ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 23.2.2015
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
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Mgr. Bibiana Krajníková – riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON, s.r.o.
Marián Richveis – ref. bezpečnosti práce, PO a CO
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková – poslankyňa OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Verejnosť:
Jozef Mozgi ml., Štefan Czölder, Michal Pronský, Karol Horváth
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. zasadania OZ dňa 29. 12. 2014
3. Aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005, jeho doplnenie
tabuľkovej časti a základných údajov o obci zo dňa 14. 03. 2008 v zmysle
zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja
4. Aktualizácia Akčného plánu Obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013
a návrh na schválenie Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2015 –
2020
5. Aktualizácia Programu rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007
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6. Aktualizácia Lokálnej stratégie komplexného prístupu k marginalizovanej
rómskej komunite v obci Nálepkovo
7. Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie obce Nálepkovo
8. Smernica č. 1/2015 – interný predpis pre verejné obstarávanie obce
Nálepkovo
9. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
10.Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2014
11.Návrh na zvýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove a návrh
novej Smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov členom obecnej polície
12.Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a civilnej ochrany za rok 2014
13.Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. – personálna zmena konateľa a zároveň
riaditeľa vo vedení obecnej obchodnej organizácie po 23 rokoch
- Informácia vo veci 20. výročia založenia Lesov obce Nálepkovo zo
dňa 31.12.2012
14.Aktualizácia členov Zboru pre občianske záležitosti pri obci Nálepkovo
na volebné obdobie 2015-2018
15.Informácia z komisií obecného zastupiteľstva – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
16.Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
17.Rôzne
18.Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
19.Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 14,00 hod.
V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9
poslancov OZ je prítomných 8 poslancov a rokovanie je uznášaniaschopné.
Starosta obce predložil návrh programu 3. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo
dňa 10.2.2015. Takto predložený návrh bol schválený všetkými 8 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Ondrej Klekner
Marián Čarnický
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Za overovateľov boli určení:

Ján Kalafus
Jarmila Pocklanová

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. zasadania OZ dňa 29. 12. 2014
Na 2. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 10 uznesení – uznesenia č.
15/2014-OZ – č. 24/2014-OZ. Z toho 1 uznesenie bolo konštatačného
charakteru, 3 boli vzaté na vedomie a 6 uznesení po schválení sú v realizácii k
naplneniu ihneď, resp. priebežne počas roka 2015.
Čo sa týka problematiky obecnej polície, táto je už doplnená o dvoch
členov – bývalého obecného policajta R. Komára a bývalého štátneho policajta
E. Pytela. Obecní policajti od 7. 1. 2015 už nie sú „tajná“ zamknutá služba na
„zbrojnici“, ale otvorená „verejná“ služba pre občanov! V zmysle zákona číslo
564/1991 Z.z. o obecnej polícii – zvlášť jeho doplnku č. 105/2011 Z.z.
s účinnosťou k 1.5.2011 bolo obecnej polícii uložené povinne v službe nosiť
uniformy v zmysle § 22 - rovnošata príslušníkov OcP. V uniforme musia byť
preto, aby naplnili § 21 preukazovanie príslušníkov k obecnej polícii – ods. 1,
ktorý znie: „Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k OcP
ROVNOŠATOU príslušníka OcP s viditeľným znakom polície....“ Od 7. 2.
2015 obecní policajti už pracujú na dve smeny! Do rozpočtu obce na rok 2015
bude zapracovaná dodatočne finančná čiastka na vystrojenie piatich obecných
policajtov - výstroj v zmysle § 22 rovnošata príslušníkov obecnej polície podľa
zákona o obecnej polícii nutná na území SR.
Uznesenie č. 25/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení z 2. zasadania OZ zo dňa 29.12.2014
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Aktualizácia Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho
a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005, jeho doplnenie
tabuľkovej časti a základných údajov o obci zo dňa 14. 03. 2008 v zmysle
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zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o
podpore regionálneho rozvoja
Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho
rozvoja obce Nálepkovo z mája 2005 je základným programovacím
dokumentom postavenom na základoch obnovy a rozvoja obce.
Tento PHSEaK rozvoja obce bol aktualizovaný k 31. 12. 2007, pretože ho
bolo potrebné zosúladiť s „Akčným plánom obce Nálepkovo na roky 2007 –
2013“, ktorý bol a aj je nevyhnutnou prílohou pri žiadostiach obce o čerpanie
štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013, resp. 2014 –
2020.
Od 1. 1. 2015 vstupuje do platnosti nový zákon č. 309/2014 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja,
z ktorého vyplývajú zmeny, ktoré sa dotknú aj obcí. Prvou základnou zmenou
je zmena v názve plánovacieho dokumentu, ktorý sa bude používať a to:
„Program rozvoja obce“ (PRO) – zákon ukladá túto zmenu, t.j. dať plánovacie
dokumenty do súladu s požiadavkami zákona do 31. 12. 2015. V § 12 písm. b)
zákona je obciam povinnosť okrem každoročného vyhodnocovania plnenia
programovacieho rozvoja, aj zaslať príslušnému VÚC – KSK, vždy do 31. mája
nasledujúceho roka správu o jeho plnení.
Po aktualizácií predmetného materiálu aparátom OcÚ, tento bude
postupne prejednaný vo všetkých komisiách OZ a následne bude predmetom
schvaľovacieho procesu v OZ.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz prečo sa majú schvaľovať veci od roku 2005 a nie sú
predložené aktuálne informácie, ak je to aktualizácia
Starosta obce – boli predložené staršie dokumenty, aby ste si ich naštudovali,
keďže sa za posledné 4 roky nič neurobilo, na roky 2015 – 2020 sa predložia
plánované zámery podnikateľov a obce, a aktualizovať tento plán budete
v jednotlivých komisiách OZ vy poslanci a ostatní členovia komisií s výstupom
doporučení pre závery do návrhov uznesení v OZ
Uznesenie č. 26/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o nutnej
aktualizácii PHSEaKR obce najneskôr do 31.12.2015 v súlade so zákonom č.
309/2014 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho
rozvoja.
Počet prítomných poslancov: 8
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Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Aktualizácia Akčného plánu Obce Nálepkovo na roky 2008 – 2013 a návrh
na spracovanie Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2015 – 2020
v priebehu I. polroka 2015
Na základe vyhodnotenia plnenia PHSEaKR obce Nálepkovo
k 31.12.2014 bude následne v priebehu I. polroka 2015 dopracovaný Akčný plán
obce Nálepkovo na roky 2015-2020, ktorý bude v súlade s možnosťou čerpania
finančných prostriedkov a rôznych dostupných finančných fondov jednotlivých
ministerstiev SR, rôznych nadácii, vrátane štrukturálnych fondov EÚ
v programovacom období verejným, súkromným a občianskym sektorom.
V tomto materiály budú poňaté plánované projektové zámery obce Nálepkovo
na roky 2015-2020 spoločne s plánovanými projektovými zámermi miestnych
podnikateľov (SZČO a právnické osoby) pôsobiacich na území obce vrátane
občianskeho sektora.
Po aktualizácii predmetného materiálu aparátom OcÚ, tento bude
postupne prejednávaný vo všetkých komisiách OZ a následne bude predmetom
schvaľovaciemu procesu v OZ.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 27/2015-OZ

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

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 5:
Aktualizácia Programu rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007
Program rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007 (ďalej len PRB)
bol spracovaný v zmysle metodického pokynu MVaRR SR č. 4/2006
z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja. PRB by
mal byť integrálnou súčasťou PHSEaK rozvoja obce a mal by byť každoročne
aktualizovaný s výstupom rozvoja bývania na nasledujúci rok a ďalšie roky vo
forme konkrétnych projektov začínajúcich stavieb.
Preto je potrebné k samotnej aktualizácii
vyhodnotiť tento PRB
s rámcovým cieľom rozvoja bývania na obdobie 10 rokov (2007 – 2017),
zaktualizovať a dať do súladu s programovými cieľmi obce.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.

Uznesenie č. 28/2015-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie informáciu starostu obce o nutnosti aktualizácie programu
rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007, ktorý musí byť v súlade so
schváleným územným plánom obce z roku 1999 resp. s budúcou aktualizáciou
ÚPD, taktiež aj s budúcim Programom rozvoja obce – po aktualizácii PHSEaK
rozvoja obce,
b) ukladá KSaB pri OZ, aby v spolupráci so stavebným úradom OcÚ v
Nálepkove vyhodnotilo PRB na r. 2007 – 2017 a zároveň najneskôr v termíne
09/2015 bolo možné aktualizáciu PRB obce Nálepkovo prejednať v OZ.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Aktualizácia Lokálnej stratégie komplexného prístupu k marginalizovanej
rómskej komunite v obci Nálepkovo
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Dňa 28. mája 2010 Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenca SR pre rómske
komunity oznámil, že schvaľuje žiadosť obce Nálepkovo prijatej dňa 29.1.2010
na základe výzvy z roku 2008 na predkladanie žiadosti. V tejto žiadosti obec
uviedla, že má záujem realizovať:
podporu Komunitného centra Mlyn s predpokladanými nákladmi 148 950,- Eur
a termín realizácie 01/2011 – 12/2012;
regenerácia centra obce za 910 700,- Eur v termíne 05/2011 – 04/2013;
prístavba ZŠ za 1 579 000,- Eur v termíne 05/2011 – 12/2012.
Dňa 16.9.2010 obec zaslala na ÚV SR – ÚSVRK záväzné vyhlásenie
prijímateľa o poskytnutí podpory LSKxP – Ďalšie míľniky na ceste k sociálnej
inklúzii v obci Nálepkovo.
Dňa 31.1.2011 na ÚV SR – ÚSVRK obec zaslala list k výzve uvedenému
záväznému vyhláseniu zo dňa 16.9.2010, že sa nezapojí do projektu podpory
LSKxP.
Dňa 3.11.2011 ÚV SR – ÚSVRK potvrdzuje registráciu žiadosti
o poskytnutie podpory LSKxP – t.j. žiadosť na doplnenie projektových zámerov
k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (projekt fy EKO – FISH vo
veci výroby nealkoholických nápojov..... zo dňa 25. 10. 2011)
Dňa 4.11.2011 obratom ÚV SR – odbor koordinácie HP MRK riaditeľka
odboru, adresuje starostovi list, v ktorom zdôrazňuje, že dňa 7.2.2011 bol na
ÚSVRK doručený list, v ktorom nás informuje o rozhodnutí obce Nálepkovo
odstúpiť od realizácie LSKxP.
Na základe vyššie uvedených faktov z písomnej korešpondencie v rokoch
2010-2011 je ešte možné opäť vrátiť obec Nálepkovo do LSKxP a práve preto
musím mať ako starosta obce podporu obecného zastupiteľstva, takú ako
v rokoch 2008 – 2010, vtedy bola LSKxP schvaľovaná v OZ.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz, či sú obci známe nejaké nové výzvy v LSKxP, chcel
vedieť v akých oblastiach, bránil sa, že on ako starosta obce v januári 2011 nič
nezmaril, spolupracovalo sa s ETP Slovensko, projekt TSP sa realizoval
Starosta obce – odpovedal, že v novom programovom období bude k dispozícií
400 miliónov eur, nie je ešte vyriešený spor s ETP Slovensko, je potrebné vrátiť
združeniu 7500 eur, uviedol, že mal stretnutie s p. Smoradom z Úradu
splnomocnenca vlády pre rómske komunity, budúci rok sa budú môcť čerpať
finančné prostriedky, preto musíme mať všetko vopred pripravené, ďalej
poznamenal, že pripraviť takéto dokumenty nie je vôbec jednoduché pripraviť,
je potrebné pri príprave spolupracovať s odborníkmi z rôznych oblastí
PhDr. Jarmila Gabonayová – doplnila, že v LSKxP sú 4 oblasti – sociálna,
bytová, zamestnanosť a školstvo, v pláne je schvaľovací proces, až potom sa
bude môcť obec zapojiť do výziev
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Uznesenie č. 29/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu
obce o súčasnom stave - o schválení žiadosti poskytnutia podpory Lokálnej
stratégie komplexného prístupu – kód žiadosti LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2 –
051 – KE zo dňa 28. mája 2010.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 30/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove žiada starostu obce okamžite konať vo veci
záväzného vyhlásenia prijímateľa o poskytnutí podpory LSKxP zo dňa
15.6.2010, so snahou zmeniť stanovisko p. riaditeľky odboru koordinácie
horizontálnej priority MRK Ing. Jany Minarovičovej zo dňa 4.11.2011 pod
číslom 36479/921 92011/OK/NP/MRK/MOR, ktorá akceptovala rozhodnutie
obce nepokračovať v realizácii LSKxP.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Aktualizácia Územnoplánovacej dokumentácie obce Nálepkovo
Obec Nálepkovo sa o predmetnú dotáciu uchádzala už od roku 2006,
o čom svedčia aj uzavreté zmluvy medzi obcou Nálepkovo a zhotoviteľom
„Aktualizácie územného plánu obec Nálepkovo“ (zmeny a doplnky) prof.
Michalom Šarafínom zo dňa 15.1.2006 – zmluva o vyhotovení diela a mandátna
zmluva zo dňa 31.1.2006 s Ing. Emíliou Hudzíkovou, ktorá mala byť garantom
vyhodnotenia podkladov a spracovateľkou požiadaviek na spracovanie zadania
pre spracovateľa ÚPN-O t.j. prof. Šarafína. Výsledkom tohoto úsilia v roku
2006 bola zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR zo dňa 11.6.2006 vo výške 200 880 Sk s tým, že obec bude
z vlastných zdrojov spolufinancovať účel dotácie vo výške 199 120,- Sk.
Nakoniec dotácia 200 880,- Sk bola vrátená z dôvodu, že obec nedokázala
splniť spolufinancovanie v závere roka 2008 pre nedostatok finančných
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prostriedkov v čiastke 199 120 Sk, pretože po júlovej povodni 2008 vynaložila
800 000 Sk na likvidáciu škôd, ktoré boli obci zrefundované až v decembri
2008. Preto obec 20.1.2009 opätovne žiadala MVaRR SR o poskytnutie dotácie
na spracovanie Územného plánu obce Nálepkovo, ale neuspela.
V priebehu tohto mesiaca PhDr. J. Gabonayová začala spracovávať
žiadosť na Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR vo veci
poskytnutia dotácie na vypracovanie, resp. aktualizáciu ÚPD-O Nálepkovo, jej
zmien a doplnkov s tým, že po dnešnom zasadaní OZ začne vo veci ÚPD-O
vecná a odborná diskusia najprv na pôde jednotlivých komisií OZ, neskôr začne
verejná diskusia s podnikateľskými subjektami na území obce a s obyvateľmi,
ktorých výstupom bude vyhodnotenie podkladov a spracovanie požiadaviek na
zadanie Územno-plánovacieho návrhu obce pre spracovateľa.
Rozprava:
Dušan Slivka – uviedol, že aj on chcel v minulom volebnom období
aktualizovať Územný plán obce, ale u poslancov neuspel, zároveň podotkol, že
je potrebné v rozpočte vyhradiť sumu na štúdiu, pretože ju musí hradiť obec
z vlastných zdrojov
Starosta obce – odpovedal, že v roku 13.6.2013 nebolo uznesenie prijaté, a tento
plán je potrebné aktualizovať každé 4 roky, ak sa proces obnoví, do troch rokov
musí byť spracovaný a schválený, ďalej uviedol, že ak už obec má schválený
územný plán, nemusí platiť za štúdiu, obec má podpísanú zmluvu s p. prof.
Šarafínom, spracovateľom ÚPD-O v roku 1999, ktorý bude aktualizovať
doplnky, len je potrebné urobiť kroky, ktoré zabezpečia, že obec je aj finančne
pripravená na takúto rozsiahlu aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie,
preto bolo vyčlenených 12 tis. eur na samostatnom účte
Uznesenie č. 31/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o
aktivitách obce vo veci získania finančných prostriedkov na spracovanie, resp.
aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov obce
Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

9/31

Uznesenie č. 32/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje postup starostu obce vo veci
opätovného uchádzania sa obce Nálepkovo o dotáciu na aktualizáciu územného
plánu obce a vyčlení v rozpočte obce na príslušný rok 20% finančných
prostriedkov celkového predpokladaného nákladu na obdobie.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 33/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje záväzok obce, že proces
obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri
roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a
žiadateľom v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na
spracovanie Územnoplánovacej dokumentácie obce a to § 2 písm. c) Návrh
zmien a doplnkov územného plánu obce – aktualizáciou územnoplánovacej
dokumentácie podľa § 30 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení v neskorších
predpisov.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Smernica č. 1/2015 – interný predpis pre verejné obstarávanie obce
Nálepkovo
V súvislosti s prijatím zákonov č. 95/2013 Z.z., č. 180/ 2013 Z.z. a č.
34/2014 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) vydávam túto Smernicu, ktorej účelom je
zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek
zo strany obecného úradu a zo strany všetkých subjektov riadených
a založených obcou, ktorí za obstarávateľa vykonávajú úkony vo verejnom
obstarávaní.
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Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz, že v smernici nemuseli byť časť – Definícia základných
pojmov, nakoľko je to uvedené v zákone
Starosta obce – odpovedal, že to nikto nebude hľadať v zákone, ak bude čítať
smernicu, lepšie sa v nej orientuje a nedôjde k zámene pojmov, podotkol, že
smernicu tak ako je pripravená dal na oponentúru odborníkovi v oblasti
verejného obstarávania a ten ju v niekoľkých doporučil doplniť a tieto starosta
obce predniesol aj na zasadaní
Uznesenie č. 34/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Smernicu č. 1/2015 – interný
predpis pre verejné obstarávanie obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce
predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej
činnosti.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného
úradu a orgány samosprávy obce.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 35/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie
hlavnej kontrolórky obce za rok 2014.

správu o činnosti

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
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Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2014
Náčelník Obecnej polície v Nálepkove p. Jozef Sopko predložil obecnému
zastupiteľstvu informáciu o činnosti Obecnej polície za rok 2014.
Rozprava:
Starosta obce - chcem ešte k problematike obecnej polície poznamenať, že jej
základy boli položené v rokoch 1991 - 1994 a bola plne funkčná až do roku
2010, pracovalo sa v dvoch smenách a taktiež aj počas voľných sobôt, či nedieľ
alebo sviatkov. Prvé náznaky deštrukcie jej činnosti začali na 1. riadnom
zasadaní OZ dňa 29.12.2006. V bode č. 15 Rôzne, pod bodom b/ som navrhoval
do funkcie náčelníka OcP plk. JUDr. Križalkoviča - dlhoročného riaditeľa
Okresného PZ SR v Spišskej Novej Vsi, neskôr riaditeľa Inšpekcie Ministerstva
vnútra SR a od 11.7.2005 do 4.7.2006 pôsobiaceho na Úrade vlády SR ako
poradca pre oblasť Policajného zboru SR, ale pre vtedajších 4 poslancov bol
tento návrh neprijateľný, pretože hlasovali proti oproti 4 poslancom, ktorí
hlasovali za! Tento vysokopostavený policajt s dlhoročnou praxou bol pre tých
čo hlasovali proti nevhodným kandidátom do funkcie! Dvanásťročná práca v
kreovaní a v pôsobení dobrej a kvalitnej práce OcP bola plne znegovaná do
dnešnej situácie, keď je plne nefunkčná a dnes musíme riešiť jej ,,prinavrátenie"
do rokov 1994 - 2010.
Patrik Bobák – uviedol, že v správe je uvedené, že sa obecná polícia
v spolupráci so štátnou podieľa na zabezpečovaní podujatí v obci, na akciách
ako Jánska vatra, Furmanské preteky sa strhla bitka ani jeden obecný policajt
tam v tom čase nebol a navrhol, že by sa do radov obecnej polície mohli prijať
i mladší
Starosta obce – odpovedal, že do zboru bolo potrebné ihneď prijať takých ľudí,
ktorí už v polícii pracovali, nie je potrebné ich posielať na kurzy, zdôvodnil
prijatie p. Pytela a p. Komára, taktiež navrhol, že po odchode p. Sopka do
dôchodku v decembri 2015 sa môžu prijať ešte dvaja policajti tak, aby bola OcP
6-členná.
Ďalej poznamenal, že obecná polícia v posledných rokoch
nepripravila a neprezentovala ani jednu prednášku v základnej škole, a čo sa
týka sanácie psov – na základe rámcových zmlúv sa v 2. polroku bude
realizovať odchyt túlavých psov a v nasledujúcich rokoch sa v rozpočte vyčlenia
finančné prostriedky a pripraví sa verejné obstarávanie na firmu, ktorá bude
tento odchyt psov realizovať
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Ján Kalafus – poznamenal, že na sviatok Všetkých svätých mali obecní policajti
služby na a v okolí cintorína, taktiež, robia dohľad na pošte pri vyplácaní dávok,
už sú videní a je to lepšie
Dušan Slivka – dotazoval sa projektu rómskych občianskych hliadok, na ktoré
predchádzajúce 2 roky naliehal p. Plencner, prijalo sa uznesenie, malo sa na tom
pracovať
Ján Plencner – projekt na rómske občianske hliadky v rámci SR vyčerpal
v súčasnom období už všetky poskytnuté finančné prostriedky z eurofondov.
Pripravuje sa nová forma, uvažuje sa aj nad podobným riešením
prostredníctvom aktivačných pracovníkov, hľadajú sa aj iné možnosti a neustále
na tom pracujeme
Uznesenie č. 36/2015-OZ
OZ v Nálepkove berie na vedomie informáciu o činnosti Obecnej polície
v Nálepkove v roku 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Návrh na zvýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove a návrh novej
Smernice na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
členov obecnej polície
Ako prílohu k dôvodnej správe prikladám smernicu na poskytovanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) zamestnancom OcP
Nálepkovo s návrhom na navýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu v Nálepkove
za účelom zakúpenia, respektíve doplnenia zastaralej a nefunkčnej výstroje
a výzbroje.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 37/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) návrh na navýšenie rozpočtu pre Obecnú políciu Nálepkovo za účelom
zakúpenia resp. doplnenia zastaralej a nefunkčnej výstroje a výzbroje
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b) Smernicu na poskytovanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov (OOPP) zamestnancom Obecnej polície Nálepkovo
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a civilnej ochrany za rok 2014
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, referát bezpečnosti
a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo
podáva zodpovedný pracovník p. Marián Richveis obci Správu o plnení
a zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a civilnej ochrany.
Rozprava:
Marián Richveis – uviedol, že správa je strohá, sú v nej uvedené veci, ktoré sa
realizovali
Starosta obce – doplnil, že je potrebné „omladiť“ a doplniť dobrovoľný
hasičský zbor a zároveň aj Obecný hasičský zbor. Ďalej podotkol, že v obci sú
tradície, v ktorých treba pokračovať, oboznámil poslancov s prácou DHZ
v Hámri
Dušan Slivka – poďakoval p. Richveisovi za skvelú prácu, ktorou sa
prezentoval v minulom volebnom období
Uznesenie č. 38/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti obce
v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany za rok 2014.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

14/31

Bod č. 13:
Lesy obce Nálepkovo, s.r.o. – personálna zmena konateľa a zároveň
riaditeľa vo vedení obecnej obchodnej organizácie po 23 rokoch
Informácia vo veci 20. výročia založenia Lesov obce Nálepkovo zo dňa 31.
12. 2012
Výročie založenia Lesov obce Nálepkovo, s.r.o. - správa z 31.10.2012
Dňa 31.10.2012 uplynulo 20 rokov od zápisu Lesného podniku
Nálepkovo, obecného podniku do obchodného registra. Od 1.1.1994 bol
pretransformovaný na príspevkovú organizáciu Lesný podnik, obecný podnik
Nálepkovo. Od 1.1.1995 bola prevedená zmena názvu na Lesy obce Nálepkovo.
Príspevková organizácia Lesy obce Nálepkovo bola dňom 31.12.2004 zrušená a
od 1.1.2005 bola založená obchodná spoločnosť Lesy obce Nálepkovo, s.r.o.
Lesy obce Nálepkovo obhospodarujú od novembra 1992 obecné lesy na
rozlohe 3224,83 ha. Vzhľadom na hromadné a kontinuálne hynutie smreka
obyčajného (Picea abies) boli v roku 1988 vyhlásené za oblasť mimoriadneho
ohrozenia lesov. Hlavnou príčinou ohrozenia bolo ich zoslabenie imisiami z
diaľkového prenosu, ale najmä z miestnych zdrojov znečistenia (Rudňany,
Krompachy). Imisie, ovplyvňujúce celú oblasť stredného Spiša takmer 25 rokov,
zanechali v pôde celý rad rizikových prvkov, z ktorých najmä ortuť (Hg) a
doprevádzajúci arzén (As) spôsobil vážne narušenie prírodnej povahy pôd,
prejavujúce sa v ich extrémnej acidifikácii vrchných horizontov a vysokým až
toxickým pôsobením aktívneho hliníka (DLAPA et al. 1997). Obsahy ortuti
dosahujú maxima v povrchových horizontoch a na niektorých lokalitách
prekračujú indikačnú hodnotu C/10 mg/kg podľa rozhodnutia MP SR č.
531/1994-540. Taktiež obsahy arzénu na niektorých lokalitách prekračujú
indikačnú hodnotu C/50 mg/kg. Spolu s ďalšími vplyvmi sa toxicita odrazila na
hromadnom hynutí sekundárnych smrečín. Od roku 1984 odumierajú nielen
staré porasty, ale aj mladé, 8-15 ročné smreky. Vzhľadom na túto skutočnosť
Lesný hospodársky plán už v roku 1992 vylúčil úmyselnú výsadbu smreka zo
zalesňovacích projektov. Lesy obce Nálepkovo každoročne zabezpečujú
spracovávanie náhodných ťažieb, ktoré predstavujú 5-6 násobok bilancovaného
etátu a vykonávanie výchovných ťažieb v porastoch do 50 rokov.
Hromadné hynutie smreka obyčajného (Picea abies) v tejto lokalite
nadobudlo katastrofické rozmery tak, že došlo a neustále dochádza k úplnému
rozpadu lesných ekosystémov. Jeho hynutie postihlo všetky vekové stupne i keď
najmarkantnejšie sa prejavilo v rubných a vekovo im blízkych porastoch.
Stále častejšie sa pracovníci Lesov obce Nálepkovo zamýšľali nad tým,
ako kalamitou postihnuté plochy urýchlene zabezpečiť lesnými kultúrami, ale
tiež či je vôbec v ich silách spomaliť alebo zamedziť postup hynutia
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smrekových porastov. Vzhľadom na tieto skutočnosti požiadali pracovníci
Lesov obce Nálepkovo a Obecný úrad Nálepkovo Katedru pedológie
Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava o spracovanie štúdie, kde by sa
a) dôsledne zistili príčiny rozpadu lesných ekosystémov,
b) na základe zistených poznatkov vypracovali návrhy na asanačnú obnovu lesa
a pôd ovplyvnených polutantami.
S dôverou sa obrátili na Prof. RNDr. Ladislava Šomšáka, DrSc., ktorý sa
stal vedúcim riešiteľského kolektívu.
Napriek náročným úlohám, ktoré sme museli zabezpečovať v ťažbovej a
následne pestovnej činnosti, realizovali sme aj iné aktivity a to:
− Na základe zlého zdravotného stavu lesov a s tým súvisiacej permanentne
vysokej náhodnej ťažby sme v roku 1994 požiadali katedru pedológie
Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava o spracovanie spomínanej štúdie.
Seminár k tejto štúdii bol v mesiaci február 1995 na obecnom úrade v
Nálepkove za účasti odbornej verejnosti, pracovníkov vedy, výskumu a
štátnej správy. Na základe záverov tohto seminára boli zriadené pokusné
plochy na lesnom obvode Surovec v poraste 220A10 a na lesnom obvode
Záhajnica v poraste 523A11. Sledovanie týchto plôch zabezpečujú
pracovníci UK Bratislava, LVÚ Zvolen a našej organizácie.
− V mesiaci december 1997 zorganizovala Prírodovedecká fakulta, katedra
pedológie UK Bratislava seminár s názvom „Rozpad sekundárnych
smrečín obce Nálepkovo“, kde boli prezentované čiastkové výsledky z
vykonaných opatrení na pokusných plochách obce Nálepkovo. Seminára
sa zúčastnili pracovníci UK Bratislava, TU Zvolen, LVÚ Zvolen a Lesov
obce Nálepkovo. Z tohto seminára bol vydaní zborník.
− S LVÚ Zvolen spolupracujeme tiež pri uplatňovaní mulčovacích
plachtičiek v prevádzke lesného hospodárstva, hnojení lesných porastov a
odbere vzoriek dreva z asimilačných orgánov pre rozbory na obsahy
ťažkých kovov. V dňoch 24.9.-1.10.1997 a 10.9.-20.9.2002 zabezpečoval
LVÚ Zvolen meranie škodlivín v ovzduší na lesnom obvode Záhajnica.
− V spolupráci s SAV pracoviskom Zvolen sme dva roky spolupracovali na
bionómii škodcu Barbitistes constrictus.
− Tiež sme úzko spolupracovali s Obecným poľovníckym združením
Nálepkovo.
− V roku 2001 sme v spolupráci s LVÚ Zvolen založili pokusnú plochu na
lesnom obvode Surovec v poraste 213-11, kde pracovisko Košice overuje
hnojenie sadeníc drevným popolom duba.
Výsledky, ktoré sme dosiahli pri obhospodarovaní trvalých pokusných
plôch sme prezentovali v časopise Les číslo 12 v roku 1998 v článku „Úmorná
práca generácií od katastrofy po obnovu lesa“. V roku 2000 v mesiaci máj bol o
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lesoch obce Nálepkovo uverejnený článok v časopise Mountain Research and
Development. Je to medzinárodný odborný časopis, ktorý vychádza v USA.
V mesiaci marec 2000 bol uverejnený článok v časopise Ekológia s
názvom „Akumulácia ťažkých kovov niektorými lesnými drevinami“. Tento
článok mal veľký ohlas v odborných kruhoch na celom svete.
V mesiaci november 2001 sme v našich aktivitách pri ozdravovaní lesov
obce Nálepkovo informovali Ministerstvo pôdohospodárstva, sekciu lesnícku,
kde sme zároveň upozornili na nedostatky pri rozdeľovaní finančných
prostriedkov zo Štátneho fondu zveľaďovania lesov v predchádzajúcich rokoch.
Ministerstvo pôdohospodárstva požiadalo Prof. Šomšáka o stanovisko k nášmu
listu. V stanovisku Prof. Šomšáka boli naše aktivity potvrdené.
Výsledky rozborov vzoriek dreviny lipa malolistá na ťažké kovy boli
prezentované v zborníku LVÚ Zvolen z konferencie IUFRO konanej 30.8.1.9.2002 na Slovensku.
Vzorky na rozbor boli odobratí z lipy malolistej na LO Záhajnica v dielci 559.
Obsah jednotlivých prvkov v dreve bol zistený riadenou atómovou reakciou na
Joint Institute v Rusku.
V mesiaci február 2005 bol uverejnený článok v časopise Ekológia s názvom
„Ozdravno-ekologické opatrenia a ich vplyv na štíhlostný koeficient
smrekových kultúr (Picea abies) v Nálepkove.
Od roku 2006 spolupracujeme s RNDr. Martou Nižnanskou na rekonštrukcii
lesných porastov obce Nálepkovo pomocou uhlíkovej analýzy.
V mesiaci január 2006 bol uverejnený článok v časopise Ekológia s názvom
„Vplyv ozdravných opatrení na tvorbu drevnej hmoty kultúr smreka obyčajného
(Picea abies) v lesoch Nálepkova.
V roku 2006 sme vypracovali projekt ozdravných opatrení v rámci sektorového
operačného programu “Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ a na základe
zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sme získali nenávratný
finančný príspevok v celkovej výške 5 196 636,50 Sk čo je 172 496,73 Eur.
Projekt bol vypracovaný na rekonštrukciu lesnej cesty Surovec (cesta bola
skolaudovaná v septembri 2007 a umelú obnovu lesa v rokoch 2006 – 2008).
V roku 2008 bol vypracovaný ďalší projekt ozdravných opatrení na umelú
obnovu lesa na ploche 50,69 ha a prečistky na ploche 312,35 ha v celkovej
čiastke 3 835 577,55 Sk čo je 127 317,85 Eur.
V roku 2010 bol vypracovaný ďalší projekt ozdravných opatrení na umelú
obnovu lesa na ploche 32,33 ha, prečistky na ploche 115,25 ha a rekonštrukciu
protipožiarnej lesnej cesty „Do sedla“ v celkovej čiastke 8 843 299,61 Sk čo je
293 543,77 Eur.
V roku 2010 bol tiež vypracovaný projekt s názvom „Využívanie individuálnych
certifikovaných poradenských služieb v lesnom podniku – Lesy obce
Nálepkovo, s.r.o. v celkovej čiastke 42 437,36 Sk čo je 1 421,94 Eur.
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Pre Lesy obce Nálepkovo s.r.o. Boli na základe uvedených projektov od
roku 2006 schválené finančné prostriedky vo výške 17 917 951,02 Sk čo je 594
780,29 Eur.
V auguste 2012 sme na Pôdohospodársku platobnú agentúru podali žiadosť o
poskytnutie dotácie v zmysle § 2 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
na čiastku 171 155,06 Eur.
V I. štvrťroku 2007 sme spolupracovali s Múzeom Spiša v Sp. Novej Vsi pri
príprave výstavy „Stromy a drevo“.
V dňoch 26. - 28. 9. 2007 sa konala konferencia s medzinárodnou účasťou
o problematike výskumu lesných ekosystémov. Konferencia sa konala pri
príležitosti nedožitých 75-ich narodenín Prof. RNDr. Ladislava Šomšáka, Dr.
CSc. Medzi hlavné témy patrili ekologické aspekty obnovy lesov obce
Nálepkovo. Prezentovali sme tu výsledky ozdravných opatrení na trvalých
pokusných plochách v lokalitách Surovec a Záhajnica, ktoré boli založené
v roku 1996 v spolupráci s pracovníkmi Katedry pedológie Prírodovedeckej
fakulty UK Bratislava pod garanciou profesora L. Šomšáka. Posledný deň
konferencie bol venovaný terénnej exkurzii na tieto plochy dlhodobého
výskumu, kde sa priamo prezentovali výsledky výskumu. Exkurzie sa zúčastnili
vedeckí pracovníci z oblasti lesníctva, botaniky, pedológie ochrany prírody,
profesori vysokých škôl, odborní pracovníci štátnej ochrany prírod.
Spoluorganizátori konferencie boli aj Lesy obce Nálepkovo s. r. o.
Za obdobie od vzniku dosiahla naša organizácia nasledujúce výsledky:
- na pestovnú činnosť sme čerpali náklady vo výške 3 276.- tis. Eur, čo je
98 692,77 tis. Sk
- dodávky dreva boli zrealizované vo výške 659 497 m3
- celkový obrat finančných prostriedkov bol 1 miliarda 795 mil. Sk čo je
59 591 tis. Eur
- Obecnému úradu v Nálepkove sme odviedli spolu s nájomným 9 123.- tis
Eur čo je 274 839,50 tis. Sk
- počet pracovníkov v roku 1993 bol 37 z toho 28 robotníkov, najviac
pracovníkov sme zamestnávali v roku 1998 a to 75 z toho 65 robotníkov.
V tomto roku zamestnávame 17 pracovníkov z toho 9 robotníkov.
Lesy, ktoré obhospodarujú Lesy obce Nálepkovo, s.r.o., sú typickým príkladom
rozpadu lesných ekosystémov v dôsledku pôsobenia imisií. Dokumentuje to aj
podiel náhodných ťažieb v m3 od roku 1993 uvedených v tabuľkách.
Prehľad ťažieb za decénium ( 1993 – 2002)
Druh
Ťažby

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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Spolu

OÚ
RN
RNP
VÚ
PN
Ú Sa
N Sa
U+N
% NŤ

0
10218
2766
1373
13893
1373
26877
28250
95,14

0
21681
4406
1178
22687
1178
48774
49952
97,64

0
24639
4535
854
31243
854
60417
61271
98,61

0
17632
4132
499
28590
499
50354
50853
99,02

0
20383
3814
822
25559
822
49756
50578
98,37

0
22576
5830
485
25451
485
53857
54342
99,11

0
18054
2721
2046
27007
2046
47782
49828
95,89

0
13455
6280
1221
20616
1221
40351
41572
97,06

0
13138
1856
2590
16107
2590
31101
33691
92,31

0
10590
8417
3816
10061
3816
29068
32884
88,4

0
172366
44757
14884
221214
14884
438337
453221
96,72

Decenálny predpis ťažby dreva na roky 1993 – 2002 bol 91196 m3 a bol preťažený 4,97 krát.

Prehľad ťažieb za roky 2003 – X. 2012
Druh
Ťažby
OÚ
RN
RNP
VÚ
PN
Ú Sa
N Sa
U+N
% NŤ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spolu

4613
9244
266
563
10423
5176
19933
25109
79,39

1537
10507
221
550
8518
2087
19246
21333
90,22

2109
11746
772
553
6668
2662
19186
21848
87,82

1510
11714
637
572
7974
2082
20325
22407
90,71

0
14281
769
79
7127
79
22177
22256
99,65

0
12520
1102
192
6841
192
20463
20655
99,07

0
14029
2621
171
4974
171
21624
21795
99,21

0
9929
4120
36
6255
36
20304
20340
99,82

0
7275
5553
95
5678
95
18506
18601
99,49

0
0
0
15142
15142
100,00

9769
101190
16062
2809
64507
12578
196901
209479
94,00

Decenálny predpis ťažby dreva na roky 2003 – 2012 je 93283 m3.
Vysvetlivky: OÚ – obnova úmyselná, RN – rubná náhodná, RNP – rubná
náhodná v predrubných porastoch, VÚ – výchovná úmyselná, PN – predrubná
náhodná, Ú Sa – úmyselná spolu, N Sa – náhodná spolu, % NŤ – podiel
náhodnej ťažby v %.
Decenálny predpis na roky 2013 – 2022 je 74 100 m3. Obnovná ťažba – 62 300
m3, výchovná ťažba 11 800 m3.
Prehľad vybraných výkonov v pestovanej činnosti za roky 1993 až X. 2012 je
uvedený v nasledujúcej tabuľke a sú uvedené v ha.

ROK

1993
1994
1995
1996
1997

PREČISTKY prvé

18
41
63
2,9
63,8

15,92
34,62
41,38
40,33
38,58

ZALESŇOVANIE
VÝRUB
NEŽIADÚCICH
Z toho
opakované SPOLU
DREVÍN
prir.
zmlad.
19
34,92
0,75
11,04
45,66
21,26
62,64
0,75
20,49
60,82
1,15
21,4
59,98
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
SPOLU

49,75
72,24
67,34
29,91
94,11
78,71
112,41
64,65
74,14
28,04
98,68
100,14
121,37
73,62
39,40
1293,21

50,43
59,9
37,16
60,91
44,57
21,59
33,07
26,97
21,76
56,83
42,93
48,66
37,53
76,51
37,19
826,84

9,65
3,79
16,67
12,26
3,07
2,82
1,72
11,96
10,49
12,56
14,87
51,01
13,64
167,16

25,23
32,52
30,39
23,08
19,1
28,06
4,1
8,35
5,15
3,35
10,30
13,20
0,25
0,15
296,42

75,66
92,42
67,55
83,99
63,67
49,65
37,17
35,32
26,91
60,18
53,23
61,86
52,40
76,76
37,34
1138,13

17,45
43,26
5,92
71,58
49,86
17,46
29,18
15,26
22,20
57,47
47,58
19,35
1,88
49,49
24,55
472,49

Za spomínané obdobie pracovali a pracujú v našej organizácii títo technicko
hospodárski pracovníci:
Ing. Jozef Antoni - prac. pomer od 2.11.1992
Július Jesze - prac. pomer od 15.10.1992 do 28.2.2011
Darina Semešová – prac. pomer od 18.11.1992
Martina Baluchová – prac. pomer od 1.9.1995 do 30.4.2011
Dušana Danielová – prac. pomer od 11.1.1999 do 14.3.2012
Peter Jesze – prac. pomer od 16.10.1992
Martin Vodilka – prac. pomer od 16.10.1992
Alexander Turčanik – prac. pomer od 4.7.1994
Peter Schriffel – prac. pomer od 1.7.1993
Ondrej Klekner – prac. pomer od 1.4.1996
Stanislav Trunko – prac. pomer od 1.4.2007
Štefan šahin – prac. pomer od 16.10.1992 do 30.6.1995
Ján Maxim – prac. pomer od 16.10.1992 do 25.5.1996
Štefan Šomšák – prac. pomer od 1.11.1992 do 31.12.1998
Ján Havrila – prac. pomer od 1.9.1998 do 31.7.2006
Milan Krempašský – prac. pomer od 16.11.1992 do 31.1.1993
Poslanci OZ obdržali krátke ,,resumé" na šiestich stranách v písomnej
forme spracované Ing. Jozefom Antonim, ktorý viedol Lesy obce Nálepkovo
nepretržite od novembra 1992 až do februára 2015. Pokiaľ ste si pozorne
prečítali komentár k 20. výročiu založenia Lesov obce určite pochopíte podstatu
a význam vzniku a pôsobenia tejto obecnej spoločnosti. K dnešku určite v tomto
príspevku nie sú ústrednou témou financie získané z činnosti tejto obecnej
spoločnosti za uplynulých 20 resp. 23 rokov, ale ústrednou témou je popis stavu
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v tom čase v roku 1992 ,,chorých" obecných lesov. Spolupráca s renomovanými
odborníkmi či už na domácej celoslovenskej úrovni pod garanciou rodáka obce
pána profesora RNDr. Ladislava Šomšáka DrSc. dokázali tú skutočnosť, že
obecné lesy boli v starostlivých ,,rukách" počas celých 23 rokov. Čas neúprosne
beží a každému z nás všetkým rovnako pribúdajú roky - prichádza dôchodkový
vek a preto aj v obci Nálepkovo nastáva generačná výmena, ktorou na popredné
pozície vo vedení obecných organizácií, či na samotnom obecnom úrade
prichádzajú noví a predovšetkým mladí nástupcovia, ktorí budú pokračovať v
našom diele, v našich ,,šľapajách" aspoň tak ako sme ich našou doterajšou
prácou nasmerovali.
Záverom sa chcem úprimne poďakovať Ing. Jozefovi Antonimu za
dlhoročnú prácu v prospech obce Nálepkovo, v prospech Lesov obce právnickej osobe obce, v ktorej si bol plných 23 rokov a 2 mesiace plne
zodpovednou a odborne zdatnou a uznávanou osobou v odborných kruhoch a aj
osobou v pravý čas na správnom mieste, ktorá iniciovala ozdravenie a obnovu
obecných lesov ihneď po nastúpení do vedenia Lesov obce Nálepkovo.
Vážený pán Ing. Jozef Antoni, osobne a spolu s obecným zastupiteľstvom v
Nálepkove prajeme Ti veľa osobných a radostných chvíľ pri užívaní si
zaslúženého dôchodku.
Rozprava:
Starosta obce – dodal, že od 1.2.2015 do funkcie konateľa LON, s.r.o. nastúpil
mladý perspektívny človek Ing. Branislav Kellner, ktorý ukončil Lesnícku
fakultu vo Zvolene, oboznámil prítomných, že bolo nutné riešiť platy THP
pracovníkov k 1.2.2015, t.j. ku zníženiu na úroveň roka 2010, pretože za roky
2011-2014 dosiahol ich nárast až o 47 %. Prijal sa nový skúsený lesohospodár p.
Rusnák, a obec podpísala novú zmluvu o nájme za lesy
Dušan Slivka – dotazoval sa, či starosta obce podpísal novú zmluvu s lesmi bez
schválenia obecného zastupiteľstva
JUDr. Dušan Kozák – odpovedal, že zmluva bola iba upravená na základe
novelizácie zákona, tá pôvodná bola v OZ schvaľovaná, po dohode so starostom
obce prisľúbili, že na najbližšom zasadaní OZ bude predložená dodatočne
k schváleniu spolu s upraveným rozpočtom obce
Jarmila Pocklanová – poďakovala novému riaditeľovi za zúčastnenie sa
zasadnutia, nakoľko predchádzajúci p. riaditeľ sa v posledných rokoch zasadaní
zastupiteľstva nezúčastňoval
Ján Kalafus – podporil nového p. riaditeľa v jeho práci, poprial mu veľa síl
a uviedol, že sa teší tomu, aby mladý človek z obce dostal šancu dokázať, že
v obci máme perspektívnych mladých ľudí
Dušan Slivka – poznamenal, že predložená správa bola v roku 2012 uverejnená
aj v obecných novinách
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Marián Čarnický – dotaz na starostu obce, či môže zverejniť odberateľov dreva
Starosta obce – odpovedal, že drevo odoberajú 3 firmy, tak ako to bolo do r.
2010 a nie 7 firiem ako sa to udialo od januára 2011
Uznesenie č. 39/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu vo veci 20. výročia
založenia Lesov obce Nálepkovo vypracovanú bývalým riaditeľom a zároveň aj
konateľom Ing. Jozefom Antonim a to zo dňa 31.12.2012.

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Aktualizácia členov Zboru pre občianske záležitosti pri obci Nálepkovo na
volebné obdobie 2015 - 2018
Po komunálnych voľbách a zvolení nového starostu obce a poslancov OZ
sa zmenilo i zloženie členov Zboru pre občianske záležitosti. V článku 3 Zásad
a odmeňovania členov ZPOZ na území obce Nálepkovo sa ZPOZ skladá zo
sobášiacich, rečníka, matrikárok, spevákov, hudobníkov, recitátorov,
pracovníka, ktorý vedie pamätnú knihu a kronikára obce.
Návrh:
predseda – Ing. Dušan Daniel, starosta obce
poslanci OZ – Ján Plencner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka
ostatní členovia – Mgr. Marta Augustiňáková, Anna Bobáková, Bc. Marcela
Juhásová, Bc. Miriam Lámerová, Ingrid Kolarčíková, Zuzana Šaršaňová.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 40/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Ing. Dušana Daniela ako
predsedu ZPOZ a členov ZPOZ menovite – Ján Plencner, Jarmila Pocklanová,
Dušan Slivka, Mgr. Marta Augustiňáková, Zuzana Šaršaňová, Anna Bobáková,
Bc. Marcela Juhásová, Bc. Miriam Lámerová, Ingrid Kolarčíková.
Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 218/2012–OZ z 24. 09. 2012.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 15:
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
V úvode tohto bodu programu pripomenul starosta obce , že po dohode
so svojim zástupcom ,,naprogramoval" v dňoch 17. - 19. 2. 2015 zasadania
všetkých komisií pri OZ so spoločným ,,základným" programom, podľa
ktorého komisie sa mali oboznámiť predovšetkým s Rokovacím poriadkom a
mali prejednať písomné materiály k jednotlivým bodom dnešného rokovania
OZ. Zároveň komisie mali prejednávať aj prípravu na zmenu Rozpočtu obce
na rok 2015. Komisie nemajú rozhodovaciu, ale poradnú funkciu a ich
predsedovia môžu predniesť požiadavky a návrhy na zasadnutí OZ.
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
KOVP zasadala v dňoch 15.1.2015, 29.1.2015 a 17.2.2015, spracovala
plán činnosti komisie, ako aj návrh finančného rozpočtu na rok 2015. Predseda
komisie informoval členov komisie s činnosťou za roky 2011 – 2014, celkovo za
tieto roky zasadala 52 krát, prešetrila 74 vecí a predvolala spolu 185 ľudí.
Riešila prevažne porušovanie verejného poriadku, kontrolu čistoty bývania,
porušovanie občianskeho spolunažívania, susedské spory, sťažnosti občanov
obce, porušovanie VZN obce, rôzne súčinnosti, voľné pohyby psov, riešenie
pohľadávok voči obci a rôzne podnety k vykonaniu previerok.
Vykonala kontrolu na Hlavnej ulici č. 543 (tzv. mašinka) za účelom kontroly
tam bývajúcich osôb a riešila stavbu suchého WC v časti Trosky. Oboznámila sa
s Rokovacím poriadkom komisií pri OZ, písomnými materiálmi na najbližšie
zasadanie OZ dňa 23.2.2015, prerokovala zmenu rozpočtu komisie z dôvodu
vykonania odchytu túlavých psov a navýšenie rozpočtovej položky na nákup
výstroje a výzbroje pre obecnú políciu.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 41 /2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove z 15.1.2015, 29.1.2015 a 17.2.2015.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 18.2.2015, na svojom zasadnutí sa oboznámila
s Rokovacím poriadkom komisií pri OZ, uzniesla sa, že plán práce komisie sa
bude riadiť podľa potreby a dôležitosti vybavovania materiálov. Prerokovala
navýšenie jednotlivých položiek komisie KOVP a Obecnej polície, doporučuje
OZ zapracovať do zmeny rozpočtu tieto položky a následne ich schváliť v OZ
a taktiež aj schváliť odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
Prejednala zoznam neplatičov na nájomnom, za pozemky a za komunálny odpad
a nariadila zodpovedným pracovníkom v spolupráci s predsedom komisie
pripraviť pre neplatičov splátkové kalendáre a sledovať ich splácanie.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 42/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove z 18.2.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia zasadala v dňoch 14.1.2015 a 16.2.2015. Na zasadaniach
prejednávala prípravu plánu činnosti na rok 2015. Plán činnosti bol doplnený
o ďalšie akcie poriadané komisiou. Tento plán činnosti aj s rozpočtom bude
predložený Obecnému zastupiteľstvu v Nálepkove. Na zasadnutí 16.2.2015 bol
prejednaný rokovací poriadok komisií pri OZ, materiály na 3. zasadanie OZ a
odpredaj akcií Prima banky Slovensko, a. s., ktoré komisia doporučuje schváliť.
V mesiaci február pripravuje akciu „Obrovský slalom“.
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Rozprava:
Patrik Bobák – uviedol, že predložený plán komisie je iba orientačný
Starosta obce – dotazoval sa, prečo nie sú naplánované Furmanské preteky
v lete, takéto akcie podporuje, len upozornil na adresnosť sponzorských darov
a ich následné vyúčtovanie
Uznesenie č. 43/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove v dňoch 14.1.2015 a 16.2.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala v dňoch 23.1.2015 a 17.2.2015. Na zasadaní dňa 23.1.2015
prejednala plán činnosti komisie na rok 2015 a rozpočet komisie, žiadosti
o pridelenie nájomných bytov a ďalšie informácie podané predsedom komisie
a zástupcom starostu obce. Dňa 17.2.2015 prejednala rokovací poriadok komisií
OZ, materiály na 3. rokovanie OZ, odkúpenie akcií spoločnosti Prima banky
Slovensko, a. s., ktoré doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť.
Oboznámila sa s ukončením nájmov nájomných bytov a pridelenie týchto bytov
vhodným žiadateľom. Ďalej prejednala nedoplatky na nájomnom v obecných
nájomných bytoch a ďalšie informácie.
Rozprava:
Starosta obce – nedoplatky na nájomnom za 124 obecných bytov sa vyšplhali až
do výšky 28 tis. Eur, pričom u rómskych občanov je dlh v priemere na 1
nájomný byt 323 eur a pri nerómskych občanoch je to na 1 nájomný byt 463 eur
Ondrej Klekner – uviedol, že je potrebné to rozdeliť a pri nerómskych občanov
sa zamerať na jednotlivcov
Uznesenie č. 44/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove
v dňoch 23.1.2015 a 17.2.2015
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b) schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu na ul. Zimnej č. 585/25, ktorý sa
uvoľní k 28.2.2015 po nájomcovi Kamilovi Štullerovi, Nálepkovo, Zimná
585/25:
PaedDr. Mgr. Jánovi Štulerovi, Nálepkovo, Letná 334/83
Náhradník: Iveta Čechová, Nálepkovo, Hlavná 744/129
c) schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu na ul. Zimnej č. 580/15, ktorý sa
uvoľní k 28.2.2015 po nájomcovi Dane Tlumačovej, Nálepkovo, Zimná
580/15:
Monike Kačírovej, Nálepkovo
Náhradník: Martina Vojtilová, Švedlár, Školská 112

Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala v dňoch 20.1.2015 a 18.2.2015, kde prejednala žiadosť
obyvateľov o zriadenie spoločnej kotolne k projektu vybudovania komínov,
žiadosť občana o kúpu alebo prenájom pozemku, susedské spory, návrh
rozpočtu na rok 2015, členovia sa oboznámili s rokovacím poriadkom komisií
pri OZ, materiálmi na 3. zasadanie OZ a odpredaj akcií spoločnosti Prima banky
Slovensko, a.s., ktoré komisia doporučuje schváliť obecnému zastupiteľstvu.
Rozprava:
Starosta obce – uviedol, že žiadosť p. Bandyho postúpi na sekretariát, odpovie
sa, že sa žiadosti nevyhovuje, žiadosť p. Vikartovskej postupuje stavebnému
úradu, v prípade kotolne v bytovkách pri benzínke bola pôvodná požiadavka
stavba komínov a pecí v bytoch, teraz sa žiada spoločná kotolňa, kde je potrebné
riešiť rozvody a médium na kúrenie, preto je potrebné pripraviť štúdiu
s finančným prepočtom, ktorá možnosť by vyhovovala viac, a v neposlednom
rade je potrebný súhlas Štátneho fondu rozvoja bývania, keďže je to stále ich
majetok
Marián Richveis – podotkol, že v prípade projektovej dokumentácie je potrebný
schvaľovací proces aj na OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi
Uznesenie č. 45/2015-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove v dňoch 20.1.2015 a 18.2.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 16:
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima Banka Slovensko, a. s.
Dňa 9.2.2015 obdržala obec v tejto veci ponuku na odkúpenie 11 akcií,
ktoré vlastní obec v počte 11 ks v celkovej hodnote 4 389 eur k 31.12.2014.
Záujemca o kúpu ponúka 6 600 eur čo predstavuje 50 % - né navýšenie ich
terajšej hodnoty. Osobne ako starosta obce doporučujem ich odpredaj z
nasledovných dôvodov:
- obec dňa 15.5.1995 ako klient vtedajšej Prvej komunálnej banky a. s. pobočka
Spišská Nová ves ako akcionár PKB vložila 100 000 Sk zakúpením 1 akcie / 1
ks cenného papiera (CP)
postupne k dnešku to činí 11 ks CP v hodnote 4 839 eur čo predstavuje
145780 Sk
- banka dnes ponúka 6 600 eur čo predstavuje 198831,60 Sk
- od roku 1995 k dnešku banka obci vyplatila dividendy (poslednú v roku 2007)
v celkovej čiastke 119133,63 Sk
- za vyššie uvedené obdobie obec zhodnotila 100 000 Sk čistým ziskom
19133,63 Sk (635 eur), za 20 rokov je to bezvýznamná čiastka
- prijatím ponuky banky zakúpením 11 CP za 6 600 eur (198831,60 Sk) z
pôvodných 100 000 Sk (3 319,40 eur) obec nakoniec získa za 20 rokov
117965,23 Sk – t.j. 3 915,73 eur.
Rozprava:
Starosta obce – oboznámil prítomných s informáciou istej finančnej poradkyne,
ktorá odpredaj akcií nedoporučuje, oponoval, že za 20 rokov tie akcie priniesli
obci minimálne zhodnotenie a preto je vhodnejšie, aby sa akcie odpredali
a vrátili sa obci pôvodne vložené finančné prostriedky spolu so zhodnotením
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Uznesenie č. 46/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje odpredaj akcií spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s. v počte 11 ks v celkovej sume 6600,- eur.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Bod č. 17:
Rôzne
JUDr. Dušan Kozák – predniesol návrh na schválenie vecného bremena na
pozemku – prístupová cesta k poľovníckej chate v Surovci, ktorá doteraz nie je
právne vysporiadaná, minulý rok sa začalo s jej legalizáciou, vedľa chaty majú
pozemky iní majitelia, nedopatrením obce (stavebného úradu) sa stalo, že nebola
riešená prístupová cesta, jedná sa o cca 18 plošných metrov
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy a pripomienky.
Uznesenie č. 47/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie vecného bremena
práva prechodu peši a motorovým vozidlom cez pozemok parc. č. KN C
5571/32 vo vyznačenom rozsahu v geometrickom pláne č. 11/2014 v prospech
vlastníkov pozemku parc. č. KN C 5571/13 – Pomfy Mikuláš, Štefánikova
969/14, Košice, v prospech pozemku parc. č. KN C 5571/30 – Ing. Ritchie
Miriam, rod. Vargová, R. Jašíka 5, Spišská Nová Ves v 1/3, Kirnerová Erika,
rod. Vargová, Rastislavova č. 6, Spišská Nová Ves v 1/3 a Varga Tomáš, R.
Jašíka 5, Spišská Nová Ves v 1/3.
Počet prítomných poslancov: 7 (p. Bobák neprítomný)
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

28/31

Mgr. Michal Bartoš – predniesol prostredníctvom vizuálnej prezentácie
spoločný priestor domova a občanov obce po názvom „Rozvojový plán obce –
návrh na spoluprácu“
Starosta obce – ohodnotil predloženú víziu ako kvalitne spracovaný projekt vo
svete uznávanej spoločnosti „Atrium architekti“, ocenil myšlienku p. riaditeľa,
nad spoluprácou sa pouvažuje v rámci programového rozvoja obce do akčného
plánu a vzhľadom k tomu, že ide o prepracovaný projekt bolo by nevhodné
vnášať svoje vlastné myšlienky
Ján Kalafus – vyzdvihol a prejavil nadšenie nad úžasným plánovaným
projektom
Mgr. Bibiána Krajníková – upovedomila na vážny problém v „mašinke“,
kontaktovala aj ÚPSVaR, jedná sa o fetovanie, ktoré tu doteraz nebolo,
požiadala starostu obce o pomoc pri riešení problému
Starosta obce – prisľúbil riešenie v spolupráci s obecnou a štátnou políciou

Starosta obce - vrelé poďakovanie patrí pani Mgr. Natálii Furmanovej, ktorá v
závere mesiaca január venovala obci zarámovanú fotografiu z obdobia I.
svetovej vojny, resp. po jej skončení s nadpisom ,,Z úcty k padlým a slúžiacim
vojakom obce Vondrišel - svetová vojna 1914 - 1918", na ktorej je
umiestnených celkom 86 fotografií obyvateľov Vondrišľa zúčastnených priamo
ako vojaci bojov v tejto vojne. Z nich 19-ti boje neprežili a 69 vojakov sa
vrátilo do obce. Fotografia o rozmeroch 60 x 50 cm v pôvodnom ráme bude k
dispozícii verejnosti k nahliadnutiu vo vestibule OcÚ alebo v zasadačke, kde
budú mať bývalí Vondrišľania čestné miesto. Určite mnohí z obyvateľov obce
nájdu na tejto fotografii aj svojich príbuzných - dedov alebo pradedov.
Ján Kalafus – oboznámil prítomných s aktivitou dcéry, ktorá tento obraz
odfotila, vyretušovala a zarámovala, ďalej poznamenal, že mená padlých, ktoré
sú napísané v strede sú vyryté aj na pamätníku na námestí
Jarmila Pocklanová – vzniesla požiadavku od občanov na zakúpenie a
vyrobenie sedacích podložiek na drevené lavice v Dome smútku
Dušan Slivka – dotaz na kamerový systém, v akom je štádiu riešenia
Starosta obce – odpovedal, že všetko je rozbehnuté, garantom projektu je p.
Sopko, termín vyčerpania finančných prostriedkov je jún 2015 - 7000 eur
dotácie a vklad obce vo výške 3000 eur
Dušan Slivka – požiadal o riešenie problému predajne „Večierka – diskont“,
ľutuje rozhodnutie o tom, že schválil otvorenie prevádzkovej doby do 21,00 hod.
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Ďalej poznamenal, že nákladné autá s tovarom blokujú cestu, ničí sa chodník,
robia výkladku tovaru cez okno, z obchodu sa stala krčma, neporiadok v okolí
predajne, zákazníci ohrozujú a nadávajú občanom, ktorí bývajú v blízkosti
Mgr. Bibiána Krajníková – doplnila, že práve z tejto predajne si maloletí
kupujú fet, alkoholické nápoje a cigarety, čo je trestný čin
Starosta obce – reagoval prisľúbením riešenia problému
Dušan Slivka – pozval starostu obce 11.3.2015 na schôdzu klubu Jednota
dôchodcov Slovenska, ktorý chce zastrešiť aktívnych ľudí v dôchodkovom
veku
Starosta obce – odpovedal, že každá občianska aktivita je vítaná, obec má
priestory a nie sú využité
Starosta obce – informoval o ďalšom v poradí 4. zasadaní OZ, ktoré by sa malo
uskutočniť dňa 30.3.2015, na ktorom budú predovšetkým prejednávané
dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce a samotného obecného
úradu za rok 2014. Na tieto bude nadväzovať zmena rozpočtu obce na rok 2015
schválená na 2. zasadaní OZ 29.12.2014.
5. zasadanie OZ sa uskutoční pravdepodobne 30.4.2015, na ktorom budú opäť
prejednávané ekonomické výsledky právnických osôb obce a samotného
obecného úradu za 1. štvrťrok 2015.
6. zasadanie OZ sa uskutoční pravdepodobne 29.5.2015, na ktorom bude hlavne
prejednávaný Záverečný účet obce za rok 2014.
Bod č. 18:
Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Štefan Czölder – dotaz, či sa chystá rekonštrukcia verejného osvetlenia
Starosta obce – do konca marca je otvorená výzva a je možné podať projekt až
do výšky 13500 eur, ktorý sme schopní pripraviť

Bod č. 19:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OZ za
ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o cca 16,45 hod.
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Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia:

Ján Kalafus

…............................

Jarmila Pocklanová

…............................

Zapísala: Bc. Marcela Juhásová
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