Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2

Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 4. zasadania OZ dňa
30.3.2015

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4.5.2015
k bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 4. zasadania OZ dňa 30.3.2015
Uznesenie č. 70/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
a úloh zo 4. zasadania OZ zo dňa 30.3.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Na 4. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 22 uznesení - uznesenia č. 48/2015-OZ 69/2015-OZ, ktoré sú priebežne plnené, resp. 13 uznesení OZ bolo braných na vedomie a 9
uznesení OZ schválilo.
K uzneseniu č. 59/2015-OZ, ktorým bola braná OZ informácia stavebného úradu obce
o ním vykonávaných úradných výkonov v období od 1.1.2011 k 28.2.2015 si dovolím doplniť
konkrétne vykonané úkony (boli opomenuté v zápisnici zo 4. zasadania OZ z 30.3.2015). Za
uvedené obdobie bolo celkom vykonaných 328 úradných výkonov (z toho napr. 16 územných
rozhodnutí, 54 stavebných povolení, 36 kolaudačných rozhodnutí, 15 súhlasov na výrub
drevín, 90 ohlásení ...).
V oblasti požiarnej ochrany, resp. Obecného hasičského zboru, či Dobrovoľného
požiarneho zboru bola uskutočnená Výročná členská schôdza dňa 26.4.2015, na ktorej za
účasti dobrovoľných požiarnikov vrátane členov Výboru DPO a niektorých zamestnancov
OcÚ, riaditeľa LON, s.r.o. a vybraných poslancov OZ, ktorých ich zamestnanie a povolanie
súvisí aj s činnosťou DPO (O. Klekner – zamestnanec LON, s.r.o., M. Čarnický – vodič
z povolania, J. Kalafus – predseda KFaSOM, J. Soveľ – podnikateľ vlastniaci zemné stroje
...), na ktorej boli podrobne prediskutované problémy obce súvisiace s požiarnou ochranou
a s funkčnosťou požiarnej techniky. Zároveň bola poriešená aj otázka kreovania nového
výboru DPO vzhľadom k tomu, že podstatná časť členov doterajšieho výboru DPO je
v dôchodkovom veku a preto bolo potrebné po ich dobrovoľnom sa vzdaní členstva vo výbore
– nahradiť ich.
Dňa 25.4.2015 miestnou obhliadkou starostu obce a projektanta Ing. M. Zvaru začala
príprava vypracovania informačnej štúdie renovácie Požiarnej zbrojnice v III. Hámri, ktorej
výstupom bude návrh na projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu (interiér – nová
elektroinštalácia vrátane vykurovania a vybavenia sociálnych zariadení, exteriér – výmena
okien, dverí, železnej brány a eternitovej strechy). Spracovaná štúdia bude predmetom
rokovania v OZ – výstupom by malo byť verejné obstarávanie a časový harmonogram
renovácie Požiarnej zbrojnice vrátane finančných nákladov. Zrenovovaná požiarna zbrojnica
by sa v budúcnosti mohla stať aj kultúrnou ustanovizňou v tejto časti obce.
K uzneseniu č. 53/2015-OZ informácie riešení nezamestnanosti obce dopĺňam ďalšiu
informáciu, že k 1.5.2015 v LON, s.r.o. nastúpilo 30 zamestnancov na dobu 6 mesiacov na

základe projektu ÚPSVaR Spišská Nová Ves. V tomto prípade je aj reálna možnosť
predĺženia tohto pracovného vzťahu na 12 – 18 mesiacov. Takže k dnešku je možné
konštatovať, že v období od 1. januára 2015 samotná obec vytvorila cca 180 pracovných
miest vrátane aktivačných pracovníkov – uchádzačov o zamestnanie.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 3

Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce
za I. štvrťrok 2015

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: riaditelia právnických osôb obce
Ing. Branislav Kellner za LON, s.r.o.
Mgr. Michal Bartoš za DN, n.o.
Mgr. Bibiána Krajníková za ZŠsMŠN

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4. 5. 2015
k bodu č. 3
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I. štvrťrok 2015
Uznesenie č. 71/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o dosiahnutých
ekonomických výsledkoch právnickej osoby obce - Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. za I. štvrťrok
2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 72/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o dosiahnutých
ekonomických výsledkoch právnickej osoby obce - Domov Nálepkovo, n.o. za rok I.
štvrťrok 2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali
Uznesenie č. 73/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o dosiahnutých
ekonomických výsledkoch právnickej osoby obce - Základná škola s materskou školou
Nálepkovo za I. štvrťrok 2015.
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 výsledku hospodárenia za 1. štvrťrok 2015 – LON, s.r.o.
Správa o hospodárení k 31.3.2015 – ZŠsMŠN
Správa o hospodárení za 1. štvrťrok 2015 – DN, n.o.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 4

Protest prokurátora proti VZN č. 16/2013 o núdzovom zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ:

Marián Richveis – ABT, TPO, CO a KR

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4.5.2015
k bodu č. 4
Protest prokurátora proti VZN č. 16/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie
Uznesenie č. 74/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie protest prokurátora zo dňa 24.3.2015
Pd 78/15/8810-3 vo veci zrušenia napadnutého VZN obce Nálepkovo - o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.

Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 75 /2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší VZN obce Nálepkovo č. 16/2013 o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie zo dňa 14.08.2013 v plnom rozsahu.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:

Dôvodová správa
Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi v rámci zákona o prokuratúre uplatnila svoje
právomoci a povinnosti vo vzťahu k samosprávnym orgánom a predložila obecnému
zastupiteľstvu tento protest s cieľom zjednania nápravy resp. dať predmetné VZN do súladu s
platnými zákonnými normami v oblasti hospodárskej mobilizácie a o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu na území obce.

Príloha:
Protest prokurátora podľa § 22 ods. 1 písm. a/ bod 2/ a § 25 zákona č. 153/2011 Z.z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov proti všeobecne záväznému nariadeniu
obce Nálepkovo č. 16/2013 zo dňa 24.03.2015

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 5

Smernica obce Nálepkovo o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v
období krízovej situácie

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Marián Richveis – ABT, TPO, CO a KR

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4.5.2015
k bodu č. 5
Smernica obce Nálepkovo o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie

Uznesenie č. 76/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Smernicu obce Nálepkovo o núdzovom
zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie s účinnosťou od 4.5.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Pod pojmom „Núdzové zásobovanie pitnou vodou“ rozumieme dočasné zabezpečenie
minimálnych dodávok pitnej vody ako životne dôležitého výrobku v období krízovej situácie
pre prežitie:
- obyvateľstva,
- poľnohospodárskeho chovu a výroby a na
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
Prerušenie dodávok pitnej vody vo verejnej vodovodnej sieti (VVS) v dôsledku:
 kontaminácie pitnej vody vo VVS,
 nemožnosti dodať pitnú vodu do VVS (napr. vyčerpané zdroje, sucho, prírodné
katastrofy a. p.),
 narušenia vodovodnej siete veľkého rozsahu a nemožnosti náhradného zásobovania
pitnou vodou.
Musí byť vyhlásený „NÚDZOVÝ STAV“:
Vyhlasuje ho vláda Slovenskej republiky podľa čl. 5 Ústavného zákona číslo: 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu ...
Obec vypracuje pre obdobie krízovej situácie „Plán núdzového zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie – Uvedené v SMERNICI.
Príloha:
SMERNICA OBCE NÁLEPKOVO o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 6

Schválenie spolufinancovania vo výške 15 % z celkových
predpokladaných nákladov na realizáciu projektu
Deratizácia postihnutých oblastí v obci Nálepkovo

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce
- investičný referát

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4.5.2015
k bodu č. 6
Schválenie spolufinancovania vo výške 15 % z celkových predpokladaných nákladov
na realizáciu projektu Deratizácia postihnutých oblastí v obci Nálepkovo

Uznesenie č. 77/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje spolufinancovanie vo výške 15 %
z celkových predpokladaných nákladov na realizáciu projektu „Deratizácia postihnutých
oblastí v obci Nálepkovo“. Projekt sa podáva na základe výzvy ÚSVRK-OKA-2015/000967
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Obec Nálepkovo podá do 12.5.2015 Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. h)
zákona č. 526/2010. Projekt s názvom Deratizácia postihnutých oblastí v obci Nálepkovo sa
podáva na základe výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2015/000967 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Podľa štruktúrovaného rozpočtu predpokladaná výška celého projektu je 9 412,- eur.
Výška dotácie 8 000,- eur, pričom spolufinancovanie je vo výške 1 412,- eur.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 7

Úver č. 18/067/10-Spolufinancovanie projektu z eurofondov
„Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia Základnej školy a
materskej školy v Nálepkove“

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4.5.2015
k bodu č. 7
Úver č. 18/067/10-Spolufinancovanie projektu z eurofondov „Prístavba hlavného
vstupu a rekonštrukcia Základnej školy a materskej školy v Nálepkove“
Uznesenie č. 78/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu účelu nevyčerpaného úveru č.
18/067/10 zo dňa 30.9.2010 v čiastke 17 362,20 eur na pôvodný účel v Bode č. 2.2.2:
„Prístavba hlavného vstupu a rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou v Nálepkove“
na účel úveru: „Investičné programy obce“.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Dňa 30.9.2010 Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Spišská Nová Ves
podpísala predmetnú zmluvu s obcou Nálepkovo vo veci úveru na čiastku 53 400,- eur.
Z uvedenej čiastky dňa 14.12.2010 bolo vyčerpaných 36 037,80 eur na pokrytie faktúry č.
1336137, zostávajúcich 17 362,20 eur zostalo nevyčerpaných na predmetný účel.
Dňa 10.4.2015 starosta obce osobne prejednal v Prima banke Slovensko, a.s.
v regionálnom obchodnom centre Košice (v pobočke Štefánikovo nám. 10 v Spišskej Novej
Vsi) s riaditeľkou obchodného centra Ing. L. Zajacovou možnosti vyčerpania zbytku úveru na
už ukončenú a skolaudovanú „Prístavbu hlavného vstupu a rekonštrukcie Základnej školy
s materskou školou v Nálepkove“. Výsledkom pracovného jednania bolo doporučenie zmeny
účelu úveru v bode č. 2 zmluvy – Predmet „Zmluvy o úvere č. 18/067/10“ a to konkrétne
v bode 2.2 Základné podmienky – v podbode 2.2.2: Účel úveru zmeniť z pôvodného textu na
text: „Investičné programy obce“.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 8

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

Predkladateľ a spracovateľ: predsedovia a tajomníci komisií OZ

máj 2015

Návrh na uznesenie
z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 4.5.2015
k bodu č. 8
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Uznesenie č. 79/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove zo dňa 17.4.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
KOVP zasadala dňa 17.4.2015, na svojom zasadaní riešila poškodenie zábradlia na
moste cez Železný potok to v centre obce pri OcÚ. S prítomnou vecou bola zároveň
upovedomená Správa ciest v Spišskej Novej Vsi za účelom zjednania nápravy. Ďalej
v súčinnosti s KSaB boli vykonané v dňoch 10.4.2015 a 13.4.2015 kontroly v RO – Grün I.
a II. etapa. Záverom členovia komisie vykonali kontrolu nebytových priestorov pri dome č.
543 a to vo veci čistoty na dvore a hlavne poškodeného oplotenia, ktoré sa nachádza
v blízkosti štátnej cesty vedúcej cez obec Nálepkovo, ktoré narúša estetický charakter, ale
zároveň aj bezpečnosť cestnej premávky a osôb tam bývajúcich. Predseda komisie k tejto veci
ešte prehodnotí, pre obec možné a ekonomicky prístupné riešenie k realizácií.

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Uznesenie č. 80/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove dňa 28.4.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa

KFaSOM zasadala dňa 28.4.2015, na svojom zasadaní sa oboznámila s návrhom
komisie sociálnej a bytovej i komisie stavebnej s návrhom štúdie centrálneho vykurovania
bytových jednotiek na Hlavnej ulici č. 743, 744 a 755 a taktiež č. 580. Komisia konštatuje, že
je potrebné osloviť jednotlivé inštitúcie, ktoré sa musia vyjadriť a dať súhlas k zmenám vo
vykurovaní jednotlivých objektoch. Po doručení vyjadrení jednotlivých inštitúcií v zmene
vykurovania a predložení rozpočtov komisia doporučuje OZ schváliť finančné prostriedky na
tieto rekonštrukcie. Ďalej boli členovia oboznámení s pripravovaním verejného obstarávania
na zadanie a spracovateľa ÚPD-O.

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Uznesenie č. 81/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove z 27.4.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
KKMaŠ zasadala dňa 27.4.2015, kde prejednala plnenie plánu činnosti na rok 2015.
V mesiaci apríl počas veľkonočných sviatkov sa konali turnaje a to volejbalový a futbalový.
Volejbalového turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev a futbalového 6 družstiev. V máji komisia
pripravuje pokerový turnaj a cyklistické preteky. Koncert P. Dvorského je toho času vo
vybavovaní.

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Uznesenie č. 82/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove z 9.4.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 9.4.2015, na zasadnutí prejednala Analýzu vykurovania v 16 b.j.
pri benzinole, informácie o vykonaných kontrolách v nájomných bytoch v rómskych osadách
a ďalšie informácie podané predsedom komisie a zástupcom starostu obce.

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Uznesenie č. 83/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP
pri OZ v Nálepkove z 28.4.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 28.4.2015, odsúhlasila návrh vykurovania centrálnou kotolňou
pre nájomné byty pri Benzinole na Hlavnej č. 743, 744 a 755 na základe predloženej
vypracovanej štúdie. Prejednala žiadosť občana o výstavbu komína na Zimnej č. 580, žiadosť
manželov o výrub topoľa pred domom a žiadosť fy Locus servitutis, s.r.o. Spišská Nová Ves
o stanovisko k výstavbe rybníkov, záchytu prameňa a spracovateľskej haly na spracovanie
pramenitej vody v časti Tretí Hámor.

