ZÁPISNICA
zo 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30. 03. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ondrej Klekner, Jarmila
Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ - poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. organizačno-právny
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce, matričný úrad
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce, ref. investičný
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Bibiana Krajníková – riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Marián Richveis – ref. bezpečnosti práce, PO a CO
Anna Bobáková – referát sociálny a evidencie obyvateľstva
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková – poslankyňa OZ, Ing. Branislav Kellner – riaditeľ
LON, s.r.o.
Verejnosť:
Slávka Smoradová, Vladimír Špánik, Tibor Penxeš, Jana Pronská, Michal
Pronský

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod - ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 3.zasadania OZ dňa 23.2.2015
Aktualizácia Organizačnej štruktúry obce Nálepkovo k 1.4.2015
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce (LON
s.r.o., DN n.o a ZŠsMŠN) za rok 2014
Informácia zástupcu starostu obce o aktivitách obce v riešení
nezamestnanosti občanov obce k 28.2.2015
Dodatok č. 10 k zmluve o nájme lesných pozemkov
Návrh na kúpu rodinného domu a pozemkov v podielovom
spoluvlastníctve Slovenskej republiky v správe Okresného úradu
Košice
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Protest prokurátora proti VZN č. 5/2011 Požiarny poriadok obce
Nálepkovo zo dňa 21.12.2011
Požiarny poriadok obce Nálepkovo
Informácia stavebného úradu obce od 1.1.2011 k 28.2.2015 o počte
ním vykonaných úradných výkonov
Zmluva o odchyte túlavých zvierat s Mestom Spišská Nová Ves
Informácie z komisií obecného zastupiteľstva - Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery
Úprava platu starostu obce
Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej
na zasadaní OZ
Rôzne
Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 14,00 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového počtu
9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu 4. zasadania OZ v
zmysle pozvánky zo dňa 23.3.2015. Takto predložený návrh bol schválený
všetkými 7 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

PhDr. Jarmila Gabonayová
sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Ondrej Klekner
Ján Kalafus

Za overovateľov boli určení:

Dušan Slivka
Patrik Bobák

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 3. zasadania OZ dňa 23.2.2015
Na 3. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 23 uznesení - uznesenia
č.25/2015-OZ - 47/2015-OZ, ktoré vo väčšine sú dlhodobého charakteru s cieľom
ich naplnenia do konca roka 2015, resp. boli brané obecným zastupiteľstvom na
vedomie. Obecní policajti už majú nové uniformy, Aktualizácia PHSR, Akčného
plánu, PRB a ÚPD-O sú a budú v programe zasadaní všetkých komisií OZ pod
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garanciou zástupcu starostu obce až do prijatia ich naplnenia príslušnými
uzneseniami v OZ do konca roka 2015.
Projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia s osobitným zameraním sa
na Záhajnicu a Hámor bol spracovaný a odoslaný na patričnú inštitúciu. Samotné
centrum obce bude predmetom iného projektu vzhľadom k tomu, že z celkového
počtu cca 250 svetelných bodov v obci nie je možné pokryť možnú limitovanú
dotáciu vo výške od 1 000,-- do 13 500,-- Eur.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 48/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 3. zasadania OZ dňa 23.2.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 3:
Aktualizácia Organizačnej štruktúry obce k 1.4.2015
V období rokov 2007 - 2014 k dnešku došlo napr. k doplneniu komisie pre
vybavovanie sťažností pri OZ, z obecných organizácií zaniklo Obecné
poľovnícke združenie - rozpočtová organizácia obce k 30.6.2012 (OPZN vzniklo
k 1.8.1993), došlo k zmene názvu Domova dôchodcov Nálepkovo, n.o. na
Domov Nálepkovo, n.o. so sídlom v Nálepkove, zanikla Telesná kultúra a šport
Nálepkovo s.r.o. (vznikla ako príspevková organizácia obce k 1.7.1994). Obec už
nemá prednostu obecného úradu, ale zástupcu starostu obce od 16.12.2014 na
plný úväzok.
Rozprava:
Dušan Slivka – k tej organizačnej štruktúre – kto za čo zodpovedá? Zástupca,
starosta?
Starosta obce – starosta zodpovedá za celú organizačnú štruktúru spolu
s obecným zastupiteľstvom, pretože sme na rovnakej úrovni, t. j. ako orgány
obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.
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Dušan Slivka – prečo je tam hlavný kontrolór? Je podriadený zastupiteľstvu,
nemá byť pod obcou.
Starosta obce – po pracovnej stránke a pracovnej línii má hlavný kontrolór
podpísanú pracovnú zmluvu s obcou, resp. OcÚ a nie s obecným
zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 49/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove nadväzujúc na uznesenie č. 12/2014 OZ vo veci vydania Organizačného poriadku Obecného úradu v Nálepkove zo
dňa 15.12.2014 k 16.12.2014 berie na vedomie informáciu starostu obce o úprave
Organizačnej štruktúry obce Nálepkovo zo dňa 1.1.2007 k 1.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 4:
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce (LON s.r.o., DN
n.o. a ZŠsMŠN) za rok 2014
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, tak
ako to bolo pravidelne (nie sporadicky v rokoch 2011 – 2014) realizované v
rokoch 1990 – 2010.
Pre úspešný ekonomický chod obce je dôležité mať predovšetkým zo strany
štatutárnych orgánov obce
(starosta a obecné zastupiteľstvo) úplný a
transparentný prehľad o nakladaní s finančnými prostriedkami obecného úradu a
obce samotnej pod garanciou tých, ktorí sú za to plne zodpovední. Aj, keď napr.
v rámci obchodnej spoločnosti LON s.r.o. vystupuje v jednej osobe ako Valné
zhromaždenie starosta obce za obec ako jediný a 100 %-ný spoločník (je to tak od
1.1.2005), v rámci DN n.o. jeho činnosť je pod kontrolou Správnej rady, ktorej
predsedom od roku 2011 je bývalý starosta - dnes poslanec pán Slivka. V ZŠsMŠ
pôsobí Rada školy, ktorá vykonáva svoju činnosť v zmysle Štatútu Rady
školy (okrem iného sa vyjadruje aj k návrhu rozpočtu a aj k správe o výsledkoch
hospodárenia školy) – predsedníčkou rady školy je Ing. Katarína Vdoviaková.
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Výsledky hospodárenia LON s.r.o. a DN n.o. sú povinne prezentované
,,Výročnými správami" za príslušný rok - LON s.r.o. ju zasiela na Obchodný
register Okresného súdu Košice I. a DN n.o. na Košický samosprávny kraj a na
Krajský úrad Košice. Dosiahnuté hospodárske výsledky od roku 2011
zverejňuje Ministerstvo financií na www.finstat.sk (hospodárske výsledky a
účtovné závierky) všetkých obchodných spoločností v rámci Slovenska - tam je
možné oboznámiť sa taktiež s hospodárením LON s.r.o podrobne od roku 2011.
A samotné celkové hospodárenie obce je zverejňované na web stránke obce
www.nalepkovo.sk.
Rozprava:
Počas rozpravy bol už prítomný aj p. Ján Soveľ – poslanec OZ (príchod o 14:30)
Dušan Slivka - nie je tu p. riaditeľ LON, ale chcel som sa opýtať. Sú tu výsledky
koľko bolo ťažby a koľko sa vyplatilo, nie je tam však zisk za r. 2014.
Starosta obce – uplynulý týždeň bol robený audit, zisk prestavuje cca 500,-- Eur.
Na bežných účtoch LON, s.r.o. je cca 500 000,-- Eur a v rezervnom fonde na roky
2015 – 2022 ďalších cca 700 000,-- Eur.
Dušan Slivka - ekonomické výsledky ZŠ s MŠ – ohľadom originálnych
kompetencií – sú tam plusy, mínusy.
Mgr. Bibiana Krajníková – čo sa týka ZŠ je tam mzda kuchárky na Grüne, potom
ju bolo potrebné presunúť na školskú jedáleň. Bola tam poskytnutá dotácia. Je
teraz otázne, či to môže byť v takejto forme, keďže potrebujú vykryť mzdy na
úseku školskej jedálne.
Uznesenie č. 50/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu
o dosiahnutých ekonomických výsledkoch právnickej osoby obce - Lesy obce
Nálepkovo, s.r.o. za rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 51/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu
o dosiahnutých ekonomických výsledkoch právnickej osoby obce - Domov
Nálepkovo, n.o. za rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 52/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu
o dosiahnutých ekonomických výsledkoch právnickej osoby obce - Základná
škola s materskou školou Nálepkovo za rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Informácia zástupcu starostu obce o
nezamestnanosti občanov obce k 28.2.2015

aktivitách

obce

v

riešení

Vzhľadom na vysoký počet obdržaných žiadostí o prijatie do zamestnania
sa obec rozhodla zapojiť do projektov ÚPSVaR, a využiť tak nástroje sociálnej
politiky na zníženie nezamestnanosti. Zamerali sme sa na tvorbu pracovných
miest, či už je to na úrovni aktivačnej činnosti, malých obecných služieb,
absolventskej praxe príp. zamestnanie prostredníctvom pracovných zmlúv.
Zároveň svoje aktivity smerujeme i k profesionálnemu formovaniu
budúcich zamestnancov a využívame možnosti programu REPAS (rekvalifikácia
– príležitosť – spolupráca), zameraného na rekvalifikáciu. Vzhľadom na
požiadavky trhu a profesijne zaradenie našich budúcich zamestnancov, sme sa
rozhodli školenie zamerať na obsluhu a údržbu krovinorezov.
Okrem spracovania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na vytváranie
pracovných miest sa zameriavame na aktuálne výzvy na podávanie projektov
a získavanie dotácií v rôznych oblastiach:
 Projekt „Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce“ – projekt je
v štádiu spracovania. Žiadosť o dotáciu bude zaslaná začiatkom roka 2016.
Presunutie termínu podania žiadosti o získanie financií je z dôvodu
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rozsiahlosti samotného dokumentu a vysokej nákladovosti na jeho
spracovanie. Podať projekt bude možné v prípade, ak bude zahrnutý
v rozpočte obce.
 Zriadenie chránenej dielne – projekt je v štádiu spracovania. Vzhľadom na
požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v SNV je
potrebné najskôr zrealizovať projekt zameraný na kamerový systém
a následne regionálny úrad vydá záväzné stanovisko ohľadom uvedenia
priestorov OcP na Požiarnej zbrojnici do prevádzky. V rámci chránenej
dielne chceme zamestnať dvoch ZŤP, ktorých úlohou bude obsluha
a sledovanie tohto kamerového systému.
 Projekt Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nálepkovo – projekt je
zaslaný. Zámerom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v počte
90 bodových miest, v časti obce II. a III. Hámor, Záhajnica. Projektom sa
napomôže k zníženiu nákladov na verejné osvetlenie. Verejné osvetlenie
v obci sa bude rekonštruovať v rámci iných projektov, kde má obec vyššie
šance zrealizovať tento zámer.
Rozprava:
Dušan Slivka - k časti 9 - o aké upratovačky ide? O aké pomocné občianské
hliadky ide?
Ján Plencner – upratovačky upratujú na TkŠ. Ide o pani Trojanovú a Kačírovú.
Projekt už beží a sú zamestnané.
Dušan Slivka – k časti 11 ide o rómske občianske hliadky?
Ján Plencner – áno, ide o náhradnú formu. Je to pomenované ako pomocník
občianskej hliadky.
Starosta obce – po 6 mesiacoch je možné požiadame o dotáciu na ďalšie obdobie
o 6 – 12 mesiacov.
Dušan Slivka – k časti 13 o aké školenie ide? Je to na obsluhu krovinorezov?
Ján Plencner – ide o školenie, ktoré sa organizuje v rámci projektu REPAS
(ÚPSVaR). Všetko sa uhradí cez projekt. Školenie zamerané na obsluhu a údržbu
krovinorezov bolo na TkŠ v sobotu a v nedeľu. Školiteľ bol z SOU Bijacovce.
Dnes bolo aj školenie pomocníkov občianskych hliadok, budúcich zamestnancov
v počte 4. Školil ich JUDr Michal Komara, PhD., náčelník Mestskej polície
v Spišskej Novej Vsi. Ľudia majú nastúpiť od 01. 04. 2015, zmluvy budú na 6
mesiacov.
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Uznesenie č. 53/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu zástupcu
starostu obce o aktivitách obce v riešení nezamestnanosti občanov obce
k 28.2.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Dodatok č. 10 k zmluve o nájme lesných pozemkov
Zmluva o nájme lesných pozemkov bola medzi obcou Nálepkovo ako
prenajímateľom a Lesmi obce Nálepkovo s.r.o., ktorej zakladateľom je obec
Nálepkovo uzavretá 31.12.2004 s účinnosťou od 1.1.2005. Zákon č. 504/2003
Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku
a lesných pozemkov bol od uzavretia zmluvy niekoľkokrát menený.
Jednou z podstatných náležitostí zmeny zákona o nájme lesných pozemkov
je čas nájmu, a to najmenej na 30 rokov. Zmluva o nájme lesných pozemkov bola
uzavretá na neurčitý čas, najmenej na 10 rokov, čo bolo v tom čase v súlade
s platným zákonom o nájme lesných pozemkov.
Dodatky k zmluve o nájme lesných pozemkov sa týkali najmä úprav výšky
nájomného v prospech obce v závislosti od hospodárenia prenajímateľa, čo bolo
v súlade s článkom IV. ods. 3 nájomnej zmluvy. Vzhľadom na dosahovanie
priaznivých výsledkov hospodárenia v lesoch a po predchádzajúcej konzultácii
s konateľom Lesov obce Nálepkovo s.r.o. v dodatku sa mení aj výška nájomného
na sumu 120 000,- eur.
Za účelom lepšej prehľadnosti v dôsledku dodatkov k zmluve a zmien
v legislatíve prenajímateľ a nájomca vypracujú úplné znenie predmetnej zmluvy
o nájme lesných pozemkov.
Rozprava:
Dušan Slivka - už dlhé roky keď som bol poslancom, p. Antoni hovoril, že lesy
už nemajú taký zisk – je nutné nájom znížiť. Čítam, že o 20 000,-- sme išli vyššie
s nájmom. Keďže ste hovorili že 500,-- Eur je zisk, odkiaľ zoberieme zvyšok,
ďalších 20 000,-- Eur?
Starosta obce - bude sa splácať nájom 10 000,-- Eur/mesačne, je to reálne splácať.
Bolo pracovné stretnutie konateľa, lesného hospodára – hodnotilo sa, že možno
pôjdeme do mínusu v priebehu roka 2015. Zatiaľ čo je momentálne naplánované
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je to reálne splniť. Na bežnom účte majú cca 500 000,-- Eur a v rezervnom fonde
na pestevnú činnosť od r. 2015 – 2022 majú zabezpečených ďalších 700 000,-Eur. Začína rubná ťažba – bude to
cca 6 000 až 7 000 m3. Môžu splácať nájom mesačne 10 000,-- Eur. Potrebujeme
využívať fondy prostredníctvom projektov na ďalšie obdobie.
Dušan Slivka - lesný hospodársky plán sa prijíma na 10 r. Veľké čiastky tam nie
sú. V nasledujúcom období nemá byť veľká ťažba.
Starosta obce - do r. 2022 sú k dispozícii finančné prostriedky na pestevnú
činnosť - tie zatiaľ postačujú. Aj audítorka zhodnotila, že je postačujúci tento
finančný stav do roku 2022.
Ondrej Klekner - lesný hospodársky plán je presne stanovený. Ide sa presne
podľa tohto stanovaného plánu. Ideme v súlade s predchádzajúcimi rokmi.

Uznesenie č. 54/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 10 k Zmluve
o nájme lesných pozemkov uzavretej dňa 31.12.2004.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Návrh na kúpu rodinného domu a pozemkov v podielovom spoluvlastníctve
Slovenskej republiky v správe Okresného úradu Košice
Obec Nálepkovo je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných
na liste vlastníctva č. 915, kat. územie Nálepkovo, popísaných v návrhu na
uznesenie v podiele 427/10000.
Pôvodným vlastníkom predmetných nehnuteľností bol nebohý Vizina
Ervín. Pretože nemal žiadnych právnych nástupcov – dedičov, väčšinový podiel
nadobudol zo zákona štát (9573/10000). Obec mala voči neb. Vizinovi
pohľadávku za poskytnutie pôžičky na opravu strechy, ktorá bola zničená
požiarom. Pretože neb. Vizina po smrti nemal žiadne finančné prostriedky, jeho
záväzok voči obci sa vysporiadal tak, že obci ako náhrada bol v dedičskom konaní
priznaný podiel na predmetných nehnuteľnostiach 427/10000 k celku, čo
zodpovedalo jeho dlhu voči obci.
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Obec predmetné nehnuteľností chce využiť na výstavbu bytov pre sociálne
slabších občanov, prípadne na zriadenie parku a detských ihrísk. Rekonštrukcia
(oprava) domu sa javí ako nevhodná, pretože dom je v takom schátralom stave,
že jeho oprava by bola podstatne nákladnejšia ako výstavba nového domu.
Kúpna cena predmetných nehnuteľností nie je v uznesení účelovo uvedená,
pretože pri osobnom rokovaní prednosta okresného úradu prehlásil, že po
konzultácii s ministerstvom cena bude maximálne 1500,- eur, ale môže byť aj
nižšia.
Podľa znaleckého posudku č. 22/2014 všeobecná hodnota predmetných
nehnuteľností je spolu 7100,- eur.
Rozprava:
Dušan Slivka – ide o dom pána Vizinu? Roky pán Dr. Kozák bojoval
s Okresným úradom v Košiciach. Je tam veľký problém s pozemkom.
JUDr. Dušan Kozák – pán Vizina mál dlh voči obci.
Dušan Slivka – prečo je uvedené, že môže byť nižšia suma?
JUDr. Dušan Kozák – prednosta Okresného úradu to vybavoval. Dom nie je
vhodný na bývanie. Bolo by dobré ho zbúrať. Pozemok je dobrý. Prednosta
Okresného úradu v Košiciach prisľúbil jednanie s ministerstvom. Predpokladám,
že max. cena bude 1 500,-- Eur.

Uznesenie č. 55/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho
podielu k rodinnému domu súpisné číslo 654 na parcele číslo 618/1 a k pozemkom
parcelné číslo C KN 618/1 o výmere 437 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a parcelné číslo C KN 618/2 o výmere 1349 m2, druh pozemku
záhrady, zapísaných na liste vlastníctva č. 915, katastrálne územie Nálepkovo,
a to podiel 9573/10000 k celku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe
Okresného úradu Košice.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 8:
Protest prokurátora k VZN č. 5/2011 – Požiarny poriadok obce Nálepkovo
zo dňa 21.12.2011
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 požiarnej
ochrany na území obce.
Rozprava:
Dušan Slivka - s pánom Richveisom sme riešili túto vec v minulosti. Bolo to
nariadenie.
Marián Richveis – tak, ako je v dôvodovej správe uvedené, podľa právnych
predpisov nastali zmeny a bolo vytknuté obci, že má takto spracované VZN.
V r. 2011 bola aktualizácia požiarneho poriadku obce – a tak vzniklo nové VZN.
Zákon o ochrane pred požiarmi sa menil a má byť nový požiarny poriadok obce.

Uznesenie č. 56/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie protest prokurátora
zo dňa 9.3.2015 Pd 67/15/8810-3 vo veci zrušenia napadnutého VZN obce
Nálepkovo - Požiarny poriadok obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 57/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší VZN obce Nálepkovo č. 5/2011
Požiarny poriadok obce Nálepkovo zo dňa 21.12.2011 v plnom rozsahu.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
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Bod č. 9:
Požiarny poriadok obce Nálepkovo
Pôvodný Požiarny poriadok obce zo dňa 21.12. 2011 ,,zastrešený" už dnes
zrušeným VZN č. 5/2011 bol zaktualizovaný predovšetkým v Článku 5 - Početný
stav a vybavenie obecného hasičského zboru. Je sympatické jeho 18 - stranové
písomné uskutočnenie v kvalitnom textovom naplnení povinností obce v oblasti
požiarnej ochrany na jej území. Ale prosím, aby sme si uvedomili na tejto pôde aj
skutočný reálny stav v tejto oblasti obce k dnešnému dňu.
Preto očakávam na tejto pôde aj návrhy poslancov OZ ako máme a musíme
napĺňať jednotlivé články /(celkom v počte 10) a príslušné §§ - y v počte 24/ po
línii zodpovednosti všetkých zainteresovaných a zodpovedných právnických
orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci
a jej miestnych častí. Zodpovednosť v tejto oblasti spočíva predovšetkým na
starostovi, obecnom zastupiteľstve, obecnom úrade, obecnom hasičskom zbore
(dnes plne nefunkčnom). Isté povinnosti majú aj právnické a fyzické osoby
pôsobiace na území obce, ale len v oblasti, ktoré sa ich špecificky dotýkajú.
Rozprava:
Dušan Slivka – v poznámke bolo, že poslanci sa majú vyjadriť. Tri roky som sa
snažil, aby to fungovalo. Jednak je to prestarnuté a tí čo sú mladí, tak sú mimo
našej obce Nálepkovo (v zahraničí). Sú tam starší členovia, dôchodcovia. Čo sa
týka zboru je tam veľmi zlá situácia.
Starosta obce – uvažujeme, aby boli doplnené pracovné náplne zamestnancom,
robotníkom OcÚ, aby boli členmi Obecného hasičského zboru, resp.
dobrovoľného Požiarného zboru obce. Podobne sa to robilo s robotníkmi
v lesoch, službách obce a neskôr na TkŠ v Nálepkove. Musíme zaktivizovať ľudí,
aby to bolo funkčné. Najviac aktívni sú dobrovoľní požiarnici v III. Hámri.
V súčasnosti je požiarnicka Avia nefunkčná – úroveň techniky v oblasti požiarnej
ochrany rapídne klesla. Ešte v r. 2010 táto technika bola v poriadku, vozidlá
a požiarne striekačky boli akcieschopné. Musíme zaktivizovať sily a vytvoriť
tak funkčný požiarny zbor. Máme čo robiť – aj vo vzťahu k marginalizovaným
rómskym komunitám. Poslanci by mohli byť v tejto oblasti aktívnejší a mali by
podávať na tejto pôde podnety, ako túto problematiku obce riešiť.
Patrik Bobák – niekedy dobrovoľní hasiči chodili po súťažiach.
Starosta obce – táto generácia už je dôchodková. Musíme sa zaktivizovať. Cez
ZŠ s MŠ, OcP, a tak vplývať na mládež.
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Dušan Slivka – čo sa týka techniky, v minulosti nám núkali terénne vozidlo.
Malo veľmi veľkú spotrebu. Súčasná technika v minulom roku bola na STK. Avia
už má asi 40 rokov – tečie olej.
Marián Richveis - obecný úrad má isté povinnosti vo vzťahu k ochrane pred
požiarmi. Obce musí robiť opatrenia uvedené v tomto poriadku. Je možné
spolupracovať s inou obcou, ktorá túto činnosť má, a tak podpísať s ňou zmluvu.
Členovia hasičského zboru musia mať školenia, odbornú spôsobilosť. V minulosti
sme robili súťaže, cvičenia. Mladí odchádzali do zahraničia – rozpadal sa mi zbor
pod rukami. Dobrovoľná požiarna ochrana je ťažká práca v každej obci. Minister
vnútra Kaliňák chce cez dobrovoľnú požiarnu ochranu rozdeľovať techniku na
protipovodňové opatrenia. Ak má obec DHZ, tak je to prínos pre obec – musíme
hľadať ľudí, aby boli ochotní pracovať v tejto oblasti.

Uznesenie č. 58/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Požiarny poriadok obce
Nálepkovo zo dňa 30.3.2015 s účinnosťou k 1.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 10:
Informácia stavebného úradu obce od 1.1.2011 k 28.2.215 o počte ním
vykonaných úradných výkonov
Stavebný úrad v Nálepkove na pokyn starostu obce vypracoval správu
o vykonaných úradných výkonov od 1.1.2011 do 28.2.2015. Štruktúra úradných
úkonov sa odvíja od požiadaviek obyvateľov.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
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Uznesenie č. 59/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu
stavebného úradu obce od 1.1.2011 k 28.2.2015 o počte ním vykonaných
úradných výkonov.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Zmluva o odchyte túlavých zvierat s Mestom Spišská Nová Ves
V zmysle pracovného stretnutia s náčelníkom Mestskej polície v Spišskej
Novej Vsi JUDr. Michalom Komarom, PhD. dňa 11. marca 2015 bola spracovaná
zmluva o odchyte túlavých zvierat s účinnosťou od 15.4.2015, ktorá je predložená
na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Rozprava:
Dušan Slivka - roky sme sa snažili robiť opatrenia ohľadom túlavých zvierat.
Ráno idú deti z osady, za nimi tlupa psov. Som rád, že je takáto zmluva. Neviem
či to doriešime, pretože po 28 dňovej karanténe môžu odchytené psy skončiť na
bremene OcÚ. Musíme mať zriadené pracovisko, resp. útulok pre odchytených
psov, ktoré môžu byť obci Mestskou políciou v SNV po karanténe vrátené.
Starosta obce– musí sa niečo v tejto veci zmeniť – aj vy ste to chceli. Dávame
návrh na riešenie a už na to pozeráte pesimisticky. Prvý krok je táto zmluva,
potom bude odchyt, a potom budeme priebežne robiť opatrenia.
Patrik Bobák - treba to urobiť, aby sme mali hrubý odhad koľko je tých psov.
Starosta obce - poďme to riešiť represívne, dať postih, urobiť záznam s tými, ktorí
sú majiteľmi túlavých psov. Na čo máme obecnú políciu – nech to riešia. Mestská
polícia SNV rieši 12 obcí a tiež majú s tým starosti. Je plný útulok zvierat. Jedná
z možností je urobiť útulok pre psov na území obce spolu s odborníkmi (hygiena,
štátna veterinárna správa, ....). Netreba byť v úvode pesimistický. Poďme
spoločne riešiť tento problém – je riešiteľný. Prípadne nasadíme vozidlo
a budeme robiť odchyt sami. 5 až 10 psov po parku chodí cez deň. Je to problém
Nálepkova. V r. 1996 – sme odstránili 40-50 psov – boli sme v novinách, boli
z toho problémy.
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Dušan Slivka - ja to schvaľujem, ale vidím dôsledok. To nie je pesimizmus. Ale
otázka je, čo po 28 dňoch zvierat v karanténe. To potom budeme musieť riešiť.
Zmluva je uzavretá, ale čo potom - sloboda zvierat, atď. väčšie práva majú psy
ako obyvatelia. Náčelník polície potvrdí, že ľudia zapierajú svojich psov
a hovoria, že to nie je ich pes, pritom to nie je pravda. Sterilizácia by možno
pomohla.

Uznesenie č. 60/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o odchyte túlavých
zvierat s Mestom Spišská Nová Ves s účinnosťou od 15.4.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
KOVP zasadala dňa 19. 3. 2015, predseda komisie informoval o príprave
projektu na vytvorenie štyroch nových pracovných miest – pomocník občianskej
hliadky, odchyt túlavých zvierat v spolupráci s Mestskou políciou v Spišskej
Novej Vsi, nariadil vykonať opakované previerky v rómskych osadách
v spolupráci s KSaB a v poslednom bode komisia prerokovala písomné materiály
k rokovaniu OZ dňa 30. 3. 2015.
Rozprava:
Ján Plencner – pripravujeme riešiť obyvateľov na Hlavnej ulici („mašinka“)
s náčelníkom OcP – chceme sa dohodnúť na realizácii oplotenia k štátnej ceste
na ulici Hlavnej, kde bývajú miestni Rómovia tak, aby sa urobil splátkový
kalendár – je to hanba pre Nálepkovo.
Patrik Bobák – je to potrebné? Aj tak to rozoberú.
Ján Plencner – áno, musí sa to poriešiť, je to aj naša hanba. Musia to samozrejme
zaplatiť, nemôžme im to darovať. Bude sa to riešiť s KSaB, KOVP.
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Uznesenie č. 61/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove z 19.3.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
KFaSOM zasadala dňa 20.3.2015, kde prejednala žiadosť MO SRZ
v Nálepkove o poskytnutie finančného príspevku, doporučuje schváliť OZ
príspevok v sume 300,-- Eur, žiadosť TJ Slovan Nálepkovo o navýšenie rozpočtu
o sumu 2 000,-- Eur z dôvodu navýšenia výdavkov na dopravu a poplatkov
futbalovým zväzom (štartovné a úhrady pre rozhodcov), oboznámila sa s plnením
uznesenia ohľadom neplatičov a s programom a materiálmi na 4. zasadanie OZ
dňa 30.3.2015.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 62/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa 20.3.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 63/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje finančný príspevok Miestnej
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Nálepkove v sume 300,-- Eur.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 64/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtu pre TJ
Slovan Nálepkovo, Hámorská 35 o sumu 2 000,-- Eur z dôvodu navýšenia
výdavkov na dopravu a poplatkov futbalovým zväzom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
KKMaŠ zasadala dňa 19.3.2015, kde prejednala plnenie plánu činnosti na
rok 2015. V mesiaci február sa konal Obrovský slalom o pohár starostu obce
v areáli Krečno. Pretekov sa zúčastnilo 35 pretekárov. Pre účastníkov bolo
pripravené občerstvenie. Počas veľkonočných sviatkov sa pripravuje volejbalový
a futbalový turnaj. Turnaje sa odkladajú na mesiac máj a jún (pokerový
a mariášový turnaj).
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 65/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove z 19.3.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 19.3.2015, kde prejednala príspevok pre rodinu
v hmotnej núdzi pri úmrtí člena rodiny, evidenciu žiadosti o pridelenie nájomných
bytov a ďalšie informácie podané predsedom komisie tajomníčkou a zástupcom
starostu obce.
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Rozprava:
Ondrej Klekner – v rámci komisie
príspevku.

bolo veľmi ťažké rozhodnúť o výške

Uznesenie č. 66/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 19.3.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 67/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje návratný príspevok vo výške
300,- eur za podmienok:
Obec Nálepkovo poskytne návratný príspevok vo výške 300,- eur pre rodinu
v hmotnej núdzi pri úmrtí člena rodiny, za podmienok, že predložia rozhodnutie
o tom, že rodina sa nachádza v hmotnej núdzi, príspevok vrátiť do jedného roka
a zdokladovať výdavky.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala dňa 19.3.2015, prejednala žiadosti občanov z minulého
roka (kamiónová doprava v ranných hodinách pri sídle Agrofarmy, výstavba
komínov v nájomnom byte), žiadosť občanov z ulice Pod Halmou ohľadom
úpravy cestnej komunikácie, ktorá sa posúva do riešenia.
Rozprava:
Jarmila Pocklanová – ako je možné, že riešime viac rok staré veci. Je to chyba
pána Slivku. Viem, že predseda nedostal podklady.
Dušan Slivka – predseda dostal podklady.
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Jarmila Pocklanová – nie je to chyba predsedu. Problémy by sa riešili v čase.
Dušan Slivka – som si toho vedomý, ale pán Daxner bol na PN.
Jarmila Pocklanová –tak to nerešpektujem, že je na PN – mal niekto prevziať
jeho povinnosti. O tom ste mal Vy, ako starosta rozhodnúť.
Starosta obce – čo sa týka bytu pána Penxu – tam sa môže osadiť komín. Čo sa
týka cesty Pod Halmou, tak to môžeme dať do rozpočtu obce na roky 2016. Je
nevyhnuté riešiť vodu a kanál – toto je prvoradé. V r. 2009 bolo to zohľadnené
v zámeroch, resp. v projekte „Regenerácia sídla obce Nálepkovo“.
Ondrej Klekner – bola dohoda, že sa nebudú odpredávať pozemky, platí to
ešte? Žiadosť občana momentálne končí na komisii (nechávame ich „spať“),
bolo by dobré, aby rozhodlo zastupiteľstvo a následne sa napíšu odpovede týmto
občanom.
Starosta obce – ak sa spracuje územný plán a bude záväzný, tak potom sa to
bude riešiť.

Uznesenie č. 68/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove z 19.3.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 13:
Úprava platu starostu obce
V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest po zverejnení priemernej mzdy v
národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 2014 / 858,00 eur oproti roku 2013 (824 eur) sa upravuje plat starostu k 1.1.2015 z pôvodných 1 788
eur na 1862 eur.
Rozprava:
Ján Plencner – táto úprava je v rámci zákona.
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Uznesenie č. 69/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje úpravu platu starostu obce k
1.1.2015 v zmysle § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 253/2004 Z.z. z pôvodných 1 788
eur na 1862 eur mesačne.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Proti hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Bod č. 14:
Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Mgr. Bibiána Krajníková – chcem Vám predstaviť výzvu, je tu možnosť
dostavby multifunkčného ihriska – dokončenie. Financie sú od 30 000 – 50 000,- Eur. Oprávnený žiadateľ je obec alebo ZŠsMŠ. Spoluúčasť je 5 %. Chcem sa
opýtať, či budete tomu naklonený. Je to z Úradu vlády – bude to škoda nevyužiť,
keďže projekt je napísaný. Už je tam veľa peňazí preinvestovaných.
Starosta obce - projekt je spracovaný z roku 2009 stačí ho prepracovať na dnešné
podmienky. Je potrebné ho zaslať do konca mája. Športové aktivity treba
podporovať.
Jana Pronská - zarazilo ma, že ste schválili prostriedky bez rozpočtového
opatrenia – ste porušili zákon o rozpočtových pravidlách. Pán Slivka to vie, a tiež
k tomu nič nepovedal. Chcem sa opýtať koľko výberových konaní bolo na
pracovné miesta a na tovary a za akých podmienok. Obec má niekoľko rámcových
zmlúv, ktoré presahujú 1000,-- Eur – na služby, tovary.
Starosta obce – keďže pracovné miesta a pracovné zmluvy sú v mojej
kompetencii, tak som to riešil bez výberového konania. Účtovná závierka bola
zaslaná na Daňový úrad k 25. 02. 2015 – bolo potrebné riešiť ekonomiku,
štatistiky, hlásenia, poisťovne – je potrebné riešiť veľa problémov z roku 2014.
Prišla Bc. Danielová, ktorá končila v 12/2010 - opäť nastúpila a dala do poriadku
ekonomiku, pretože už v roku 2010 zvládala informačný systém URBIS. Keďže
pani Mattová skončila pracovný pomer s OcÚ dohodou k 28.02.2015, tak som na
jej miesto zobral bývalú starostku zo Švedlára, ktorá má v tejto oblasti prax cca
19 rokov. Nebol čas na výberové konania. Tovary a služby cez 1 000,-- Eur je
tam 5 – 6 firiem, s ktorými máme rámcové zmluvy. Ďalšie tovary a služby rieši
pani Pokrývková, ktorá robí verejné obstarávania - otáčame veľké peniaze.
Zápisnica zo 4. zasadania OZ dňa 30. 03. 2015

Strana 20 z 24

Vladimír Špánik - Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Som tu ohľadom
toho nešťastného vyjadrenia z televízie – nemáme právo to riešiť. Chcem byť
pozitívne naladený. Chcem pozitívne zareagovať a povedať, ako sú solídne
a v širokom rozsahu napísané všetky veci, ktoré majú byť na webovej stránke
obce. V Správnej rade sme sedeli nad niektorými obcami a boli sme zhrození.
V tomto úseku budeme propagovať, že vo Vašej obci je to v poriadku.
Dušan Slivka – myslel som, že hlavná kontrolórka podá správu, keďže vravíte,
že ekonomika je v dezolátnom stave. Do roku 2014 spracovala výsledky pani
Mattová, nie pani Danielová.
Starosta obce – áno, ekonomiku obce cca 3 roky od 03/2012 do 31. 12. 2014
robila najprv externá firma NAJ, s.r.o. z Novej Ľubovne, neskôr pán
Jendrichovský z Novej Ľubovne na dohodu o pracovnej činnosti (školenie
a poradenstvo k informačnému systému Urbis) a to všetko za cca 250,-- Eur/
mesačne, pričom OcÚ mal štyroch ekonómov, ktorí to mali vykonávať sami.
Ján Soveľ - v tom čase ste boli pani Pronská poslankyňou a tiež ste neriešila
výberové konanie a nepripomienkovali ste to.
Starosta obce - ako Mattová viedla ekonomiku, viem – spolupracovala na
ekonomike obce, ako moja sekretárka v rokoch 2002 -2010, a v rokoch 2010
zvlášť s vedúcou ekonomického referátu OcÚ na prihláškach a odhláškach
zamestnancov OcÚ s jednotlivými zdravotnými poisťovňami a so sociálnou
poisťovňou. Nemali ste vôbec vedúceho ekonomického referátu OcÚ za roky
2011 – 2014. Celú zodpovednosť za ekonomiku obce ste prakticky, ako starosta
zobral na svoju osobu.
Dušan Slivka – vedúca mala prejsť výberovým konaním. Nebudeme sa
dohadovať.
Starosta obce – máte pravdu, ja potrebujem ekonómku, ktorá ovláda program
Urbis. Nie, ktorá potrebuje školiteľa na Urbis. Spôsobil ste obci škodu na
odmenách NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa, resp. pánovi Jendrichovskému, cca 36
mesiacov x 250,-- Eur, t. j. cca 9 000,-- Eur.
Ján Plencner – chcem sa opýtať, keď sa odovzdávala funkcia – koľko peňazí ste
ušetril? Za 3 mesiace sme vyriešili 45 žiadostí občanov čo sa týka opráv
a doplnenia vybavenia - čo ste nevyriešili Vy. Ani 1 Euro ste nedali do žiadneho
bytu. Akú úsporu ste urobil? Keď my to všetko musíme teraz urobiť? Nič nebolo
riešené. Nemáme peniaze, to bola Vaša odpoveď na požiadavky občanov.
Ondrej Klekner – v minulosti sa žiadosti občanov nedostali do komisií.
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Starosta obce – štatistika a čísla nepustia. Časť peňazí z nájomného sa malo
presunúť do fondu opráv. Teraz je problém s tým, že je potrebné veľa investovať.
124 nájomných obecných bytov prevádzkuje obce. Cca zo 70 000,-- Eur ročného
príjmu z nájmu uhrádza obec Štátnemu fondu rozvoja bývania cca 20 000,-- Eur
ročne v splátkach za 30 ročné úvery vrátane úrokov od r. 1994 a zbytok z príjmu
nájmu cca 50 000,-- Eur/ročne je možné „vrátiť“ do správy a údržby nájomných
bytov obce.
Ján Plencner – chcem Vás ešte informovať, že spolu s PhDr. Gabonayovou sme
mali sedenie s Petrom Pollákom, splnomocnencom vlády pre rómske komunity,
kde sa prezentovala výzva na podávanie projektov. Pána splnomocnenca sme
pozvali do obce - chceme prezentovať dosiahnuté výsledky a konzultovať s ním
projektové zámery.
Jana Pronská - rozprávali ste o kamerovom systéme. Kedy sa to bude riešiť.
Ján Plencner - dnes mali robiť kamerový systém, ale keďže prší, tak to nemôžu
urobiť. Ak sa to urobí, tak by sme potom zamestnali ZŤP. Ak budeme mať systém
a zriadime pracovisko chránenej dielne, tak hygiena musí dať povolenie.
Ján Kalafus - obyvatelia novej ulice žiadajú nové osvetlenie, tam ako býva pani
Furmanová.
Dušan Slivka – chcem sa opýtať na výrub stromu na cintoríne. Teraz už je
povolenie?
Ján Plencner – už sa to rieši, po Veľkej noci to majú doriešiť. Máme už papiere
na stole aj ohľadom financií. Budú to riešiť spolu s aktivačnými pracovníkmi.
Bod č. 15:
Rôzne
Starosta obce predložil poslancom spolu s materiálmi na rokovanie obecného
zastupiteľstva dokumenty - Správa o základných cieľoch obecnej samosprávy a
Vyhodnotenie základných cieľov obecnej samosprávy v Nálepkove na roky 19911994 k 30.9.1994.
Tieto dva písomné materiály predkladám Vám poslancom, aby ste si urobili
obraz o stave obce Nálepkovo v čase vzniku samosprávnych orgánov, t. j.
prechod od bývalých Miestnych národných výborov pod samosprávne orgány
obce. Zvlášť chcem upozorniť na už vtedy výsostne aktuálnu problematiku
spolunažívania v tom čase majority s minoritou, z 2279 obyvateľov obce bolo 602
Rómov, dnes k 31.12.2014 je to už opačne - z minority sa stala majorita s počtom
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1 770 Rómov z celkového počtu obyvateľov 3 284. Za roky 1991 - 2014 pribudlo
1168 Rómov a z pôvodnej majority v počte 1677 obyvateľov ubudlo 160
obyvateľov na súčasný stav 1517.
Takže vážený poslanecký zbor je na Vás spolu so mnou - starostom obce
ako sa ďalej má uberať život v našej obci, ako a kam máme smerovať ďalší jej
vývoj, ako na nasledujúce roky má vyzerať Územný plán obce, Akčný plán obce
v spolupráci s podnikateľskými subjektami, ako by mal vyzerať Program rozvoja
bývania, nehovoriac o tom ako riešiť školskú problematiku, vyučovanie v
dvojzmennej prevádzke ...
Rozprava:
Starosta obce – poslal som Vám materiál z roku 1990, aby ste si ho prečítali.
Rieši sa tam problém s MRK. Už v roku 1991 som mal myslenie zamerané týmto
smerom. Aby ste pochopili vývoj obce – aj vo vzťahu k financiám. Za 4 roky tu
bolo 40 zamestnancov OcÚ z pôvodných 5. Služby v prospech občanov obce
priebežne od r 1992 vznikali a zanikali pod právnickými osobami obce (Služby
obce Nálepkovo, Vodovody a kanalizácie obce Nálepkovo TkŠ Nálepkovo, Lesy
obce Nálepkovo, s.r.o.,...)
Už vo volebnom programe nástupom do funkcie obce v roku 1990, som
poukazoval na nutnosť riešenia, spolunažívania majority (1677) s minoritou (v
tom čase 602 Rómov). K dnešku je tento problém vypuklejší, pretože z celkového
počtu cca 3 284 obyvateľov obce je už 1770 Rómov – čiže stali sa majoritnou
zložkou obce.
Zvlášť problémom je rómska mládež. Poniektorí Rómovia sú dotieraví, slovne
napadajú dôchodcov a starších ľudí, pýtajú si peniaze za tzv. postráženie
zaparkovaných áut na námestí obce, či pred miestnym cintorínom. Nevhodne sa
správajú v nákupnom stredisku Coop Jednota voči predavačkám.
Patrik Bobák - nie je to len problém Rómov. Niektoré nerómske deti sú horšie.
Dušan Slivka – ako pán Špánik načrtol, že v zápisnici sa nevyjadrilo, to čo sa
povedalo, tak nebolo v zápisnici. Pani Pocklanová a pán Kalafus – je potrebné
čítať zápisnicu.
Jarmila Pocklanová – keď som podpisovala zápisnicu, tak som ju najskôr čítala.
Ján Kalafus – zápisnica bola prečítaná.
Dušan Slivka - Jednota dôchodcov Slovenska - bola založená, schôdza bola
13. 3. 2015.
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Ján Kalafus – chcem navrhnúť, aby obecné zastupiteľstvo zasadalo aj v III:
Hámri, napr. v letných mesiacoch. Je tam aktívne obyvateľstvo. Mohli by sme
urobiť výjazdové rokovanie OZ.
Starosta obce – je potrebné upraviť prostredie budovy Hasičskej zbrojnice –
exteriéru a interiéru, vrátane výmeny okien a dverí, elektro-rozvodov v samotnej
budove. Potrebné je vymeniť aj strešnú krytinu, ktorá je azbestová a taktiež
obnoviť aj vežičku na sušenie požiarnych hadíc.

Bod č. 16:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o cca 15:30 hod.

..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia: Dušan Slivka

…....................................

Patrik Bobák

…....................................

Zapísala: PhDr. Jarmila Gabonayová .......................................
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