Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2

Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. zasadania OZ dňa
29.12.2014

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23. 02. 2015
k bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. zasadania OZ dňa 29.12.2014

Uznesenie č. 25/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
z 2. zasadania OZ zo dňa 29.12.2014
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Na 2. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 10 uznesení – uznesenia č. 15/2014-OZ – č.
24/2014-OZ. Z toho 1 uznesenie bolo konštatačného charakteru, 3 boli vzaté na vedomie a 6
uznesení po schválení sú v realizácii k naplneniu ihneď, resp. priebežne počas roka 2015.
Čo sa týka problematiky obecnej polície, táto je už doplnená o dvoch členov –
bývalého obecného policajta R. Komára a bývalého štátneho policajta L. Pytela. Obecní
policajti od 7. 1. 2015 už nie sú „tajná“ zamknutá služba na „zbrojnici“, ale otvorená
„verejná“ služba pre občanov! V zmysle zákona číslo 564/1991 Z.z. o obecnej polícii –
zvlášť jeho doplnku č. 105/2011 Z.z. s účinnosťou k 1.5.2011 bolo obecnej polícii uložené
povinne v službe nosiť uniformy v zmysle § 22 - rovnošata príslušníkov OcP. V uniforme
musia byť preto, aby naplnili § 21 preukazovanie príslušníkov k obecnej polícii – ods. 1,
ktorý znie: „Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k OcP ROVNOŠATOU
príslušníka OcP s viditeľným znakom polície....“ Od 7. 2. 2015 obecní policajti už pracujú na
dve smeny! Do rozpočtu obce na rok 2015 bude zapracovaná dodatočne finančná čiastka na
vystrojenie piatich obecných policajtov - výstroj v zmysle § 22 rovnošata príslušníkov
obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii nutná na území SR.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 3

Aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája
2005 a jeho doplnenie tabuľkovej časti a základných údajov o obci
zo dňa 4.2.2008 v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 3
Aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho
rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005, jeho doplnenie tabuľkovej časti a základných
údajov o obci zo dňa 14. 03. 2008 v zmysle zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
Uznesenie č. 26/2015-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o nutnej aktualizácii
PHSEaKR obce najneskôr do 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 539/2005 Z.z o podpore regionálneho rozvoja.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce
Nálepkovo z mája 2005 je základným programovacím dokumentom postavenom na
základoch obnovy a rozvoja obce.
Tento PHSEaK rozvoja obce bol aktualizovaný k 31. 12. 2007, pretože ho bolo
potrebné zosúladiť s „Akčným plánom obce Nálepkovo na roky 2007 – 2013“, ktorý bol a aj
je nevyhnutnou prílohou pri žiadostiach obce o čerpanie štrukturálnych fondov EÚ
v programovacom období 2007 – 2013, resp. 2014 – 2020.
Od 1. 1. 2015 vstupuje do platnosti nový zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 359/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, z ktorého vyplývajú
zmeny, ktoré sa dotknú aj obcí. Prvou základnou zmenou je zmena v názve plánovacieho
dokumentu, ktorý sa bude používať a to: „Program rozvoja obce“ (PRO) – zákon ukladá túto
zmenu, t.j. dať plánovacie dokumenty do súladu s požiadavkami zákona do 31. 12. 2015. V §
12 písm. b) zákona je obciam povinnosť okrem každoročného vyhodnocovania plnenia
programovacieho rozvoja, aj zaslať príslušnému VÚC – KSK, vždy do 31. mája
nasledujúceho roka správu o jeho plnení.
Po aktualizácií predmetného materiálu
aparátom OcÚ, tento bude postupne
prejednaný vo všetkých komisiách OZ a následne bude predmetom schvaľovacieho procesu
v OZ.
Prílohy:
Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce
Nálepkovo, vydaného Technickou univerzitou v Košiciach, 2005
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho
rozvoja obce Nálepkov z mája 2005 k 31.12.2007, január 2008

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 4

Aktualizácia
Akčného plánu Obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013
a návrh na spracovanie
Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2015 – 2020
v priebehu I. polroka 2015

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23. 02. 2015
k bodu č. 4
Aktualizácia Akčného plánu Obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013 a návrh na
spracovanie Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2015 – 2020 v priebehu I. polroka
2015
Uznesenie č. 27/2015-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce
o nutnej aktualizácii Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2008-2013, resp. potrebu jeho
vyhodnotenia, ktorá bude podkladom na spracovanie akčného plánu obce Nálepkovo na roky
2015-2020 v súlade s aktualizovaným programom rozvoja obce.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Na základe vyhodnotenia plnenia PHSEaKR obce Nálepkovo k 31.12.2014 bude
následne v priebehu I. polroka 2015 dopracovaný Akčný plán obce Nálepkovo na roky 20152020, ktorý bude v súlade s možnosťou čerpania finančných prostriedkov a rôznych
dostupných finančných fondov jednotlivých ministerstiev SR, rôznych nadácii, vrátane
štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období verejným, súkromným a občianskym
sektorom. V tomto materiály budú poňaté plánované projektové zámery obce Nálepkovo na
roky 2015-2020 spoločne s plánovanými projektovými zámermi miestnych podnikateľov
(SZČO a právnické osoby) pôsobiacich na území obce vrátane občianskeho sektora.
Po aktualizácii predmetného materiálu aparátom OcÚ, tento bude postupne
prejednávaný vo všetkých komisiách OZ a následne bude predmetom schvaľovaciemu
procesu v OZ.
Príloha: Plánované projektové zámery Obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013 (Akčný plán)

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 5

Aktualizácia Programu rozvoja bývania obce Nálepkovo
z mája 2007

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 5
Aktualizácia Programu rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007
Uznesenie č. 28/2015-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o nutnosti aktualizácie programu rozvoja
bývania obce Nálepkovo z mája 2007, ktorý musí byť v súlade so schváleným územným
plánom obce z roku 1999 resp. s budúcou aktualizáciou ÚPD, taktiež aj s budúcim
Programom rozvoja obce – po aktualizácii PHSEaK rozvoja obce,
b) ukladá KSaB pri OZ, aby v spolupráci so stavebným úradom OcÚ v Nálepkove
vyhodnotilo PRB na r. 2007 – 2017 a zároveň najneskôr v termíne 09/2015 bolo možné
aktualizáciu PRB obce Nálepkovo prejednať v OZ.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Program rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007 (ďalej len PRB) bol
spracovaný v zmysle metodického pokynu MVaRR SR č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe
rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja. PRB by mal byť integrálnou súčasťou PHSEaK
rozvoja obce a mal by byť každoročne aktualizovaný s výstupom rozvoja bývania na
nasledujúci rok a ďalšie roky vo forme konkrétnych projektov začínajúcich stavieb.
Preto je potrebné k samotnej aktualizácii vyhodnotiť tento PRB s rámcovým cieľom
rozvoja bývania na obdobie 10 rokov (2007 – 2017), zaktualizovať a dať do súladu
s programovými cieľmi obce.
Príloha: Program rozvoja bývania z mája 2007

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 6

Aktualizácia Lokálnej stratégie komplexného prístupu
k marginalizovanej rómskej komunite v obci Nálepkovo

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 6
Aktualizácia Lokálnej stratégie komplexného prístupu k marginalizovanej rómskej
komunite v obci Nálepkovo
Uznesenie č. 29/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce
o súčasnom stave - o schválení žiadosti poskytnutia podpory Lokálnej stratégie komplexného
prístupu – kód žiadosti LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2 – 051 – KE zo dňa 28. mája 2010.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 30/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove žiada starostu obce okamžite konať vo veci
záväzného vyhlásenia prijímateľa o poskytnutí podpory LSKxP zo dňa 15.6.2010, so snahou
zmeniť stanovisko p. riaditeľky odboru koordinácie horizontálnej priority MRK Ing. Jany
Minarovičovej zo dňa 4.11.2011 pod číslom 36479/921 92011/OK/NP/MRK/MOR, ktorá
akceptovala rozhodnutie obce nepokračovať v realizácii LSKxP.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Dňa 28. mája 2010 Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity
oznámil, že schvaľuje žiadosť obce Nálepkovo prijatej dňa 29.1.2010 na základe výzvy z roku
2008 na predkladanie žiadosti. V tejto žiadosti obec uviedla, že má záujem realizovať:
- podporu Komunitného centra Mlyn s predpokladanými nákladmi 148 950,- Eur
a termín realizácie 01/2011 – 12/2012;
- regenerácia centra obce za 910 700,- Eur v termíne 05/2011 – 04/2013;
- prístavba ZŠ za 1 579 000,- Eur v termíne 05/2011 – 12/2012.
Dňa 16.9.2010 obec zaslala na ÚV SR – ÚSVRK záväzné vyhlásenie prijímateľa
o poskytnutí podpory LSKxP – Ďalšie míľniky na ceste k sociálnej inklúzii v obci Nálepkovo.
Dňa 31.1.2011 na ÚV SR – ÚSVRK obec zaslala list k výzve uvedenému záväznému
vyhláseniu zo dňa 16.9.2010, že sa nezapojí do projektu podpory LSKxP.
Dňa 3.11.2011 ÚV SR – ÚSVRK potvrdzuje registráciu žiadosti o poskytnutie podpory
LSKxP – t.j. žiadosť na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie
podpory LSKxP (projekt fy EKO – FISH vo veci výroby nealkoholických nápojov..... zo dňa
25. 10. 2011)

Dňa 4.11.2011 obratom ÚV SR – odbor koordinácie HP MRK riaditeľka odboru,
adresuje starostovi list, v ktorom zdôrazňuje, že dňa 7.2.2011 bol na ÚSVRK doručený list,
v ktorom nás informuje o rozhodnutí obce Nálepkovo odstúpiť od realizácie LSKxP.
Na základe vyššie uvedených faktov z písomnej korešpondencie v rokoch 2010-2011
je ešte možné opäť vrátiť obec Nálepkovo do LSKxP a práve preto musím mať ako starosta
obce podporu obecného zastupiteľstva, takú ako v rokoch 2008 – 2010, vtedy bola LSKxP
schvaľovaná v OZ.
Prílohy:
Oznámenie o schválení žiadosti o poskytnutie podpory lokálnej stratégie komplexného
prístupu, zo dňa 28. 05. 2010
Záväzné vyhlásenie Prijímateľa o poskytnutí podpory LSKxP z 15.6.2010
Stanovisko obce k zapojeniu sa do schválenej LSKxP zo dňa 31. 01. 2011
Vrátenie žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej Žiadosti o poskytnutie
podpory LSKxP z 4.11.2011

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 7

Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie obce Nálepkovo

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 7
Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie obce Nálepkovo
Uznesenie č. 31/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
aktivitách obce vo veci získania finančných prostriedkov na spracovanie, resp. aktualizáciu
územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 32/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje postup starostu obce vo veci
opätovného uchádzania sa obce Nálepkovo o dotáciu na aktualizáciu územného plánu obce
a vyčlení v rozpočte obce na príslušný rok 20% finančných prostriedkov celkového
predpokladaného nákladu na obdobie.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 33/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje záväzok obce, že proces obstarávania a
schvaľovania Územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom v zmysle zákona č.
226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie obce
a to § 2 písm. c) Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce – aktualizáciou
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 30 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
v neskorších predpisov.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Obec Nálepkovo sa o predmetnú dotáciu uchádzala už od roku 2006, o čom svedčia aj
uzavreté zmluvy medzi obcou Nálepkovo a zhotoviteľom „Aktualizácie územného plánu
obec Nálepkovo“ (zmeny a doplnky) prof. Michalom Šarafínom zo dňa 15.1.2006 – zmluva
o vyhotovení diela a mandátna zmluva zo dňa 31.1.2006 s Ing. Emíliou Hudzíkovou, ktorá
mala byť garantom vyhodnotenia podkladov a spracovateľkou požiadaviek na spracovanie
zadania pre spracovateľa ÚPN-O t.j. prof. Šarafína. Výsledkom tohoto úsilia v roku 2006
bola zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa
11.6.2006 vo výške 200 880 Sk s tým, že obec bude z vlastných zdrojov spolufinancovať účel
dotácie vo výške 199 120,- Sk. Nakoniec dotácia 200 880,- Sk bola vrátená z dôvodu, že
obec nedokázala splniť spolufinancovanie v závere roka 2008 pre nedostatok finančných
prostriedkov v čiastke 199 120 Sk, pretože po júlovej povodni 2008 vynaložila 800 000 Sk
na likvidáciu škôd, ktoré boli obci zrefundované až v decembri 2008. Preto obec 20.1.2009
opätovne žiadala MVaRR SR o poskytnutie dotácie na spracovanie Územného plánu obce
Nálepkovo, ale neuspela.
V priebehu tohto mesiaca PhDr. J. Gabonayová začala spracovávať žiadosť na
Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR vo veci poskytnutia dotácie na
vypracovanie, resp. aktualizáciu ÚPD-O Nálepkovo, jej zmien a doplnkov s tým, že po
dnešnom zasadaní OZ začne vo veci ÚPD-O vecná a odborná diskusia najprv na pôde
jednotlivých komisií OZ, neskôr začne verejná diskusia s podnikateľskými subjektami na
území obce a s obyvateľmi, ktorých výstupom bude vyhodnotenie podkladov a spracovanie
požiadaviek na zadanie Územno-plánovacieho návrhu obce pre spracovateľa.
Príloha:
Všeobecné záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove č. 39/99 o schválení
územného plánu sídelného útvaru Nálepkovo z 29.11.1999

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 8

SMERNICA č. 1/2015 – interný predpis pre verejné obstarávanie
obce Nálepkovo

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 8:
SMERNICA č. 1/2015 – interný predpis pre verejné obstarávanie obce Nálepkovo

Uznesenie č. 34/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje SMERNICU č. 1/2015 – interný predpis
pre verejné obstarávanie obce Nálepkovo.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
V súvislosti s prijatím zákonov č. 95/2013 Z.z., č. 180/ 2013 Z.z. a č. 34/2014 Z.z.,
ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydávam túto
Smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri
zadávaní zákaziek zo strany obecného úradu a zo strany všetkých subjektov riadených
a založených obcou, ktorí za obstarávateľa vykonávajú úkony vo verejnom obstarávaní.
Príloha: Smernica č. 1/2015 – Interný predpis pre verejné obstarávanie

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 9

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce za rok 2014

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel
Spracovateľ: Ing. Klaudia Baranová

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 9
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014

Uznesenie č. 35/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu o činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2014.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
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 právu o kontrolnej činnosti.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy obce.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 10

Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2014

Predkladateľ
Nálepkove

a spracovateľ:

Jozef Sopko, náčelník Obecnej polície v

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 10
Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2014

Uznesenie č. 36/2015-OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie informáciu o činnosti Obecnej polície v Nálepkove
v roku 2014.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Náčelník Obecnej polície v Nálepkove p. Jozef Sopko predložil obecnému
zastupiteľstvu informáciu o činnosti Obecnej polície za rok 2014.

Príloha: Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2014

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 11

Návrh na zvýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove
a návrh novej Smernice na poskytovanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov členov obecnej polície

Predkladateľ a spracovateľ: Jozef Sopko, náčelník OcP Nálepkovo

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 11
Návrh na zvýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove a návrh novej Smernice na
poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov členov obecnej polície

Uznesenie č. 37/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) návrh na navýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu Nálepkovo za účelom zakúpenia
resp. doplnenia zastaralej a nefunkčnej výstroje a výzbroje
b) Smernicu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
zamestnancom Obecnej polície Nálepkovo
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Ako prílohu k dôvodnej správe prikladám smernicu na poskytovanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) zamestnancom OcP Nálepkovo s návrhom na
navýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove za účelom zakúpenia respektíve
doplnenia zastaralej a nefunkčnej výstroje a výzbroje.
Príloha: Navýšenie rozpočtu OcP Nálepkovo
Smernica na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
zamestnancov OcP Nálepkovo

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 12

Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany a civilnej ochrany za rok 2014

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel
Spracovateľ: Marián Richveis

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 12
Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany
za rok 2014

Uznesenie č. 38/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti obce v oblasti
bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany za rok 2014.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, Referát Bezpečnosti a ochrany
zdravia, Ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo podáva starostovi obce
Správu o plnení a zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilnej ochrany.
Túto dáva aj na vedomie poslancom Obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 13

Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. – personálna zmena konateľa
a zároveň riaditeľa vo vedení obecnej obchodnej organizácie po
23 rokoch
Informácia vo veci 20. výročia založenia Lesov obce Nálepkovo zo
dňa 31. 12. 2012

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23. 02. 2015
k bodu č. 13
Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. – personálna zmena konateľa a zároveň riaditeľa vo vedení
obecnej obchodnej organizácie po 23 rokoch
Informácia vo veci 20. výročia založenia Lesov obce Nálepkovo zo dňa 31. 12. 2012
Uznesenie č. 39/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu vo veci 20. výročia založenia
Lesov obce Nálepkovo vypracovanú bývalým riaditeľom a zároveň aj konateľom Ing.
Jozefom Antonim a to zo dňa 31.12.2012.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Poslanci OZ obdržali krátke ,,resumé" na šiestich stranách v písomnej forme
spracované Ing. Jozefom Antonim, ktorý viedol Lesy obce Nálepkovo nepretržite od
novembra 1992 až do februára 2015. Pokiaľ ste si pozorne prečítali komentár k 20. výročiu
založenia Lesov obce určite pochopíte podstatu a význam vzniku a pôsobenia tejto obecnej
spoločnosti. K dnešku určite v tomto príspevku nie sú ústrednou témou financie získané z
činnosti tejto obecnej spoločnosti za uplynulých 20 resp. 23 rokov, ale ústrednou témou je
popis stavu v tom čase v roku 1992 ,,chorých" obecných lesov. Spolupráca s renomovanými
odborníkmi či už na domácej celoslovenskej úrovni pod garanciou rodáka obce pána
profesora RNDr. Ladislava Šomšáka DrSc. dokázali tú skutočnosť, že obecné lesy boli v
starostlivých ,, rukách" počas celých 23 rokov. Čas neúprosne beží a každému z nás všetkým
rovnako pribúdajú roky - prichádza dôchodkový vek a preto aj v obci Nálepkovo nastáva
generačná výmena, ktorou na popredné pozície vo vedení obecných organizácií, či na
samotnom obecnom úrade prichádzajú noví a predovšetkým mladí nástupcovia, ktorí budú
pokračovať v našom diele, v našich ,,šľapajách" aspoň tak ako sme ich našou doterajšou
prácou nasmerovali.
Záverom sa chcem úprimne poďakovať Ing. Jozefovi Antonimu za dlhoročnú prácu v
prospech obce Nálepkovo, v prospech Lesov obce - právnickej osobe obce, v ktorej si bol
plných 23 rokov a 2 mesiace plne zodpovednou a odborne zdatnou a uznávanou osobou v
odborných kruhoch a aj osobou v pravý čas na správnom mieste, ktorá iniciovala ozdravenie
a obnovu obecných lesov ihneď po nastúpení do vedenia Lesov obce Nálepkovo.
Vážený pán Ing. Jozef Antoni, osobne a spolu s obecným zastupiteľstvom v Nálepkove
prajeme Ti veľa osobných a radostných chvíľ pri užívaní si zaslúženého dôchodku.
Príloha: Výročie založenia Lesov obce Nálepkovo z 31.10.2012

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 14

Aktualizácia členov Zboru pre občianske záležitosti pri
obci Nálepkovo na volebné obdobie 2015 - 2018

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel
Spracovateľ: Bc. Marcela Juhásová

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 14
Aktualizácia členov Zboru pre občianske záležitosti pri obci Nálepkovo na volebné
obdobie 2015 - 2018

Uznesenie č. 40/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Ing. Dušana Daniela ako predsedu
ZPOZ a členov ZPOZ menovite – Ján Plencner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Mgr.
Marta Augustiňáková, Zuzana Šaršaňová, Anna Bobáková, Bc. Marcela Juhásová, Bc.
Miriam Lámerová, Ingrid Kolarčíková.
Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 218/2012 –OZ z 24. 09. 2012.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Po komunálnych voľbách a zvolení nového starostu obce a poslancov OZ sa zmenilo
i zloženie členov Zboru pre občianske záležitosti. V článku 3 Zásad a odmeňovania členov
ZPOZ na území obce Nálepkov sa ZPOZ skladá zo sobášiacich, rečníka, matrikárok,
spevákov, hudobníkov, recitátorov, pracovníka, ktorý vedie pamätnú knihu a kronikára obce.
Návrh:
predseda – Ing. Dušan Daniel, starosta obce
poslanci OZ – Ján Plencner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka
ostatní členovia – Mgr. Marta Augustiňáková, Anna Bobáková, Bc. Marcela Juhásová,
Bc. Miriam Lámerová, Ingrid Kolarčíková, Zuzana Šaršaňová.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 15

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

Predkladateľ a spracovateľ: predsedovia a tajomníci komisií OZ

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 15
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Uznesenie č. 41 /2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove z 15.1.2015 a 29.1.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
KOVP zasadala v dňoch 15.1.2015 a 29.1.2015, spracovala plán činnosti komisie, ako
aj návrh finančného rozpočtu na rok 2015. Predseda komisie informoval členov komisie s
činnosťou za roky 2011 – 2014, celkovo za tieto roky zasadala 52 krát, prešetrila 74 vecí a
predvolala spolu 185 ľudí. Riešila prevažne porušovanie verejného poriadku, kontrolu čistoty
bývania, porušovanie občianskeho spolunažívania, susedské spory, sťažnosti občanov obce,
porušovanie VZN obce, rôzne súčinnosti, voľné pohyby psov, riešenie pohľadávok voči obci
a rôzne podnety k vykonaniu previerok.
Vykonala kontrolu na Hlavnej ulici č. 543 (tzv. mašinka) za účelom kontroly tam
bývajúcich osôb a riešila stavbu suchého WC v časti Trosky.

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Uznesenie č. 42/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove z ........
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Uznesenie č. 43/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove z ........
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Uznesenie č. 44/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove z ........
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Uznesenie č. 45/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP
pri OZ v Nálepkove z ........
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Komisia pre vybavovanie sťažností (KVS)
Uznesenie č. 46/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KVS pri OZ
v Nálepkove z ........
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 16

Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti
Prima Banka Slovensko, a. s.

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel

február 2015

Návrh na uznesenie
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 23.02.2015
k bodu č. 16
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, a. s.

Uznesenie č. 47/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje odpredaj akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s. v počte 11 ks v celkovej sume 6600,- eur.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa

Dňa 9.2.2015 obdržala obec v tejto veci ponuku na odkúpenie 11 akcií, ktoré vlastní obec v
počte 11 ks v celkovej hodnote 4 389 eur k 31.12.2014. Záujemca o kúpu ponúka 6 600 eur čo
predstavuje 50 % - né navýšenie ich terajšej hodnoty. Osobne ako starosta obce doporučujem
ich odpredaj z nasledovných dôvodov:
- obec dňa 15.5.1995 ako klient vtedajšej Prvej komunálnej banky a. s. pobočka Spišská
Nová ves ako akcionár PKB vložila 100 000 Sk zakúpením 1 akcie / 1 ks cenného papiera
(CP)
- postupne k dnešku to činí 11 ks CP v hodnote 4 839 eur čo predstavuje 132 223 Sk
- banka dnes ponúka 6 600 eur čo predstavuje 198 831,60 Sk
- od roku 1995 k dnešku banka obci vyplatila dividendy (poslednú v roku 2007) v
celkovej čiastke 119 133,63 Sk
- za vyššie uvedené obdobie obec zhodnotila 100 000 Sk čistým ziskom 19 133,63 Sk
(635 eur), za 20 rokov je to bezvýznamná čiastka
- prijatím ponuky banky zakúpením 11 CP za 6 600 eur (198 831,60 Sk) z pôvodných
100 000 Sk (3 319,40 eur) obec nakoniec získa za 20 rokov 117 965,23 Sk –
t.j. 3 915,73 eur

Príloha: Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. z 9.2.2015
Potvrdenie o prevzatí cenných papierov Prvá komunálna banka, a.s.

