ZÁPISNICA
z 10. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 28. 9. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová, Dušan
Slivka – poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Anna Bobáková – referát sociálnych vecí
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce, matričný úrad
Ing. Adriana Starinská – stavebný úrad obce
Ing. Ľuboš Daxner – ref. správy vodovodu a kanalizácie
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Ľubomír Solák – pracovník obecnej polície
Marián Richveis – technik požiarnej ochrany
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON, s.r.o.
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Ján Kalafus, Ján Soveľ – poslanci OZ
Mgr. Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠsMŠ
Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 6.zasadania OZ dňa 29.6.2015
3.
Kontrola plnenia uznesení zo 7. - 9. zasadania OZ v dňoch 16.7.2015,
27.7.2015, 31.8.2015
4.
a) Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej NKÚ SR v
rokoch 2010 - 2014 v obci Nálepkovo z júna 2015
b) List predsedu NKÚ SR č. Z-008597/2015/1090/ORA zo dňa 11.9.2015
vo veci záverov následnej finančnej kontroly v rokoch 2010 – 2014 v
obci Nálepkovo - informácia
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole
o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov z kontrol NKÚ SR v rokoch 2010 - 2014 vypracovaného
dňa 31.7.2015
Zásady hospodárenia s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov aktualizácia
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za I. polrok 2015
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I. polrok
2015 (ZŠsMŠN, DN n.o., LON s.r.o.)
Monitorovacia správa o plnení programov a cieľov rozpočtu obce počas
roka 2015 k 30.6.2015
Návrh na vymenovanie náčelníka obecnej polície v Nálepkove
Vyhodnotenie práce Rady školy za roky 2011 - 2014
a) výsledky volieb členov RŠ z úrovne ZŠsMŠ
b) voľba členov RŠ z úrovne zriaďovateľa t.j. obce
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2015
Kúpa pozemku obcou Nálepkovo od p. Anny Gohla, Hederkottenweg 47,
Bünde, Deutschland
Informácie z komisií OZ
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na finančnú
úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove
vrátane školských zariadení
Interpelácie a pripomienky na starostu obce a poslancov OZ
Rôzne
Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 10,00 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu
10. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 21.9.2015. Takto predložený návrh
bol schválený 5 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:
Do návrhovej komisie boli zvolení:

Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce
Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová

Za overovateľov boli určení:

Marián Čarnický, Dušan Slivka
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Do miestnosti vstúpil poslanec OZ – Patrik Bobák.
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 6. zasadania OZ dňa 29.6.2015
Predtým ako uvediem tento bod programu dovolím si Vás poslancov
upozorniť na striktné dodržiavanie Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove zo dňa 13.4.2011 - zvlášť na tú skutočnosť, že
poslanci sa majú hlásiť o slovo a nie ,,skákať“ do reči (ako to posledne
prezentovali poslanci Slivka a Bc. Baniaková) predsedajúcemu zasadania OZ.
Takže prosím, aby poslanci OZ dôsledne rešpektovali čl. V. Rokovacieho
poriadku - bod č. 10, ktorý znie: Do diskusie sa k jednotlivým rokovacím bodom
hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadania písomne, alebo zdvihnutím ruky.
Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie
prihlásili
a
po
nich
ostatným
účastníkom
rokovania.
K samotnému bodu rokovania uvádzam :
Na 6.zasadaní OZ bolo prijatých celkom 16 uznesení (uzn. č. 85 - 101/2015OZ), ktoré sú priebežne plnené, resp. boli konštatačného či schvaľovacieho
charakteru. Najdôležitejším uznesením č. 89/2015-OZ bol schválený záverečný
účet obce so záporným názorom audítora v bodoch 0-5 a tu čaká obec veľmi
veľa
náročnej
a
zodpovednej
práce
v
ich
naplnení!
Obdobne náročné bude aj naplnenie uznesenia č. 91/2015-OZ, ktorým OZ
zobralo na vedomie informácie a doporučenia starostu obce vo veci
vyhodnotenia záverov plánovaných kontrol HK obce za roky 2012 - 2014 a aj
naplnenie uznesenia č. 92/2015-OZ týkajúceho sa plánu kontrolnej činnosti HK
obce za II. polrok 2015.
A vôbec nesmieme podceniť naplnenie uznesenia č. 93/2015-OZ, ktoré sa
dotýka návrhu zloženia pracovných skupín v súvislosti s Programom rozvoja
obce, tieto menovite budú predmetom schvaľovania na dnešnom zasadaní OZ.
Poslancom OZ Bc. D. Baniakovej a D. Slivkovi bola písomne zaslaná odpoveď
starostom obce, ktorá sa dotýkala ich otázok vo vzťahu k finančným položkám
rozpočtu obce na rok 2015 (v prílohe). Vôbec poslanci OZ si uvedomujú
náročnosť splnenia uznesenia č. 89/2015-OZ dotýkajúceho sa Záverečného účtu
za rok 2014? Zvlášť bodov č. 1 – Ukončiť a vyhodnotiť inventúry majetku
a zásob obce? Bod č. 2 – Preveriť účet 384, t.j. výnosy budúcich období podľa
jednotlivých dotácií na hmotný majetok s prepočítaním zostatkov v súlade
s relatívnym financovaním majetku, bod č. 5 – Preúčtovať celé účtovníctvo
podnikateľskej činnosti za rok 2014, rozdiely zdôvodniť a upraviť saldokontá,
prepočítať daňové povinnosti za rok 2014 a vysporiadať neodpísané zásoby
a tovar?
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Rozprava:
Dušan Slivka – upovedomil prítomných, že aj starosta skáče do reči
prednášajúcemu, nevedie schôdzu a rozpráva bez prihlásenia
Starosta obce – odpovedal, že do rozpravy sa treba prihlásiť písomne alebo
zdvihnutím ruky a schôdzu vedie spoločne so zástupcom
Uznesenie č. 105/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh zo 6. zasadania OZ zo dňa 29.6.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 106/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predložený návrh uznesenia č.
93/2015-OZ z 29.6.2015 doplnený o Jozefa Šaršaňa – člena hospodárskej
komisie za podnikateľov a pracovníčku OcÚ Jarmilu Lapšanskú – ref. správy
majetku ako tajomníčku hospodárskej komisie.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Kontrola plnenia uznesení zo 7. - 9. zasadania OZ v dňoch 16.7.2015,
27.7.2015, 31.8.2015
V priebehu júla – augusta t. r. bolo potrebné operatívne zvolať 7.- 9. zasadanie
OZ, na ktorých boli vo všetkých troch prípadoch prejednávané aktuálne
záležitosti obce, o ktorých sa starosta obce chcel poradiť s obecným
zastupiteľstvom.
Na 7. zasadaní OZ dňa 16.7.2015 sa jednalo o možnosť získania finančnej
dotácie na renováciu budovy OcÚ, ktorá bola poslaneckým zborom uznesením
č. 102/2015-OZ schválená. Žiadosť na Environmentálny fond pre rok 2015 bude
podaná v riadnom termíne – najneskôr do 9.10.2015.
Na 8. zasadaní OZ dňa 27.7.2015 bol prejednávaný návrh starostu obce na
upozornenie HK obce pre neplnenie povinností vedúceho zamestnanca a na
hrubé a opakované zanedbávanie si povinností vyplývajúce z jej funkcie.
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Návrh uznesenia č. 103/2015-OZ poslanecký zbor neschválil, aj napriek tomu,
že ku práci HK z uplynulého volebného obdobia mali výhrady (poslanci p.
Slivka, p. Klekner).
Na 9. zasadaní OZ dňa 31.8.2015 bola prerokovaná renovácia miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev v obci, výsledkom bolo schválenie
uznesenia č. 104/2015-OZ, ktorým poslanecký zbor odobril starostom
navrhovanú renováciu MK a VP v obci v rozsahu cca 1220 m2. Dňa 4.9.2015
boli dodávateľskou firmou zrealizované práce v rozsahu cca 620 m2.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 107/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh zo 7. až 9. zasadania OZ v dňoch 16.7.2015, 27.7.2015,
31.8.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
a) Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej NKÚ SR v
rokoch 2010 - 2014 v obci Nálepkovo z júna 2015
NKÚ SR, expozitúra Košice, vykonal podľa poverenia predsedu NKÚ SR č.
1437/01 z 10.6.2015 v čase od 18.6.2015 do 28.7.2015 kontrolu v predmete veci
uvedenej. S jej výsledkom som bol oboznámený 12.8.2015 priamo na mieste
kontroly, t. j. v Nálepkove a 20.8.2015 na pôde Expozitúry v Košiciach Protokol
o výsledku bol so mnou prerokovaný.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 108/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo Zápisnice
o prerokovaní výsledku kontroly z 20.8.2015 a z Protokolu o výsledku kontroly
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plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol
vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 z júla 2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
b) List predsedu NKÚ SR č. Z-008597/2015/1090/ORA zo dňa 11.9.2015
vo veci záverov následnej finančnej kontroly v rokoch 2010 – 2014 v
obci Nálepkovo – informácia
Predseda NKÚ SR p. Karol Mitrík listom č. Z-008597/2015/1090/ORA zo
dňa 11.9.2015 požiadal starostu obce, aby na najbližšom zasadaní Obecného
zastupiteľstva informoval poslancov o výsledku kontroly a o prijatých
opatreniach.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 109/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie list predsedu NKÚ SR
č. Z-008597/2015/1090/ORA zo dňa 11.9.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole o
výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
z kontrol NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 vypracovaného dňa 31.7.2015
NKÚ SR, expozitúra Košice, vykonal podľa Poverenia predsedu NKÚ SR č.
1437/01 z 10.6.2015 v čase od 18.6.2015 do 28.7.2015 kontrolu v predmete veci
uvedenej.
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S jej výsledkom som bol oboznámený 12.8.2015 priamo na mieste kontroly t.j.
v Nálepkove a 20.8.2015 na pôde Expozitúry v Košiciach bol Protokol
o výsledku so mnou prerokovaný.
Tieto opatrenia boli zaslané na NKÚ SR do Bratislavy dňa 26.8.2015 a sú
prílohou materiálov na rokovanie OZ.
Rozprava:
Starosta obce – doplnil informáciu z dôvodovej správy, že body programu 4. a)
b) a 5., ktoré sa prerokovali sú vážneho charakteru, najväčším nedostatkom je
inventarizácia za roky 2011 až 2014, časový priestor na odstránenie nedostatkov
je do konca októbra tohto roka a do konca novembra je potrebné napísať správu
pre NKÚ SR
Dušan Slivka – odpovedal, že starosta zabudol pripomenúť fakt, že nedostatky
sa týkajú aj roku 2010, nielen 2011 – 2014
Ján Plencner – reagoval na dotaz p. Slivku, že v nadpise bodu programu je to
uvedené
Uznesenie č. 110/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu
o Opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole
o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
z kontrol NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 vypracovaného dňa 31.7.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Zásady hospodárenia s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - aktualizácia
Doposiaľ v obci Nálepkovo platili Zásady hospodárenia s majetkom obce zo dňa
30.11.2009. Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce bol zákonom č.
507/2010, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2011, zmenený. Zmeny sa týkajú
najmä ustanovenia § 9 a nasl. týkajúce sa prevodu majetku obce na fyzické
a právnické osoby.
Zásady podrobnejšie upravujú vymedzenie kompetencií jednotlivých orgánov
obce (obecného zastupiteľstva, starostu obce, obecných organizácií) pri
nadobúdaní a prevodoch majetku obce, možnosti a postupy pri prevodoch
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majetku obce, postup a právomoci pri nájmoch majetku obce, ako aj nakladanie
s pohľadávkami a majetkovými právami obce.
Rozprava:
Hlavná kontrolórka – požiadala o doplnenie
- na strane 6 - § 7 Postup pri prevodoch podliehajúcich schváleniu obecným
zastupiteľstvom v bode 2 Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho
spôsob na svojej úradnej tabuli, na webovej stránke obce a v regionálnej
tlači podľa § 9 a) ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
- na strane 10 - § 11 Nájom majetku obce v bode 5 c) pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je
obec povinná zverejniť najneskôr 15 dní pred schvaľovaním nájmu
obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli i na svojej webovej
stránke podľa § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
- na strane 12 - § 14 Nakladanie s cennými papiermi a akciami obce v bode
2, štvrtý riadok ods. 1 až 7
- požiadala o vysvetlenie v § 12 Výpožička majetku obce v bode 1, šiesta
odrážka – o ostatných prípadoch ako vyššie uvedených ... o aké prípady sa
jedná?
Starosta obce – odpovedal, že tieto pripomienky sa zapracujú do zásad
a s otázkou ohľadom vysvetlenia je potrebné sa obrátiť na právnika JUDr.
Kozáka, ktorý ich pripravil
Uznesenie č. 111/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s pripomienkami hlavnej
kontrolórky obce.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za I. polrok 2015
V prílohe ste v písomnej forme obdržali podrobný prehľad ,,Čerpania
finančného rozpočtu Obecného úradu v Nálepkove k 30.6.2015" po
jednotlivých účtovných položkách.
Z prehľadu vyplýva, že rozpočtované celkové príjmy na I. polrok v čiastke
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2 532 245,00 eur boli naplnené na 57,87 % a celkové výdaje len na 27,03 %,
pričom stav finančného majetku, t.j. stav na účtoch obce bol 295 265,02 eur.
Bežný rozpočet, čo sa týka príjmov a výdajov je vyrovnaný, t.j. bežné príjmy sú
v rozsahu 56,43 % k bežným výdajom v rozsahu 54,72 % pomerne vyrovnané.
Kapitálový rozpočet je značne nevyrovnaný, pretože z rozpočtovaných 5 050,00
eur bol skutočný príjem 27 566,95 eur, obdobne rozpočtovaných 900,00 eur
finančných operácií bolo prekročených na 10 318,68 eur príjmov.
V týchto prípadoch budú prijaté Rozpočtové opatrenia.
Čo sa týka rozdielu v celkových výdajoch, tie sú v bežných výdajoch čerpané na
54,72 %, ale kapitálové výdaje len na 31,41 % nevyčerpaním 67 183,00 eur
rozpočtovaných na rekonštrukciu obecných budov a stavieb.
Rozprava:
Dušan Slivka – poznamenal, že tento bod bol prejednaný aj na finančnej
komisii, všetko bolo vysvetlené
Uznesenie č. 112/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické
výsledky Obecného úradu za I. polrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I. polrok 2015
(ZŠsMŠN, DN n.o., LON s.r.o.)
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.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz na riaditeľa LON, s.r.o. prečo je vo výsledovke uvedená
strata vo výške 118785,17 €
Ing. Branislav Kellner – odpovedal, že ide o 3 prípady - v mesiacoch január
a február nebola ťažba, nájom a ešte nie sú preplatené finančné prostriedky na
pracovníkov z ÚPSVaR za 3 mesiace
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Jarmila Pocklanová – dožadovala sa správy o hospodárení v LON, s. r. o.
rozdelenú na množstvo vyťaženej drevnej hmoty podľa dodávateľov a cien,
priemerná cena jej nepostačuje, aj občania sa dožadujú informácií o jednotlivých
dodávateľoch
Starosta obce – odpovedal, že lesy sú s.r.o. so 100 %-tnou účasťou obce, takéto
údaje sú obchodným tajomstvom, všetky požadované údaje sú zverejnené na
stránke www.finstat.sk
Hlavná kontrolórka – potvrdila slová p. starostu
Starosta obce – doplnil, že lesy od roku 1992 priniesli do rozpočtu obce 270
mil. korún, momentálne sú síce v strate viac ako 100 tis. eur, ale na účte majú
k dispozícií cca 350 tis. eur a cca 500 tis. eur v rezervnom fonde na obnovu lesa
Uznesenie č. 113/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené správy
o výsledku hospodárenia právnických osôb obce za I. polrok 2015 – ZŠsMŠN,
DN, n.o., LON, s.r.o.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Monitorovacia správa o plnení programov a cieľov rozpočtu obce počas
roka 2015 k 30.6.2015
Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných
ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o
porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch
so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdajov na plnenie programov so
skutočnosťou.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove uznesením č. 18/2014-OZ zo dňa
29.12.2014 schválilo Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2015 s
výhľadom na roky 2016 a 2017.
Aj napriek tomu, že ročná Monitorovacia správa v rámci Metodického pokynu
Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania
č. 5238/2004 v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 je zároveň súčasťou Záverečného účtu
obce za príslušný rok - je na dnešnom zasadaní OZ zaradený tento bod
programu a to najmä pre tieto dôvody:
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- v uplynulom volebnom období 2011 - 2014 Monitorovacie správy vôbec
neboli obcou Nálepkovo vypracované o čom svedčia aj závery kontrol NKÚ SR,
expozitúry Košice z 11/2012, resp. z 06-07/2015,
- Monitorovacou správou za 01-06/2015 zhodnotíme v plnej miere ako je za
uvedené obdobie plnený rozpočet obce a Programový rozpočet obce priebežne
v tomto roku, ako ho nasmerovať v plnení na nasledujúci polrok 2015, resp. na
roky 2016-2018. Touto správou zhodnotíme plnenie uznesenia č. 18/2014-OZ
zo dňa 29.12.2014, ktorým sa obec vyhla hospodáreniu v I. štvrťroku v
rozpočtovom provizóriu,
- výsledok tejto MS bude podkladom k definitívnej zmene rozpočtu obce na rok
2015, ktorú čo najskôr prejednáme v OZ,
- dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ a právnických osôb obce za I. polrok
2015, ktoré prejednávame dnes v bodoch programu zasadania OZ č. 7 – 8, nie v
plnej miere korešpondujú s naplnením Programového rozpočtu, ale
korešpondujú s doposiaľ realizovanými aktivitami vedenia obce a preto bude
potrebné v niektorých prípadoch uskutočniť úpravy a korektúry tak, aby v
decembri 2015 bolo možné prejednať v OZ aj návrh rozpočtu obce na rok 2016,
resp. Programový rozpočet na roky 2016 - 2018!
Rozprava:
Hlavná kontrolórka – doplnila, že to nie je monitorovacia správa ako by mala
byť, je to len popis čerpania finančného rozpočtu a nie programového, uviedla,
že iniciatívne vypracovala návrh monitorovacej správy na spoločné
prerokovanie
Starosta obce – uviedol, že čiastočne súhlasí s HK, je to prvá správa takéhoto
charakteru, náprava bude vykonaná, hodnotiaca správa a upravená
monitorovacia správa sa predloží správna
Uznesenie č. 114/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a/ konštatuje, že obec Nálepkovo splnila príjmy spolu vo výške 2 532 245,00 eur
čo predstavuje 57,87 % z celkového rozpočtu a výdavky čerpala vo výške
684 584,39 eur, čo predstavuje 27,03 % z celkového rozpočtu,
b/ schvaľuje predloženú Monitorovaciu správu.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Návrh na vymenovanie náčelníka Obecnej polície v Nálepkove
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Dňom 30.9.2015 doterajší náčelník obecnej polície v Nálepkove Jozef Sopko
končí pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. V tejto
náročnej funkcii pôsobil od 1.4.2007, t.j. viac ako 8 rokov, za čo mu patrí
poďakovanie.
Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení
náčelníka obecnej polície na návrh starostu obce vymenúva do funkcie obecné
zastupiteľstvo.
Je právomocou starostu obce, či navrhne náčelníka obecnej polície na základe
vlastného uváženia, alebo na základe výberového konania. Právny poriadok v
tomto prípade obci neukladá povinnosť uskutočniť výberové konanie.
Dňom 1.9.2015 bol prijatý do pracovného pomeru obecný policajt Mgr.
Ľubomír Solák, bytom Spišská Nová Ves, ktorý bol zamestnancom MV SR od
1.9.1990 do 31.7.2015 plných 25 rokov počínajúc radovým policajtom končiac
ako zamestnanec MV SR v Bratislave. Prešiel viacerými funkciami, takže svoje
praktické znalosti môže vo veku 44 rokov plne využiť aj v prospech obce
Nálepkovo ako náčelník obecnej polície.
Rozprava:
Starosta obce – upresnil a doplnil dôvodovú správu, najvypuklejším problémom
je rómska otázka, riešenie nárastu rómskej populácie, z majority sa stala
minorita
Dušan Slivka – poďakoval sa p. Sopkovi za jeho doterajšiu činnosť vo funkcii
a vyzval ho, či nechce povedať pár slov
Jozef Sopko – poďakoval sa predstaviteľom obce a občanom, že si získal ich
dôveru a mohol zastávať túto nezávideniahodnú funkciu
Starosta obce – poznamenal, že mnohí nemajú predstavu čo všetko musí
náčelník obecnej polície vykonávať, uviedol, že p. Sopko nastúpil 1.4.2007,
počas tohto obdobia veľa diskutovali a riešili rôzne prípady
Dušan Slivka – požiadal p. Soláka o predloženie zámeru s obecnou políciou, na
pracovníkov je veľká kritika, pretože ich v obci nevidno, nerobia obchôdzky
Mgr. Ľubomír Solák – odpovedal, že je potrebné nájsť konsenzus, ale 5
policajtov nedokáže poriešiť všetko, preštudoval si niektoré VZN a je potrebné
niektoré upraviť, pretože sú nevykonateľné, spolu musia nájsť riešenia, chce
prehĺbiť spoluprácu so štátnou políciou, odkedy je zriadená chránená dielňa na
obsluhu kamerového systému, veľa vecí sa dá zdokumentovať, no niektoré
osoby nevedia identifikovať (najmä maloleté deti), o mesiac má v pláne
predložiť systém fungovania, pri obchôdzkach to bude trošku problematické,
bude musieť služby rozdeľovať inak, za ten mesiac, ktorý pracuje na obecnej
polícii si všimol, že veľmi veľa vecí musia zabezpečovať, spolupracovať
s obecným úradom (rozniesť zásielky, odviezť pracovníkov do osady, robiť
doprovod...), takisto je tu problém túlavých psov, nerešpektovanie zákazu
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konzumácie alkoholu v obecnom parku, má v pláne vykonávať kontrolu
motorových vozidiel pred školou v spolupráci so štátnou políciou
Starosta obce – doplnil, že obecná polícia musí riešiť závažné veci aj
v základnej škole (napadnutie upratovačky žiakom), musí mať služby aj v čase
diskoték, pri športových podujatiach
Uznesenie č. 115/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje návrh starostu obce na menovanie
Mgr. Ľubomíra Soláka, bytom Levočská 22, 052 01 Spišská Nová Ves do
funkcie náčelníka Obecnej polície v Nálepkove dňom 1.10.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Vyhodnotenie práce Rady školy za roky 2011 - 2014
a/ výsledky volieb členov RŠ z úrovne ZŠsMŠ
b/ voľba členov RŠ z úrovne zriaďovateľa t.j. obce
V zmysle Štatútu rady školy uplynutím funkčného obdobia (členovia rady školy
sú volení na štvorročné funkčné obdobie) zaniká členstvo v rade školy štyrom
zvoleným zástupcom rodičov, dvom zvoleným zástupcom pedagogických
zamestnancov
a jednému zvolenému zástupcovi nepedagogických
zamestnancov. V priebehu septembra - októbra 2015 na pôde školy prebehnú
nové voľby jednotlivých zástupcov tajným hlasovaním. Členstvo v rade školy
zaniká aj delegovaným členom, ktorí sú zástupcovia obecného zastupiteľstva a
to odvolaním delegovaných zástupcov obecného zastupiteľstva.
Rozprava:
Starosta obce – podal informáciu z voľby Rady školy, zápisnica zo 17.9.2015
Predsedníčkou ostáva Mgr. Vdoviaková, za rodičov boli zvolení Roman
Šmelko, Katarína Pacáková, p. Králová ml., Martina Vargová, za učiteľov Mgr.
Vladimír Šmelko a Mgr. Vdoviaková, za zamestnancov školy p. Fabiánová.
Doplnil ešte zmenu v uznesení, starosta obce bude stálym hosťom na
zasadnutiach Rady školy, preto funkciu ponúkol Mariánovi Čarnickému, ktorý
ju prijal
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Dušan Slivka – vyjadril sa k osobe p. Čarnického, mnoho detí z obce chodí do
škôl v Spišskej Novej Vsi, on ako jeden z mála rodičov svoje deti ponechal tu,
pretože uznáva výsledky, ktoré sa v našej škole dosahujú, má právo byť v Rade
školy
Uznesenie č. 116/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove odvoláva delegovaných zástupcov obecného
zastupiteľstva v rade školy pri ZŠsMŠ v Nálepkove:
Štefana Štullera - zástupcu za bývalú TKaŠN s.r.o. v likvidácii
Mariána Čarnického - poslanca OZ
Júliusa Jeszeho - poslanca OZ
Dušana Slivku - exstarosta obce
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 117/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove deleguje za členov rady školy pri ZŠsMŠ v
Nálepkove zástupcov obecného zastupiteľstva:
Mariána Čarnického – poslanca OZ
Jána Plencnera - zástupcu starostu obce
Jána Kalafusa - poslanca OZ, predsedu KFaSOM pri OZ
Jána Soveľa - poslanca OZ, člena KFaSOM pri OZ
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2015
V zmysle § 18, 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 správu o kontrolnej
činnosti. Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného
úradu a orgány samosprávy obce.
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Rozprava:
Dušan Slivka – poznamenal, že činnosť hlavnej kontrolórky sa preberala na
zvláštnom OZ, všetko si už vysvetlili
Uznesenie č. 118/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Kúpa pozemku obcou Nálepkovo od p. Anny Gohla, Hederkottenweg 47,
Bünde, Deutschland
Obec Nálepkovo je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných na
liste vlastníctva č. 117, kat. územie Nálepkovo, popísaných v návrhu na
uznesenie v podiele 3/4 k celku. Anna Gohla, r. Fejová, bytom v Nemecku je
podielovým spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností v podiele 1/4 k celku.
Kúpna cena je len za pozemky v podielovom spoluvlastníctve Anna Gohla
(podiel v m2 398,50 x 3 €/m2 = 1 195,50 €.).
Predmetom kúpy je aj rodinný dom s. č. 586, ktorý v skutočnosti už neexistuje
(je zbúraný a zostali len základy z časti vyčnievajúce nad zemou), a z toho
dôvodu rodinný dom nie je predmetom kúpnej ceny. Zrušenie súpisného čísla a
výmaz rodinného domu z katastra nehnuteľností zabezpečí obec po nadobudnutí
vlastníctva, pretože po konzultácií s predávajúcou táto nemá možnosť uvedené
zabezpečiť.
Obec predmetné nehnuteľností chce využiť na výstavbu nájomných bytov.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa mapy alebo výpisu z katastrálnej mapy, pretože pri
rokovaní o odkúpení pozemku to bolo stále doložené
Uznesenie č. 119/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k rodinnému
domu súpisné číslo 586 na parcele číslo 807 a k pozemkom parcelné číslo C KN
807 o výmere 981 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcelné
číslo C KN 808 o výmere 613 m2, druh pozemku záhrady, zapísaných na liste
vlastníctva č. 117, katastrálne územie Nálepkovo, a to podiel 1/4 k celku v
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spoluvlastníctve Anny Gohla, r. Fejová, bytom Hederkottenweg 47, 32257
Bünde, Nemecko za kúpnu cenu 1 195,50 eur.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Na zasadnutiach komisie boli členovia komisie oboznámení vo veci porušovania
občianskeho spolunažívania v obecnej bytovke na námestí, rodina bola
písomnou formou upozornená, vo veci dobrovoľného odovzdania chorého psa
do útulku „Šťastný psík“ jeho majiteľom, vo veci porušovania občianskeho
spolunažívania v časti obce Trosky, vo veci zamestnania 4 ZŤP pracovníkov
k obsluhe kamerového systému od 1.9.2015, vykonala kontroly na Hlavnej ulici
č. 543 a 544 („mašinka“), kde nebolo zistené zdržiavanie sa cudzích osôb,
zároveň sa začal výber splátok za účelom opravy oplotenia daného pozemku.
Rozprava:
Ján Plencner – informoval, že na poslednom zasadnutí komisie sa prejednávali
túlavé psy, neustále sa rieši „mašinka“, vykonávajú sa časté kontroly, zatiaľ sa
vybralo cca 70 eur na opravu oplotenia, ešte nemá spočítaný posledný mesiac,
do konca roka je v pláne plot spraviť, uviedol, že sa minulý piatok zúčastnil
porady na ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, paragraf 54 sa bude predlžovať na 9
mesiacov, bude potrebné vybrať spoľahlivých ľudí, po nástupe nového
náčelníka chcú prijať 8 pracovníkov do občianskych hliadok, aby pokryli aj
víkendy
Starosta obce – doplnil, že v lesoch pracovalo 30 rómov, ale mnohí zneužívajú
výhody, vyhodnotí sa celých 9 mesiacov, ktoré odpracovali a vyberú sa len 15,
ktorí nešpekulujú a riadne si plnia povinnosti. Poznamenal, že niektorí dostávajú
k platu príspevok vo výške 120 eur za to, že boli dlhodobo nezamestnaní a našli
si prácu, ide o zvláštnu politiku, pretože tieto pracovné miesta sme vytvorili my,
všetko sa vybavilo a oni dostávajú príspevky
Patrik Bobák – opýtal sa, či každý z nich dostáva príspevok v takejto výške
Ján Plencner – odpovedal, že nie, sú tam stanovené určité podmienky, nie
každý ich spĺňa
Starosta obce – dodal, že na každého jedného rómskeho zamestnanca, ktorý sa
prijal pripadá minimálne jedna exekúcia, niektorí ich majú až 7, z tohto dôvodu
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je nápor aj na personálnom oddelení, celá mzda sa musí prepočítavať a exekúcie
sa uplatňujú podľa poradia, zamestnancovi musí ostať min. 170 eur, čo je
životné minimum, všetko ostatné sa mu stiahne podľa výšky exekúcie, preto sa
teraz otvára otázka – zamestnávať, či nie? Vytvárať nové pracovné miesta?
Ján Plencner – odpovedal, že tí, ktorí sú zamestnaní sa aspoň snažia platiť
poplatky obci
Dušan Slivka – k plotu na „mašinke“ poznamenal, že už bol niekoľko krát
postavený, po zime tam zase žiaden nebude, lebo ho spália
Ján Plencner – odpovedal, že sa postaví plechový a nie drevený
Uznesenie č. 120/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch 31.7.2015 a 20.8.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala v dňoch 15.7.2015, 3.8.2015 a 14.9.2015. Na zasadaní
15.7.2015 prejednala opätovnú žiadosť o byt p. Širilu, vyhodnotila zájazd do
Kežmarku na EĽRO, oboznámila sa s vyhodnotením dotazníka k spracovaniu
Programu rozvoja obce. Dňa 3.7.2015 prejednala prípravu Dňa športu – detské
hry, zájazd do Červeného Kláštora. Dňa 14.9.2015 vyhodnotila akcie konané
v mesiaci august 2015, prejednala nové žiadosti o nájomné byty, zmenu
nájomcu bytu z Pavla Horvátha, Nálepkovo, I. Hámor 160/15, výber nájomného,
ktorý predložil Ing. J. Jánoš. Prítomný na zasadaní bol aj p. starosta, ktorý
informoval o návrhu programu rokovania OZ dňa 28.9.2015 a o ustabilizovaní
a zmenách na pozíciách zamestnancov OcÚ.
Rozprava:
Ondrej Klekner – informoval prítomných o dlhu na nájomných bytoch, výber
nájomného v bytoch bežného štandardu je 93,4 %, pri bytoch nižšieho štandardu
je to 18 %, je potrebné sa zamerať na rómsku osadu, bytovku č. 160, domčeky
na Píle, pri rómskej osade je výber nájomného plnený na 76 %, ibaže splácanie
dlhov na nájomnom je len 18 %
Starosta obce – dodal, že ak niekto z rómov zomrie, tak sú okamžite na
obecnom úrade so žiadosťou o pôžičku, všetko chcú na splátky, nerómski
občania, i keď nemajú financie, pohreb zaplatia a nemajú kar, oni naopak,
zoberú si pôžičky a majú aj 3-4 dni veselicu, uvažujeme, že rómske pohreby
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budú na náklady obce, je to lacnejšie ako im dávať pôžičky, v budúcnosti to
bude neúnosné, demografický vývoj rómov za 5 rokov - 450 pribudne, 50
ubudne, v každej oblasti je nárast rómskej populácie – základná škola, škôlka ...
Uznesenie č. 121/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 15.7.2015, 3.8.2015 a 14.9.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 122/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu nájomcu bytu na adrese
Nálepkovo, I. Hámor 160/15 z terajšieho nájomcu Pavla Horvátha, nar. 7.9.1974
na Žanetu Žigovú, nar. 4.3.1989, bytom Nálepkovo, I. Hámor 160/16.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia zasadala v dňoch 28.7.2015 a 16.9.2015. Na svojich zasadaniach
prejednala plnenie úloh za predchádzajúce obdobie.
V júni sa konalo zapaľovanie Jánskej vatry. 4.7.2015 v spolupráci s komisiou
sociálnou zájazd do Kežmarku na EĽRO. V pláne na nasledujúce obdobie je
príprava dňa športu. Vyhodnotil sa koncert J. Dvorského v rímskokatolíckom
kostole. Komisia pripravuje mariášový turnaj a turnaj v malom futbale.
Zasadnutia sa zúčastnil starosta obce, informoval o stabilizácii obecného úradu.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy, resp. pripomienky.
Uznesenie č. 123/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove z 28.7.2015 a 16.9.2015.
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Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Rozprava:
Starosta obce – informoval, že všetko čo sa dnes prerokovalo na OZ sa
prejednalo na komisii dňa 23.9.2015, požiadal riaditeľa DN, n.o., aby sa vyjadril
k žiadosti o schválenie pôžičky vo výške 20 tis. eur
Mgr. Michal Bartoš – odpovedal, že ide o rezervu pre DN, n.o., možno dôjde aj
k získaniu finančných prostriedkov z iných zdrojov, jedná sa o úpravu nádvoria,
bude potrebné vstúpiť aj do spolufinancovania, pretože DN, n.o. nemá dostatok
finančných prostriedkov na takýto projekt, pôžičku žiadajú z dôvodu preklenutia
obdobia do získania dotácie z MPSVaR SR, približne do 10.2. budúceho roka,
aby mali na vyplatenie miezd v januári, musia splniť voči obci a LON, s.r.o.
pôžičkový záväzok do konca roka, uviedol, že od roku 1998 sa objem
finančných prostriedkov nezmenil, ale navýšil sa počet subjektov, nastúpil stav,
ktorý je ťažšie udržateľný, zdravotný stav klientov je ťažší, náročnejšie pre
personál, niektoré mestá alebo obce vykrývajú časť nákladov, od obce to, ale
nechce žiadať
Ondrej Klekner – otázka, či to bolo prejednané v Správnej rade
Mgr. Michal Bartoš – odpovedal, že bolo
Hlavná kontrolórka – dotazovala sa, v ktorom roku im bude pôžička vyplatená
Starosta obce – odpovedal, že pôjde na januárové mzdy, výdaj bude v decembri
a príjem vo februári, keďže pôjde o decembrové výplaty, ráta sa to do roku 2015
Uznesenie č. 124/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa 23.9.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Uznesenie č. 125/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť o schválenie pôžičky
pre Domov Nálepkovo, n.o. vo výške 20 000,- eur z dôvodu preklenutia obdobia
do schválenia finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s pripomienkami hlavnej
kontrolórky obce.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala dňa 18.9.2015, na zasadnutie predvolala obyvateľov z časti
obce I. Hámor z dôvodu čiernych stavieb, vyzvala ich, aby svoje stavby
zlegalizovali a aby nepokračovali v budovaní stavieb bez stavebného povolenia,
príp. ohlásenia drobnej stavby. Členovia komisie boli oboznámení
s pripravovanými stavebnými úpravami Skladu štiepky pri ZŠ Nálepkovo.
Prejednala žiadosť o zrušenie prenájmu pozemku a návrh na vybudovanie mostu
pri Píle.
Rozprava:
Jarmila Pocklanová – poďakovala p. Kolesárovej za jej prácu tajomníčky,
zároveň uviedla, že navrhuje, aby sa stala členkou komisie, opýtala sa kto znáša
prepravu a náklady pri dodávke štiepky
Starosta obce – odpovedal, že nákup sa realizoval cez elektronické trhovisko,
vyhrala fy Drevostav1, s.r.o. z Jesenského, ponúkla cenu 17,72 € na m3,
dodávka bola v objeme 29,1 ton, náklady znáša obec, ale presunú sa na školu,
štiepka je vysypaná na parkovisku pri TKaŠ, pretože sklad v škole je plný,
dovozí sa do skladu postupne podľa spotreby
Jarmila Pocklanová – reagovala, že sa zo štiepky dosť parí, aby nedošlo
k požiaru, či je to dobre zabezpečené v tomto smere
Starosta obce – odpovedal, že sa jedná o bukovú štiepku, priemerná vlhkosť je
20 %
Hlavná kontrolórka – dotazovala sa, prečo obec prepláca dopravu, malo to byť
v cene
Starosta obce – uviedol, že doprava je v cene, faktúra bude firme zaplatená
z obce, potom nám bude škola tieto náklady refundovať
Hlavná kontrolórka – reagovala, že sa isto zvýšia náklady, lebo v zmluve je
uvedené, že dodávka má byť na adresu určenia a tá tam nie je
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Jarmila Pocklanová – uviedla, že by sa zmluva mala dať preveriť hlavnej
kontrolórke, ak sa bude cena zvyšovať
Starosta obce – odpovedal, že zmluva je zverejnená na webe v centrálnom
registri zmlúv
Ján Plencner – reagoval, že sa štiepka momentálne nachádza pri ihrisku, lebo je
technicky nemožné vysypať celý objem do skladu, keďže je podlaha upravená
Starosta obce – odpovedal, že preprava možno bude 1 eur na m3 od ihriska do
školy, ale stále bude úspora 9 eur na m3 oproti minulosti
Dušan Slivka – dotazoval sa, či sa nový most, ktorý bol prerokovaný na komisii
bude stavať cez rieku Hnilec
Ján Plencner – odpovedal, že nie, jedná sa o most na Záhajnici pri p.
Mingáčovi, občania dodali potrebný materiál, my to iba zabetónujeme, položíme
pätky, most bude slúžiť len osobným autám, Ing. Klekner posúdil projekt, je
dôležité doložiť nejakú škicu pre prípad povodne
Uznesenie č. 126/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove z 18.9.2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 127/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu tajomníka KSÚPaŽP
pri OZ v Nálepkove z Anny Kolesárovej na Ing. Adrianu Starinskú a doplňuje
člena komisie p. Annu Kolesárovú.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 15:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na finančnú úhradu
nákladov v Základnej škole s materskou školou v Nálepkove vrátane
školských zariadení
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Návrh na zvýšenie príspevku na finančnú úhradu nákladov v ZŠsMŠ
v Nálepkove podala ZŠsMŠ s odôvodnením zvýšených nákladov spôsobených
infláciou.
Zvýšenie sa pohybuje od 0,50 centov do 1,50 €. Zvýšené príspevky sú určené
podľa finančných pásiem nákladov na nákup potravín. V návrhu je zohľadnené
aj zvýšenie rodičovského príspevku, ako aj nepriaznivá finančná situácia
väčšiny rodičov žiakov ZŠsMŠ.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy, resp. pripomienky.
Uznesenie č. 128/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o
určení výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s
materskou školou v Nálepkove vrátane školských zariadení.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 16:
Interpelácie a pripomienky na starostu obce a poslancov OZ
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy, resp. pripomienky.
Bod č. 17:
Rôzne
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy, resp. pripomienky.
Bod č. 18:
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 11,30 hod.
..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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Overovatelia: Marián Čarnický
Dušan Slivka

Zapísala: Bc. Marcela Juhásová
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