
doliny na konkurencieschopný Hnilecký región s rozvinutým podnikateľským prostredím
predovšetkým v oblastí lesníctva, cestovného ruchu ...

Príloha:
Stratégia CLLD územia MAS Hnilec – prezentácia

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 12

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 12
Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016
Uznesenie č. 139/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na I. polrok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Kontrolná činnosť HK 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.
Príloha:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 13

Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a
úlohy

Predkladateľ a spracovateľ: predsedovia jednotlivých komisií pri OZ

december 2015

Návrh na uznesenie
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 11.12.2015
k bodu č. 13
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Uznesenie č. 140/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove v dňoch 22.10.2015 a 13.11.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Predseda komisie informoval všetkých členov komisie, že počnúc dňom 1.9.2015 začal 24hodinový monitoring niektorých častí obce kamerovým systémom. Obsluhu kamier
vykonávajú operátori kamerového systému pri Obecnej polícii Nálepkovo v počte 4
pracovníci (Martin Bátory, Norbert Dragúň, Tibor Gál, Jozef Küffer). Kamerový systém má
pre obec kladný prínos a to hlavne bližší kontakt s Obecnou políciou pri riešení priestupkov,
porušovaní verejného poriadku, znečisťovaní obce a pod.
V obci je pod dosahom kamier námestie so zvonicou, OcÚ, park, pošta, zástavky autobusov,
cintorín, časť zdravotného strediska, Lesy obce Nálepkovo, Hasičská stanica, časť lyžiarskeho
vleku, OD Jednota, hostinec, kostoly a blízke okolie.
Ďalej predseda informoval, že v októbri došlo k zmene v riadení Obecnej polície Nálepkovo –
výmena náčelníka a stanoveniu hlavnej úlohy vo veci zlepšenia kvality práce. Už nastala
lepšia súčinnosť s OO PZ Nálepkovo, ZŠsMŠ Nálepkovo, OcÚ, Zdravotné stredisko,
predajne v obci, ako aj obecné podniky a prevádzky. Koordinácia pomocníkov obecných
hliadok, operátorov kamerového systému s Obecnou políciou, zvýšená hliadková činnosť
v blízkosti ZŠsMŠ, park, námestie, pošta a pod., podané návrhy k dopravnému značeniu
v obci a vykonaná akcia za prítomnosti pracovníčok z KC Mlyn v Nálepkove a OO PZ
Nálepkovo. Bola vykonaná opakovaná kontrola na ul. Hlavnej č. 543 a 544 („mašinka“).
Predseda informoval aj o stručnom prehľade za 10 mesiacov – komisia zasadala 12 x,
prejednala 40 vecí a to za prítomnosti 57 osôb (riešila čistotu, komunálny odpad
a starostlivosť o deti 11x, susedské spory 3x, iný podnet k vykonaniu previerky 3x, pohyb
psov a povinnosti ich majiteľov 6x, informácie predsedu a súčinnosť s OcÚ 12x, občianske
spolunažívanie 5x). Oboznámil prítomných aj s činnosťou komisie za roky 2011 – 2014.
Záverom informoval všetkých prítomných s programom rozvoja obce Nálepkovo na obdobie
2016 – 2022.

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Uznesenie č. 141/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove z 19.10.2015 a 12.11.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 142/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) pridelenie jednoizbového bytu na adrese Nálepkovo, Hlavná 743/119 po Petrovi
Novotnému – Nikole Labudovej, nar. 9.5.1994, bytom Nálepkovo, Hlavná 743/119.
Náhradník: František Batory, nar. 20.8.1993, bytom Nálepkovo, Letná 356/41
b) pridelenie bytu nižšieho štandardu na ul. Grün 132/17 po Marekovi Horváthovi –
Silvii Horváthovej, nar. 24.5.1974, Nálepkovo, Úzka 638/4. Náhradník: Júlia
Horváthová, nar. 22.8.1979, Nálepkovo, I. Hámor 160/16.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 143/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočet KSaB pri OZ v Nálepkove na rok
2016 vo výške 3150,00 eur.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala v dňoch 19.10.2015 a 12.11.2015. Na zasadaní dňa 19.10.2015 prejednala
akciu Mesiac úcty k starším, zaktualizoval sa zoznam žiadostí o pridelenie bytov, predseda
komisie informoval o kontrole bývania v rómskych osadách, o plnení platenia nájomného,
o tom, že bude zvolané spoločné zasadanie KSÚPaŽP a KSaB. Tajomníčka komisie
informovala o čerpaní rozpočtu za rok 2015 k 15.10.2015.
Dňa 12.11.2015 bolo spoločné zasadanie vyššie uvedených komisií k aktualizácii Programu
rozvoja bývania a potom na samostatnom zasadaní komisia navrhla pridelenie dvoch
uvoľnených nájomných bytov, ktoré doporučuje OZ schváliť.

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Uznesenie č. 144/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove z 29.10.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 145/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočet komisie na rok 2016 vo výške
4600,- eur.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 29.10.2015. Na svojom zasadaní prejednávala plnenie úloh za
predchádzajúce obdobie. V priebehu novembra sa uskutočnili pokerový turnaj, mariášový
turnaj a žolíkový turnaj. Komisia doporučuje schváliť v zastupiteľstve finančné prostriedky
v rovnakej výške ako v roku 2015. V mesiaci december sa akcie pripravia podľa plánu
činnosti.

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Uznesenie č. 146/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove dňa 4.12.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 147/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zníženie výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí v Základnej škole s materskou
školou Nálepkovo z 5 eur na 3,50 eur mesačne.
Počet prítomných poslancov:

Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 148/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska Základnej organizácie Nálepkovo o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 eur na
rok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 149/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť Branislava Macka, Nová 703/16,
053 33 Nálepkovo kúpa/prenájom .... pozemku parcela č. 847 o výmere 178 m2, zapísaný na
liste vlastníctva č. 1 vo výške .... eur za m2 za jeden rok na dobu do ......
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 150/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o platení úhrady a úhradu nákladov
za sociálnu službu s Domovom Nálepkovo, n.o. za poskytnutú sociálnu službu p. Oľge
Ogurčákovej, bytom Nálepkovo v sume 949,98 eur za obdobie 20.5.2015 – 30.11.2015
a v sume 2777,24 eur za obdobie 17.12.2014 – 19.5.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Na zasadnutí komisie sa prejednávali
- rozpočtové opatrenia č. 1/2015 Príjmy a č. 2/2015 Výdaje, ktoré doporučujú OZ
schváliť,
- žiadosť ZŠsMŠ Nálepkovo o zníženie výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť ŠKD z 5 eur na 3,50 eur mesačne, doporučujú OZ
schváliť,
- žiadosť MUDr. Ľ. Ševčíka a manželkou, Kukučínova 57, Gelnica o odkúpenie
priestorov v časti budovy Zdravotného strediska Nálepkovo, komisia žiadosť berie na
vedomie,

-

-

-

-

žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Nálepkovo o poskytnutí príspevku na rok
2016 vo výške 500 eur, doporučujú OZ schváliť,
žiadosť p. Matildy Petrufovej, Nám. Pajdušáka 261/48, Smižany o odkúpenie
pozemkov z dôvodu hospodárenia, komisia požaduje od menovanej doložiť zámer a o
aký druh chovu sa bude jednať,
žiadosť p. Branislava Macka, Nová 703/16, Smižany o kúpu alebo prenájom pozemku,
parc. č. 847 o výmere 178 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, komisia doporučuje
OZ žiadosť schváliť po určení ceny za m2,
žiadosť p. Barbary Rusnákovej, Zahájnická cesta 784/119, Nálepkovo o oslobodenie
od poplatkov za ŠKD, žiadosť komisia zamieta,
žiadosť p. Jaroslava Suchého, Grün 759/25, Nálepkovo o jednorázovú peňažnú
výpomoc, žiadosť komisia zamieta,
Zmluvu medzi Obcou Nálepkovo a Domov Nálepkovo, n.o. o platení úhrady za
sociálnu službu a úhradu nákladov za sociálnu službu poskytnutú p. Oľge
Ogurčákovej, bytom Nálepkovo v sume 949,98 eur (20.5.2015- 30.11.2015) a v sume
2777,24 eur (17.12.2014 – 19.5.2015), komisia doporučuje OZ schváliť,
Správy o hospodárení ZŠsMŠN, LON, s.r.o, DN, n.o., komisia tieto správy berie na
vedomie.

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Uznesenie č. 151/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP
pri OZ v Nálepkove z 12.11.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 12.11.2015. Predseda komisie bytovej a sociálnej oboznámil členov
oboch komisií o pripravovanej aktualizácii Plánu rozvoja bývania v obci Nálepkovo. Po
krátkej diskusii v rámci oboch komisií sa členovia komisie rozhodli doporučiť obecnému
zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní zastaviť ďalšiu výstavbu bytoviek pre Rómov a súčasne
doporučujú pokračovať vo výstavbe bytoviek pre mladé rodiny.
Tajomníčka KSÚPaŽP predložila
- žiadosť p. Anny Beluš, bytom Zimná 580/5, Nálepkovo o stavbu komína. Členovia
komisie doporučujú schválenie predloženej žiadosti po doplnení komplexnejšieho
riešenia komínov v predmetnej bytovke,
- žiadosť VSD, a.s. o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zahájnica – úprava
NN siete a trafostanice“, členovia doporučujú schválenie žiadosti,
- návrh VSD, a.s. o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom
„Nálepkovo – ul. Hlavná, pri Strážnickom potoku – úprava NN siete“, členovia
doporučujú schválenie žiadosti,

-

-

žiadosť p. Zoltána Horvátha, Zahájnica 250/60, Nálepkovo o povolenie stavby – NN
prípojky a elektrického odberného zariadenia, členovia doporučujú schválenie žiadosti
po doplnení podkladov potrebných na ohlásenie drobnej stavby,
žiadosť p. Pavla Kiššáka, bytom Nová 713/6, Nálepkovo o stavebné povolenie pre
stavbu „Garáž s prístreškom na drevo“, členovia doporučujú schválenie žiadosti.

