ZÁPISNICA
z 12. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30. 12. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ondrej
Klekner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ – poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Bc. Jarmila Danielová – vedúca ref. ekonomického
Hostia:
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON s. r. o.
Verejnosť:
Michal Pronský, Arpád Czőlder

Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Návrh Rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,
2018
3.
Návrh časového harmonogramu a obsahového programu zasadaní OZ na
I. polrok 2016
4.
Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
ZŠsMŠ v Nálepkove konaného dňa 14. 12. 2015
5.
Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 10,00 hod.
V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9
poslancov OZ je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce predložil návrh programu 12. zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 21. 12. 2015. Takto predložený návrh bol schválený 7
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prítomnými poslancami (medzi tým o 10:02 vstúpili do miestnosti Bc. Daša
Baniaková a Ondrej Klekner).
Za zapisovateľa zápisnice bol určený: Ján Plencner
Do návrhovej komisie boli zvolení:

Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová

Za overovateľov boli určení:

Ján Kalafus, Dušan Slivka

O 10:10 do miestnosti vstúpil poslanec Ján Soveľ.
Bod č. 2:
Návrh Rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017,
2018
Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 je vyrovnaný, čo sa týka celkových
príjmov a celkových výdavkov v čiastke 2 992 226,55 Eur.
Z príjmov podstatnú časť tvoria predovšetkým príjmy z podielových daní v
čiastke 960 389,00 Eur čo predstavuje 32,25 % z celkových príjmov. 57,99 %
tvoria príjmy z dotácií a transferov vo výške 1 726 977,69 Eur – z toho
1 192 069,00 Eur na ZŠsMŠ a 261 600,00 Eur na DN n.o. Nálepkovo.
Z celkových výdajov 2 992 226,55 Eur 44,42 %, t. j. 1 329 069,00 Eur
predstavujú nerozpočtované výdaje, ktoré sú vlastne výdajmi z poskytnutých
príjmov zo štátneho rozpočtu, resp. z jednotlivých ministerstiev v rámci
preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu.
55,58 % t.j. 1 663 157,55 Eur rozpočtovaných výdajov zostáva k realizácii v
zmysle predloženého návrhu rozpočtu. Podrobný prehľad výdavkov je uvedený
v návrhu programového rozpočtu.
S materiálmi na OZ boli poslancom doručené aj písomné materiály: Finančný
rozpočet na rok 2016, Prímy a výdaje a stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017, 2018.
O 10:15 do miestnosti vstúpil poslanec Patrik Bobák.
Rozprava:
Ondrej Klekner – doporučujem predložený návrh rozpočtu schváliť
s pripomienkami hlavnej kontrolórky v jej Stanovisku k návrhu rozpočtu.
Dušan Slivka – niektoré veci (finančné údaje) sú rozhádzané, napr. splátky
úverov a splátky úrokov.
- je potrebné a nutné vyčleniť financie v rozpočte na Územný plán obce;
- nevidím v rozpočte žiadnu inováciu, žiadne nové veci a plány obce;
Zápisnica z 12. zasadania OZ dňa 30.12.2015

Strana 2 z 7

- vniesol otázku vo veci výšky rezervného fondu, koľko tam máme vlastne
financií.
Ing. Klaudia Baranová – čo sa týka môjho Stanoviska k návrhu rozpočtu,
jedná sa o formálnu stránku doplnenia finančných údajov z rokov 2013
a 2014 a o doplnenie komentára k Programovému rozpočtu – Monitoring
výdavkov, ciele a merateľné ukazovatele na monitorovanie a hodnotenie
plnenia rozpočtu.
Ing. Dušan Daniel – predložil poslancom a HK v písomnej forme
ekonomickým referátom OcÚ spracovaný a doplnený návrh rozpočtu obce na
rok 2016 s výhľadom na roky 2017- 2018 doplnený o skutočne dosiahnuté
finančné výsledky za roky 2013 a 2014 a očakávané finančné výsledky roku
2015 vo vzťahu ku schválenému rozpočtu na rok 2015, resp. jeho úpravy po
zasadaní OZ 11. 12. 2015 (schválené rozpočtové opatrenia).
Taktiež v písomnej forme bola predložená príloha k Programovému rozpočtu
vo veci monitoringu a cieľov merateľných ukazovateľov na monitorovanie
a hodnotenie plnenia rozpočtu.
Dušan Slivka – predložené materiály sa nedajú akceptovať z časového
dôvodu, sú predložené len teraz priamo na zasadaní OZ.
Bc. Daša Baniaková – navrhla krátku prestávku, aby sa poslanci mohli
v tejto veci poradiť.
Za navrhovanú prestávku hlasovalo 8 poslancov – poslanec Soveľ sa
hlasovania zdržal.
Po prestávke cca 5 min. bolo prijaté príslušné uznesenie.
Na jednotlivé vystúpenia poslancov v rozprave priebežne reagoval starosta
obce príslušnými vysvetleniami a odpoveďami.
Na záver rozpravy bolo prijaté:

Uznesenie č. 152/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove prerokovalo návrh rozpočtu obce na rok
2016 s výhľadom na roky 2017, 2018 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky
obce Nálepkovo k návrhu rozpočtu a tento schvaľuje s tým, že predložené
materiály na dnešné OZ prekontroluje HK do nasledujúceho zasadania OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 3:
Návrh časového harmonogramu a obsahového programu zasadaní OZ na
I. polrok 2016
V zmysle Rokovacieho poriadku OZ v Nálepkove zo dňa 13. 4. 2011
predkladám návrh termínov riadnych zasadaní OZ na I. polrok 2016 a zároveň
predkladám aj návrh zásadných bodov programu jednotlivých zasadaní tak ako
doposiaľ budú dopĺňané obligatórnymi bodmi programu (informácie o činnosti
komisií OZ, rôzne, interpelácie ...).
Obsahový návrh programu jednotlivých zasadaní OZ:
13. zasadanie OZ 29. 1. 2016 – piatok o 10,00 hod.
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad – určenie poplatku za drobný stavebný odpad
- VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Nálepkovo
- Registratúrny poriadok na správu registratúry obce Nálepkovo
 Rozposlanie písomných materiálov 25.1.2016 – pondelok
 Zasadanie komisií v dňoch 18.1.-20.1.2016 – pondelok-streda
 Uzávierka predkladaných materiálov dňa 21.1.2016 – štvrtok
14. zasadanie OZ 29.2.2016 – pondelok o 10,00 hod.
- Hodnotiaca správa obce Nálepkovo k 31.12.2015 – vyhodnotenie výstupov,
výsledkov, dôsledkov a celkových účinkov programu za rok 2015
- Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
- Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej
obrany za rok 2015
- Správa o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2015
 Rozposlanie písomných materiálov 22.2.2016 – pondelok
 Zasadanie komisií v dňoch 15.2.-17.2.2016 – pondelok-streda
 Uzávierka predkladaných materiálov dňa 18.2.2016 – štvrtok
15. zasadanie OZ 29.4.2016 – piatok o 10,00 hod.
- Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove a právnických osôb obce
za rok 2015
 Rozposlanie písomných materiálov 19.4.2016 – utorok
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 Zasadanie komisií v dňoch 11.4.-13.4.2016 – pondelok-streda
 Uzávierka predkladaných materiálov dňa 14.4.2016 – štvrtok
16. zasadanie OZ 30.6.2016 – štvrtok o 10,00 hod.
- Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove za I. štvrťrok 2016
- Záverečný účet obce za rok 2015
 Rozposlanie písomných materiálov 20.6.2016 – pondelok
 Zasadanie komisií v dňoch 13.6.-15.6.2016 – pondelok-streda
 Uzávierka predkladaných materiálov dňa 16.6.2016 – štvrtok

Rozprava:
Dušan Slivka – pripomenul časový nesúlad vo vzťahu k navrhovanému termínu
zasadania OZ dňa 29. 01. 2016 v rozposlaní písomných materiálov 25. 1. 2016
(len 4 dni pred zasadaním).
Ing. Klaudia Baranová – taktiež poukázala na časový nesúlad, ako poslanec D.
Slivka a k OZ 29. 2. 2016 namietala skutočnosť, že v OZ už predkladala správu
o kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 a preto postačuje dať do programu
zasadania OZ správu za II. polrok 2015.
Na tieto príspevky reagoval starosta obce, že si uvedené námietky preverí
a v prípade potreby zjedná nápravu.
Na záver rozpravy bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie č. 153/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje termíny riadnych zasadaní OZ na
I. polrok 2016 v dňoch 29.1.2016, 29.2.2016, 29.4.2016 a 30.6.2016 so
začiatkom o 10:00 hod.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
ZŠsMŠ v Nálepkove konaného dňa 14.12.2015
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Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 27.10.2015 na úradnej tabuli obce,
webovej stránke obce a prostredníctvom Internetového sprievodcu trhom práce
(ISTP.sk). Výberové konanie realizovala Rada školy pri ZŠsMŠ v Nálepkove.
Vo výberovej komisii boli 4 členovia Rady školy za zriaďovateľa, 4 zástupcovia
rodičov, 2 zástupcovia za pedagogických pracovníkov a 1 zástupca za
zamestnancov. Spolu 11 členov Rady školy (100 %-tná účasť). Za štátnu
školskú inšpekciu bol delegovaný ďalší člen výberovej komisie a možný delegát
do výberovej komisie za Krajský školský úrad sa ospravedlnil.
Výberového konania sa zúčastnili PaedDr. Dagmar Jančurová a Mgr. Ingrid
Majorová. Prihlásený Mgr. Milan Bartko sa na výberové konanie nedostavil. Na
záver výberového konania pri tajnom hlasovaní bolo odovzdaných celkom 12
hlasovacích lístkov, z toho 6 v prospech PaedDr. Dagmar Jančurovej, 5 v
prospech Mgr. Ingrid Majorovej a 1 neplatný – bez uvedenia mena.
Výstupom výberového konania bolo Radou školy pri ZŠsMŠ v Nálepkove
prijaté uznesenie, v ktorom Rada školy predložila návrh obci Nálepkovo,
zriaďovateľovi ZŠsMŠ v Nálepkove nevymenovať na základe výsledkov
výberového konania žiadneho kandidáta, pretože ani jeden z nich nedosiahol
požadovaný počet hlasov.
Rozprava:
Dušan Slivka – pripomenul, že OZ nemusí schvaľovať poverenie vedením školy
konkrétnu osobu, pretože je to v kompetencii starostu obce, poslanci len berú na
vedomie túto informáciu. Taktiež pripomenul „časový aspekt“ realizácie
výberového konania na funkciu riaditeľa školy, je potrebné ho realizovať čo
najskôr.
Na záver rozpravy boli prijaté uznesenia:
Uznesenie č. 154/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠsMŠ v Nálepkove
konaného dňa 14.12.2015.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 155/2015-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce,
že poveruje vedením ZŠsMŠ v Nálepkove na obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016
Mgr. Magdalénu Čerťanskú.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 1 (Soveľ)
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 156/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove žiada starostu obce, aby ďalšie výberové
konanie na funkciu riaditeľa ZŠsMŠ v Nálepkove bolo časovo zrealizované tak,
aby k 1.7.2016 bol možný nástup do funkcie riaditeľa úspešného kandidáta z
výberového konania.
Počet prítomných poslancov: 9
Za hlasovali: 9
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OZ za
ukončené a poďakoval sa všetkým za účasť na zasadaní. Zároveň sa poďakoval
poslaneckému zboru, hlavnej kontrolórke a pracovníkom OcÚ v Nálepkove za
dobrú celoročnú spoluprácu a o 10:45 zasadanie ukončil.

Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia: Ján Kalafus
Dušan Slivka
Zapísal:

Ján Plencner
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