ZÁPISNICA
z 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29. 6. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Ján Kalafus, Ondrej Klekner, Jarmila
Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ - poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – vedúca ref. sociálnych vecí
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce a investičný ref. OcÚ
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Ing. Hyacinta Zozuľaková - ekonomický radca OcÚ
Ing. Angela Vysopalová, PhD. – audítorka za rok 2014
Ospravedlnení:
Marián Čarnický – poslanec OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického ref. OcÚ
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce a matričný úrad OcÚ
Ing. Ľuboš Daxner – ref. správy VaK
Marián Richveis – ref. bezpečnosti práce
Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON, s.r.o.
Verejnosť:
Slávka Smoradová
Michal Pronský

Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 5. zasadania OZ dňa 4.5.2015
3.
Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu za 1. štvrťrok 2015
4.
Záverečný účet obce za rok 2014
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok
2014
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

- Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ
Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok
2014
Vyhodnotenie záverov uskutočnených plánovaných kontrol HK obce za
roky 2012, 2013 a 2014
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok
2015
Program rozvoja obce – Návrh na zostavenie pracovných skupín
(hospodárska, sociálna a environmentálna)
Dodatok č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 25/2006 o Obecnej polícii
Priebežné vyhodnotenie dotazníka k Programu rozvoja obce Nálepkovo
Informácie z komisií OZ
Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadaní OZ
Rôzne
Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 14,00 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu 6.
zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 22.6.2015. Takto predložený návrh bol
schválený všetkými 7 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

PhDr. Jarmila Gabonayová
sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Patrik Bobák, Ondrej Klekner

Za overovateľov boli určení:

Jarmila Pocklanová, Ján Kalafus

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 5. zasadania OZ dňa 4.5.2015
Na 5. zasadaní OZ bolo prijatých 15 uznesení (uznesenie č. 70 - 84/2015OZ), ktoré sú priebežne plnené, resp. boli konštatačného charakteru. Z nich 10
uznesení OZ zobralo na vedomie, 4 uznesenia boli schvaľovacieho charakteru a
1 uznesenie bolo ,,rušiace" z titulu protestu prokurátora.
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K uzneseniu č. 77/2015-OZ ohľadom spolufinancovania v projekte
,,Deratizácia..." dopĺňam informáciu o rozšírení prípadov žltačky a zvýšený
výskyt ochorenia na TBC rómskeho etnika, zvlášť v centre obce. Preto nezávisle
na poskytnutí prípadnej dotácie zo strany štátu na tento projekt, musí obec
operatívne konať a vzniknutú situáciu riešiť.
Rozprava: V rozprave neodzneli žiadne návrhy zo strany poslancov. Do
miestnosti vstúpil poslanec Ján Soveľ (čas 14:10).
Uznesenie č. 85/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 5. zasadania OZ zo dňa 4.5.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu za 1. štvrťrok 2015
Čerpanie rozpočtu OcÚ v Nálepkove za 1. štvrťrok k 31.3.2015 je
základom pre zmenu rozpočtu roka 2015 a Programového rozpočtu na roky
2015 - 2017, ktorý budeme definitívne prejednávať na septembrovom zasadaní
OZ.
Zatiaľ je ročný rozpočet čerpaný len na 13,15 % z celkových schválených 2 532
245, 00 eur. Po polročnom vyhodnotení čerpania rozpočtu OcÚ a po zohľadnení
výstupov ,,Dotazníka k spracovaniu Programu rozvoja obce Nálepkovo" bude
obecný rozpočet na roky 2015-2017 reálne ,,pozmenený" v prospech
požiadaviek obyvateľov obce. V uvedenom Dotazníku rezonujú predovšetkým
požiadavky na renováciu miestnych komunikácií a chodníkov, riešiť problém
čiernych skládok, skvalitniť výkon služby obecnou políciou - až 33 %
respondentov je nespokojných s prácou OcP! Viac ako 53 % respondentov sa
dožaduje riešiť kultúrne vyžitie v obci...
Rozprava:
Dušan Slivka - čerpanie finančného rozpočtu mi nič nehovorí. Všade je
uvedená iba celková hodnota. V minulosti sme takto rozpočet neschvaľovali.
Neviem sa z toho vyznať.
Starosta obce – ide o vyhodnotený rozpočet, ktorý bol schválený OZ dňa
29.12. 2014.
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Dušan Slivka - keď som si pozrel starý rozpočet a porovnal, tak tie čísla tam
nie sú - nekorešpondujú...
Starosta obce - To sú čísla účtov.
Dušan Slivka - čísla účtov nepoznám.
Bc. Daša Baniaková - keď sme boli na finančnej komisii tak sme to tiež
preberali – tieto čísla nám nič nehovoria. Všetci členovia finančnej komisie
nevedeli čo je v tých položkách. Nikto tomu nerozumel. Pán Plencner sľúbil, že
pôjde na ekonomické odd. a zistí tieto informácie.
Ján Plencner - áno je to tak. 10 000 Eur – návratka DDN, ZŠ s MŠ – výdavky,
312 001 – dotácia strava, ...
Bc. Daša Baniaková - nie tie položky, ale celkové hodnoty nie sú známe.
Každá položka je pod iným číslom, ale pri celkovej hodnote to nieje známe.
Predseda a ďalší členovia komisie – nikto z nás nevedel presne určiť, aké sú to
položky.
Starosta obce – pri celkovej hodnote je to spočítaná celá čiastka. Suma je
42 000 mesačne. 120 000,- Eur Q – všetko ide rovno do školy a škola to zúčtuje.
Stačí takého vysvetlenie?
Dušan Slivka – nestačí nám takého vysvetlenie. Neviem čo bolo pred 4 rokmi.
Teraz to chcem vedieť. Teraz o tom rokujeme, teraz to treba riešiť. To nie je
riešenie pre poslancov OZ.
Starosta obce – dáme Vám písomnú odpoveď do 30 dní, podľa rokovacieho
poriadku. Rozpočet obce za I. štvrťrok bol čerpaný len na 13,15% - nie cez
25%.
Ondrej Klekner – navrhujem Vám rozpočet viac rozpoložkovať. Pred tým to
bolo takto urobené, aby to bolo prehľadnejšie.
Bc. Daša Baniková – veď to som žiadala pána zástupcu – mali sme komisiu –
nebolo to vysvetlené a teraz je zastupiteľstvo – chceme tiež vysvetlenie.
Uznesenie č. 86/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o dosiahnutých
ekonomických výsledkoch Obecného úradu v Nálepkove za 1. štvrťrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 5
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Zdržali sa hlasovania: 2 (Bobák, Baniaková)
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Bod č. 4:
Záverečný účet obce za rok 2014
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za
rok 2014
- Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ
Rozprava:
Ing. Angela Vysopalová, PhD. (audítorka) - predniesla vyhodnotenie správy
s výkonom auditu za rok 2014. Uskutočnili sme audit priebežnej účtovnej
závierky, ktorá obsahovala Súvahu, Výkaz ziskov a strát, Poznámky a Finančné
výkazy.
Za zostavenie závierky je zodpovedný starosta obce. Sme povinný vyjadriť
názor – prešli sme všetky doklady v rámci zákona č. 583/2004, rozpočtové
hospodárenie obce, vývoj dlhu, splátky na fond rozvoja bývania. Bolo
vykonané preverenie, podľa jednotlivých paragrafov. Pri tejto časti nemám
výhrady. Spolieham sa i na výsledky internej kontroly hlavnej kontrolórky.
Pri celkovom hodnotení vydávam „záporný názor“ – boli kontrolované
majetkové účty, inventúry. Nebolo možné kontrolovať veci za rok 2013.
Účtovníctvo v rámci podnikateľskej činnosť – nebolo vedené súlade
s postupmi pre účtovanie – následne v hlavnej knihe boli vykázané chybné
údaje. Do konca roka treba započítať výnosy, ktoré neboli účtované. Podľa
zákona o rozpočtových pravidlách, nesmie byť likvidovaná a uhradená strata
z hlavnej činnosti obce. Účtovníctvo nebolo dobre vedené. Táto činnosť mala
byť zdaňovaná – ak začneme opravovať 2 roky dozadu, tak určite vzniknú dane.
Ing. Hyacinta Zozuľaková vyhodnotila zistenia Národného kontrolného úradu,
ktorý kontroloval podklady od roku 2012. Nie je to nič príjemné. Z roku 2014
treba ukončiť inventúru majetku a zásob. Je potrebné preveriť účty podľa
dotácií. Je potrebné sa vrátiť na rok 2014. Pri hodnotení sme sa museli vrátiť na
rok 2011 – sú tam chyby, ktoré sa prenášajú. Pán starosta v rokoch 2011 - 2014
nedodržiaval zákon. Sú tam veľké nezrovnalosti. Neboli dodržané odporúčania
hlavnej kontrolórky. Sú tam opatrenia NKÚ – opatrenia č. 3 a 6 čo sa týka r.
2011, ktoré neboli splnené. Čerpanie programového rozpočtu – za 4 roky – nie
je. Čerpanie rozpočtu je potrebné urobiť v rámci programu – je to prehľadnejšie.
Niektoré položky by sa dali zlúčiť. Bude to prehľadné. V monitorovacích
správach by malo byť všetko uvedené. Mnohé veci neboli zaradené a neboli
vedené, ako má byť. Zavedieme to od r. 2015. Na základe odporúčania NKÚ
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bod č. 6 – nebolo dodržaný zákon o účtovníctve. V programe URBIS – je
majetok – tento modul je nesprávny, zastaralý, nie je vyradený majetok, nie sú
tam skupiny, podskupiny – budú prebytky, manká – vytipuje sa majetok presne
evidovaný. Na majetok nenadväzujú sklady – ak to bude zaevidované, tak to
bude dobre. Správa audítora za rok 2013 – na základe dôkazov – bol „záporný
výsledok“. „Záporný názor“ – je veľmi podstatný a závažný – je tam uvedené,
čo musíme všetko odstrániť, aby to bolo správne. V roku 2013 so záporom sa
neurobilo nič. V zápisnici zo zasadania finančnej komisie z roku 2014 bolo
konštatované, že stanovisko HK k záverečnému účtu nebolo doručené a
komisia berie na vedomie záverečný účet a doporučuje ho schváliť. Je chyba, ak
nemáte prehlásenia HK a následne rozhodujete. HK musí doporučovať, alebo
nedoporučovať. V minulých rokoch nebol zaradený dlhodobý majetok –
vodovod, kanalizácia, je potrebné zosúladiť pozemky. Nedostatky zo
záverečných účtov neboli odstránené. Bolo tam nedovolené zasahovanie do
programu Urbis.
Ján Soveľ – pán Slivka, teraz povedzte, čo ste robili za tie 4 roky – je to
katastrofálne.
Dušan Slivka – čo sa týka inventarizácie – nemali sme na čo nadviazať. Staršie
roky sme nenašli. Hľadali sme ich. Čo sa týka účtovníctva, keď som preberal
OcÚ – boli tam dlhy, pohľadávky. Nemal som ekonómku. Pani Antlová
nastúpila v r. 2011 s tým, že som nemal koho dať. Danielová odišla dohodou.
Pani Antlová sa učila od začiatku.
Ján Soveľ – tento stav ste mali napraviť.
Dušan Slivka – keď som bol zvolený za starostu, tak bol zlý stav.
Ján Kalafus – hovoríte, že nadväzovali ste na zlé veci, ale hlavná kontrolórka
povedala, že od r. 2011 boli zle urobené veci, nie skôr.
Dušan Slivka - od začiatku sa to všetko zle odvíja.
Starosta obce - je potrebné preúčtovať účtovníctvo – všetko zdôvodniť. Ak
prídu penále 2000,- Eur – kto to zaplatí! Sú tu závery z auditu, že je potrebné
všetko preúčtovať.
Z daňového úradu prišiel mail, že naša pokladňa je nedôveryhodná. Ja svoje
dôsledky v rokoch starostovania znášam. A vy pán exstarosta? Buďte tiež
zodpovedný. Vás a Vašej zástupkyne sa budem pýtať čo sa za tie 4 roky urobilo.
Ing. Hyacinta Zozuľaková – NKÚ v roku 2012 vydal opatrenie č. 6, ktoré ste
prijali Vy, pán exstarosta. Bolo uvedené, že obec vykoná dôslednú
inventarizáciu majetku. Termín bol ihneď. Uvedené opatrenie nebolo splnené.
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Starosta obce – posledná inventarizácia bola z roku 2005, 2007, 2009, 2010 –
všetko bolo pripravené na podpis. TkŠ v r. 2009. Nová komisia s týmito
informáciami pracuje. Treba to všetko preskúmať. Je potrebné všetko spätne
monitorovať. Ak, by bol dobrý obraz majetku obce, tak by to nebolo také
zložité. Zanedbala sa táto práca od r. 2011. Dodnes nebolo tak urobené.
Dušan Slivka – Ing. Jánoš v minulosti hľadal v archíve a nenašiel nič. A vy ste
našli. Všetci sme to hľadali. Záhadne sa teraz našla.
Ján Kalafus – prečo sa nerobila žiadna inventúra v rokoch 2011 – 2014?
Ondrej Klekner – hlavná kontrolórka by mala chodiť na zastupiteľstva, pretože
sa mala k tomu vyjadriť.
Starosta obce – hlavná kontrolórka neplnila žiadne termíny. V deň môjho
nástupu sa prejednávali závažné veci so Slivkom. Bol ste poslancom? Bol. Prečo
ste nežiadali od nej plnenie povinností?
Ondrej Klekner – my sme často žiadali veci, veľakrát absentovala a nechodila
na OZ. Ona nám má všetko vysvetľovať - záverečné účty,.... Stále mala
absenciu.
Starosta obce – starosta pripravuje program zasadaní OZ. Mal pán Slivka
zabezpečiť, aby bola na OZ.
Ondrej Klekner – tak mala byť aj tu. Je vo funkcii na 6 rokov.
Starosta obce - ja ako starosta, by som ju mal mať ako nezávislého partnera. Ja
ju neriadim, ale potrebujem s ňou spolupracovať.
Ing. Hyacinta Zozuľaková - predseda komisie
komisiu a mala by sa jej zúčastňovať.

máte právo pozvať ju na

Ing. Angela Vysopalová, PhD. (audítorka) – my máme k dispozícii finančný
výkaz 1-12, kde máte všetky hodnoty. Z toho sa vypočíta plus, mínus. Ak
zistíme prebytok, tak ho môžeme využiť na budúci rok. Osobne si myslím, že
malá metodika na ½ strany, by Vám pomohla, aby ste mali prehľad. Na
podnikateľskú činnosť sa nemôžeme vyhovárať, aj keď je pod obcou. DPH je
vážna vec, tá metodika tu musí byť. Je dôležité mať zdatného kontrolóra, osobu,
ktorá dohliada nad všetkým. Treba uvažovať nad tým, ako tie 2 roky dozadu
urobiť. Určite máme záujem to dať do poriadku. Rok 2013 si neviem
predstaviť. Na podnikateľskú činnosť je potrebné dávať pozor. Pánovi Jánošovi
som vysvetľovala čo máme robiť s výnosmi. Stratu nie je možné dotovať
z hlavnej činnosti.
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Dušan Slivka – v minulom roku bolo navýšenie imania TkŠ 53 000,- Eur.
Navýšenie základného imania bolo bez súhlasu OZ v roku 2009.
Ing. Angela Vysopalová, PhD. (audítorka) – naša účasť v TkŠ nezmizla.
Neviem sa k tomu presne do detailov vyjadriť, ale majetok obce v TkŠ
„nezmizol“, je tu.
Starosta obce – TkŠ bola zrušená. Boli zrušené tri s.r.o-čky. Na 10 r. sme
viazaní prevádzkovať vlek. Ten majetok je spísaný, iba ho treba preúčtovať. Je
tam voda, kanál, dom smútku. Je potrebné urobiť inventarizáciu a majetok
zapísať na príslušné účty.
Uznesenie č. 87/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu Záverečného účtu za rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 2 (Klekner, Bobák)j
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 88/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu nezávislého
audítora.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 89/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Záverečný účet obce za rok
2014 a vyjadruje záporný názor s celoročným hospodárením s nasledovnými
výhradami:
0. Prebytok 206 049,84 Eur bude rozdelený na účelovo určené finančné
prostriedky vo výške 21 339,61 Eur, a na tvorbu rezervného fondu vo
výške 160 907,15 Eur (z toho 23 803,88 Eur preniesť zostatok do
nasledujúceho roka 2015);
1. Ukončiť a vyhodnotiť inventúry majetku a zásob obce;
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2. Preveriť účet 384 – Výnosy budúcich období podľa jednotlivých dotácií
na hmotný majetok s prepočítaním zostatkov v súlade s relatívnym
financovaním majetku;
3. Preveriť dokumentáciu – právny postup prevodu DD v Nálepkove na
novú n. z. a v tejto súvislosti aj výšku dotácie na rekonštrukciu tejto
budovy, ktorá bola poskytnutá obci a dodržanie zmluvných podmienok
4. Predložiť doklady na čerpanie dotácií – TJ, cirkev a príspevok na CVČ
Harichovce vo výške 7460,00 €;
5. Preúčtovať celé účtovníctvo podnikateľskej činnosti za rok 2014, rozdiely
zdôvodniť, upraviť saldokontá, prepočítať daňové povinnosti.
Vysporiadať neodpísané zásoby a tovar za rok 2014. Stanoviť metodiku
účtovania pre jednotlivé podnikateľské činnosti.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok
2014
Komisia zasadala dňa 28.5.2015. Predseda komisie prítomných členov
oboznámil so zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií a povinnosťou členov komisie podpísať čestné
vyhlásenie člena komisie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove o dodržiavaní
mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku ako členovia
komisie.
Komisia preskúmala písomné oznámenie Ing. Dušana Daniela – starostu obce
podľa článku 7, ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií, v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
za rok 2014 a konštatovala, že nebolo zistené porušenie citovaného zákona.
Rozprava: K záverom komisie neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
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Uznesenie č. 90/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie závery Komisie pre
ochranu verejného záujmu z Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových
pomerov starostu obce Ing. Dušana Daniela za rok 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Vyhodnotenie záverov uskutočnených plánovaných kontrol HK obce za
roky 2012, 2013 a 2014
Prehľad plánovaných následných finančných kontrol (NFK) v rokoch 2012
– 2014
V období od 01. 02. 2012 do 31. 12. 2014 bol priebežne v OZ schvaľovaný
polročne (na I. a II. polrok) návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Nálepkovo.
Za uvedené obdobie bolo celkom v OZ príslušnými uzneseniami schválených
18 kontrol.
- 3 NFK mali byť vykonané v DN n.o. vo veci prevodu majetku obce v II.
štvrťroku;
2012 – kontrolované obdobie január 2011; v II. štvrťroku 2012 vo veci
použitia verejných prostriedkov poskytnutých DN n.o. prostredníctvom
obce v roku 2011;
a v II. štvrťroku 2013 vo veci použitia finančných prostriedkov pre DN
n.o. prostredníctvom obce Nálepkovo za rok 2011 (zrejme nevykonaná
kontrola v tejto veci v II. štvrťroku 2012);
- 2 NFK vo veci inventarizácie majetku OcÚ Nálepkovo za rok 2011
a 2012 (kontroly v III. štvrťroku 2012 za rok 2011 a v II. štvrťroku 2013
za rok 2012);
- 2 NFK vo veci hospodárenia komisií OZ za rok 2013 (kontrola v II.
štvrťroku 2014 za rok 2013 a zároveň v III. štvrťroku 2014 za rok 2013);
- 2 NFK vo veci hospodárenia strediska – podnikateľská činnosť
(kontrola v III. štvrťroku 2013 za 1. polrok 2013 a v I. štvrťroku 2014 za
roky 2012 a 2013);
- 1 NFK vo veci účelnosti použitia vlastných prostriedkov na
dofinancovanie rekonštrukcie hasičskej stanice (kontrola v II.
štvrťroku 2012 za rok 2010);
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- 1 NFK vo veci hospodárenia spoločnosti OPZN 2010 – 2011 (kontrola
v III. štvrťroku 2012 za rok 2011);
- 2 NFK vo veci hospodárenia OcÚ (kontrola v II. štvrťroku 2012 za rok
2010 a kontrola vo IV. štvrťroku 2014 za rok 2013);
- 1 NFK vo veci hospodárnosti použitia prostriedkov na prevádzku
motorových vozidiel (kontrola v II. štvrťroku 2013 za rok 2011);
- 1 NFK vo veci zmluvných vzťahov LON, s.r.o. a Obce Nálepkovo
(kontrola vo IV. štvrťroku 2013 za roky 2011 a 2012);
- 1 NFK vo veci hospodárnosti v stredisku TKaŠ Nálepkovo v období
2012 – Nálepkovo (kontrola vo IV. štvrťroku 2013 za prvý polrok 2013);
- 1 NFK vo veci hospodárenia rozpočtovej organizácie obce ZŠ a MŠ
Nálepkovo (kontrola v II. štvrťroku 2014 za rok 2013) ;
- 1 NFK vo veci plnenia opatrení prijatých v roku 2013 po NFK
(kontrola vo IV. štvrťroku 2014 za rok 2013).
Sumárny prehľad zápisníc z prerokovania správ z následných finančných
kontrol (NFK) vykonaných hlavnou kontrolórkou obce v období od 01. 02.
2012 (nástup do funkcie) k 20. 05. 2015
(prehľad je spracovaný z dostupných písomností v kancelárii starostu č. d. 25,
26 na OcÚ v Nálepkove a zo zápisníc zasadaní OZ v hodnotenom období)
1. Zápisnica z prerokovania správy z následnej kontroly č. 2/2014
Téma: Dodržiavanie zásad na používanie služobných a súkromných motorových
vozidiel Obce Nálepkovo (zo dňa : dátum neuvedený)
Kontrola vykonaná: od 02. 03. 2014 do 30. 06. 2014, kontrolovaný subjekt bol
oboznámený so správou dňa 11. 10. 2014 (Dušan Slivka starosta obce
a zamestnanec Roman Šmelko)
Prerokovanie správy: 12. 12. 2014 so záverom, že kontrolovaný subjekt
predloží písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov hlavnej
kontrolórke v termíne do 31. 01. 2015.
Pozn.: Zástupca obce Nálepkovo (D. Slivka) prevzal jeden originál zápisnice.
Na uvedenú skutočnosť predloženia písomnej správy novo-nastupujúceho
starostu vôbec neupozornil, a ani ju nespomenul v odovzdávacom a preberacom
protokole, zo dňa 15. 12. 2014. K dnešnému dňu ani HK neupozornila
súčasného starostu obce na povinnosť plnenia ňou požadovanej úlohy v termíne
do 31. 01. 2015.
2. Správa č. 2/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly zo dňa
27. 08. 2014
Téma: Údržba nájomných bytov a údržba vodovodov a kanalizácie.
Kontrolované obdobie: rok 2012 a 2013
Prerokovanie správy: nebolo
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So závermi NFK bol oboznámený štatutárny zástupca Obce Nálepkovo dňa 12.
12. 2014 – „len“ po 4 mesiacoch.
3. Záznam č. 2/2014 o výsledku NFK o dodržiavaní zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších doplnkov – ekonomický referát
OcÚ Nálepkovo ( 20. 10. 2014)
Téma: Zaúčtovanie dodávateľských faktúr v účtovníctve Obce Nálepkovo.
Kontrolované obdobie: I. – III. štvrťrok 2014.
So závermi NFK boli oboznámení G. Mattová, Ľ. Husárová dňa 15. 12. 2014
a zároveň v uvedený deň 1x výtlačok bol odovzdaný starostovi obce.
4. Záznam č. 1 o výsledku NFK – Hospodárenie s verejnými
prostriedkami Obce Nálepkovo (zo dňa 28. 10. 2014)
Téma: Hlavná pokladňa OcÚ
Kontrolované obdobie: I. polrok 2014
So závermi kontroly oboznámená dňa 15. 12. 2014 A. Kolesárová a zároveň
v uvedený deň 1 x výtlačok prevzal starosta obce.
5. Zápisnica z prerokovania z NFK č. 1/2013 (zo dňa 28. 10. 2013)
Téma: Dodržiavanie zásad na používanie služobných a súkromných motorových
vozidiel Obce Nálepkovo
Kontrolované obdobie: od 03. 04. 2013 do 30. 06. 2013
Správa bola prerokovaná 09. 10. 2013 a 1x zápisnicu prevzal 28. 10. 2013
starosta obce.
Zistené 4 nedostatky a odporúčania HK kontrolovaný subjekt akceptuje.
6. Zápisnica z prerokovania NFK č. 2/2013 (zo dňa 28. 10.2013)
Téma: Kontrola plnenia uznesení od roku 2010.
Kontrola vykonaná: od 30. 04. 2013 do 30. 06. 2013
Kontrolované obdobie: 29. 12. 2010 – 31. 03. 2012
7. Zápisnica z prerokovania správy z NFK č. 3/2013 (zo dňa 28.10.2013)
Téma: Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
Kontrolované obdobie – roky 2011, 2012 a prvý polrok 2013
Kontrola vykonaná od 16. 05. 2013 do 19. 06. 2013
Záver: Kontrolovaný subjekt predloží písomnú správu o splnení opatrení na
nápravu nedostatkov (C.1.1, C.1.2, C.2.1, C.2.2)
Zistených NFK a odstránení príčin ich vzniku a o zohľadnení odporúčaní HK
v termíne do 18. 12. 2013
Pozn.: Uvedená písomná správa však nie je k dispozícií.
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8. Záznam č. 1/2013 o výsledku NFK kontroly hospodárenia obce
Nálepkovo v rozpočtovom provizóriu v roku 2013 (zo dňa 19. 06.
2013)
Téma: uvedená v texte
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2013 – 04.03. 2013
Kontrola vykonaná v období : 01. 06. 2013 – 19. 06. 2013
Starosta obce oboznámený 28. 10. 2013 – po 4 mesiacoch
9. Správa č. 4/2013 o výsledku kontroly inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov obce Nálepkovo ku dňu 31.
12. 2012
Téma: vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdiel majetku
a záväzkov Obce Nálepkovo (zo dňa 28. 10. 2013)
Kontrolované obdobie : 01. 12. 2012 – 31. 03. 2013
Kontrola vykonaná v období 03. 04. 2013 – 30. 06. 2013
So závermi NFK bol oboznámený starosta obce dňa 28. 10. 2013 – kontrolovaný
subjekt porušil zákon č. 431/2002 o účtovníctve v tom, že nevykonal
inventarizáciu a, že o vykonaní všetkých opráv a chýb min. účtovných období je
nutné stanoviť nový termín ukončenia inventarizácie ku dňu 31. 12. 2013.
Zápisnica bola napísaná 23. 08. 2013.
10.Zápisnica z prerokovania správy z NFK č. 4/2013 - prevzal starosta
obce dňa 28. 10. 2013
Záver: do 19. 2. 2013 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie
ich vzniku - písomne ich oznámiť HK alebo uviesť dôvody, pre ktoré neboli
tieto odporúčania zohľadnené do 19. 12. 2013
11.Zápisnica z prerokovanie správy z NFK č. 4/2012 (zo dňa 28. 10. 2012)
Téma: Obecné poľovnícke združenie Nálepkovo
Kontrola vykonaná od 24. 07. 2012 do 15. 03. 2013 na zákl. uznesenia č.
177/2012-OZ zo dňa 26. 06. 2012 (k 30. 06.2012 OPZN zrušené)
Kontrolovaný subjekt zohľadní odporúčania uvedené v správe z NFK prijatím
opatrení. Písomne ich oznámi HK, alebo uvedie dôvody, pre ktoré neboli
odporúčania zohľadnené, a to v termíne do 28. 11. 2013.
Kontrolovaný subjekt predloží písomnú správu o splnení oparení
a o zohľadnení odporúčaní HK v termíne do 18. 12. 2013.
Starosta obce prevzal zápisnicu dňa 28. 10. 2013
12.Správa č. 1/2013 o výsledku NFK dodržiavania Zásad na používanie
služobných a súkromných motorových vozidiel Obce Nálepkovo (zo
dňa 09. 10. 2013)
Téma: dodržiavanie uvedených zásad
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2012 – 31. 03. 2013
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Kontrola vykonaná od 03. 04. 2013 – 30. 06. 2013
13.Správa o kontrolnej činnosti HK obce za 1. polrok 2012 (zo dňa 28.
12. 2012)
- V roku 2012 obec nemala vypracovaný a schválený záväzný rozpočet na
rok 2012 a rozpočty na rok 2013 a 2014;
- Obec hospodárila do schválenia rozpočtu podľa rozpočtového provizória;
- Z dôvodu dlhodobého ochorenia hlavnej ekonómky bola potrebná
spolupráca HK pri rozpočtovom hospodárení a účtovníctve obce;
Z vyššie uvedeného dôvodu došlo zo strany HK k posunu vykonania NFK do
prvých mesiacov druhého polroka 2012.
Pozn.: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo za II.
polrok 2013 pripravená na 22. rokovanie OZ v Nálepkove dňa 03.03.2014 pod
bodom č. 13 (predložená v písomnej forme 27. 02. 2014 HK) nebola vôbec
zaradená do programu rokovania, aj napriek tomu, že v zmysle § 18 f, ods. 1
písm. e) zákona 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. Vzhľadom k tomu, že táto
správa nebola za 2. polrok 2013 v roku 2014 vôbec predložená, preto túto
správu v kópii prikladám ako Prílohu tohto Sumárneho prehľadu.
Od roku 1994 v tejto funkcii postupne pôsobili až do 1.2.2012 títo hlavní
kontrolóri:
- Magdaléna Riemerová od 25.1.1994 do 30.4.1995 na vedľajší pracovný pomer
a od 1.5.1995 do 31.12.1998 na plný pracovný úväzok
- Ing. Janka Brziaková od 1.7.1999 do 25.9.2000 na dohodu
- Ing. Alžbeta Jánošová od 1.10.2000 do 30.6.2006 na plný pracovný úväzok
- Ing. Imrich Keruľ od 1.8.2006 do 30.11.2011 (na 0,25 úväzku do 31.3.2007) potom na 0,5 úväzku až do vzdania sa funkcie HK 8 mesiacov pred vypršaním 6
ročného pôsobenia vo funkcii HK.
Dňom 1.2.2012 do funkcie HK nastúpila p. Ing. Klaudia Baranová.
Hlavný kontrolór obce je volený OZ na obdobie 6-tich rokov. Z vyššie
uvedeného prehľadu zvolených hlavných kontrolórov obce Nálepkovo vyplýva,
že za cca 21 rokov sa v tejto funkcii vystriedalo 5 HK.
Na základe vlastných viac ako 20 ročných skúseností v postavení starostu obce
mám za to, že v obci Nálepkovo vôbec nepostačuje zamestnávať HK na 0,5
úväzku (viď vypuklé nedostatky zistené HK následnými finančnými kontrolami
a v prevažnej časti vôbec neriešené starostom obce a OZ v rokoch 2011 – 2014),
ale HK musí v obci pracovať na plný úväzok, tak ako to bolo v rokoch 1995 –
2006.
Na 4. zasadaní OZ dňa 30.3.2015 pri prejednávaní Organizačnej štruktúry obce
Nálepkovo v rozprave p. poslanec Slivka uviedol, že HK je podriadený
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obecnému zastupiteľstvu a nemá byť pod obcou (asi myslel, že nemá byť „pod
starostom“). Áno, HK je podriadený OZ, neriadi ho v jeho kontrolnej činnosti
starosta obce, ale Vy, poslanci OZ schvaľovaním plánu kontrol na jednotlivé
polroky v príslušnom rozpočtovom roku. V zmysle § 18 f) ods. 1 písm. d)
zákona o obecnom zriadení HK je povinný predložiť správu o výsledkoch
kontrol ním vykonaných za obdobie medzi jednotlivými zasadnutiami OZ (čo sa
v období od 1.2.2012 k dnešku v plnej miere nerealizovalo – viď. napríklad
nepredložená správa o kontrolnej činnosti HK obce za II. polrok 2013 zo dňa
27.2.2014). V žiadnom prípade si nepredstavujem takú prácu HK, ktorý pri
pláne kontrol, resp. pri prejednávaní zistených závad a nedostatkov
v kontrolovanom subjekte obchádza starostu obce, resp. poslancov OZ, pretože
zistené nedostatky a nápravné opatrenia po prejednaní s kontrolným subjektom
je možné už priebežne odstraňovať, resp. naprávať do doby predloženia správy
v OZ.
HK má podpísanú pracovnú zmluvu ako zamestnanec OcÚ a plne sa na
neho vzťahuje aj Zákonník práce, tak ako na ostatných vedúcich zamestnancov
OcÚ vrátane riaditeľov právnických osôb obce, ktorí okrem iných povinností sú
povinní napr. deklarovať majetkové priznanie za uplynulý rok do 31.3. každého
kalendárneho roka v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme, svoje majetkové pomery.
Čo sa týka práce, či spolupráce HK najmä s ekonomickým referátom
OcÚ, resp. s ostatnými referátmi OcÚ, či s právnickými osobami obce
pripomínam, že spolupráca je nevyhnutná (v rokoch 1994 – 2010 HK pracovali
a spolupracovali aj na inventarizácii majetku obce – OcÚ a právnických osôb
obce) a nie tejto práci, či spolupráci brániť niektorými poslancami OZ (viď. ich
výroky na zasadaniach OZ – p. poslanec Slivka, p. poslankyňa Pronská). A už
vôbec nepovažujem za „šťastné a rozumné“ dopisovanie si HK
s kontrolovanými subjektami, t. j. s kontrolovanými referátmi OcÚ, či riaditeľmi
právnických osôb obce pred začatím výkonu následnej finančnej kontroly.
HK obce si musí uvedomiť, že nie je orgánom štátnej správy v zmysle
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ale je
kontrolným orgánom verejnej samosprávy, ktorý vykonáva následnú finančnú
kontrolu a uvedený zákon má v praxi aplikovať primerane pre samosprávny
orgán.
Rozprava:
Starosta obce – sám som sa chcel presvedčiť o auditoch, kontrolách, keďže od
pani HK neboli výsledky. Kontrolovala ZŠ, LON, OcÚ. Ako poslanci môžete
požadovať HK obce o výsledky kontroly. Vieme, že nie sme bezchybní. Len 5
kontrol bolo zameraných na používanie vozidla starostu obce. Starosta obce, ako
aj zastupiteľstvo môže dať návrhy na kontrolu a žiadať výsledky z kontroly. Ja
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osobne, tiež nie som spokojný s prácou HK. Pán Keruľ dal výpoveď ešte pred
skončením jeho pracovného obdobia. V našej obci musí byť HK dennodenne.
Dušan Slivka – hovoríte, že tu boli HK na plný úväzok – ale ½ bola funkcia
HK, a ½ niečo iné.
Starosta obce – je potrebné dávať výstupy. Od 01. 08. 2015 bude HK pracovať
denne. Je to dôležité.
Uznesenie č. 91/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie
a doporučenia starostu obce vo veci vyhodnotenia záverov uskutočnených
plánovaných kontrol HK obce za roky 2012, 2013 a 2014.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok
2015
Doporučujem HK obce a OZ v predmetnej veci nasledovné:
1. Plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou NKÚ
(Protokol NKÚ SR zo dňa 5.11.2012) prijatých obcou Nálepkovo dňa
22.11.2012 k 30.6.2015.
Termín: ihneď
kontrolované obdobie: 5.11.2012 - 30.6.2015
2. Vyhodnotenie plnenia záverov zo Zápisníc a z prerokovaní správ z
Následných finančných kontrol vykonaných HK obce v období od 1.2.2012 k
30.6.2015.
Termín : ihneď
kontrolované obdobie: 1.2.2012 - 30.6.2015
3. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za II. polrok 2013 – dodatočne
Termín: na zasadaní OZ v 09/2015
4. Správa o kontrolnej činnosti HK obce za I. polrok 2015
Termín: na zasadaní OZ v 09/2015
5.Vyhodnotenie plnenia uznesení a úloh zo zasadaní OZ od 15.12.2014
k 30.6.2015 na zasadaní OZ v 09/2015
Termín: na zasadaní OZ v 09/2015
Zápisnica zo 6. zasadania OZ dňa 29.6.2015

Strana 16 z 28

Rozprava:
Dušan Slivka – nedá sa schvaľovať „o nás bez nás“.
dovolenku, mala by sa k tomu vyjadriť.

Aj keď má HK

Starosta obce – súhlasím, ale Vy poslanci jej schvaľujete plány kontrol na
príslušný polrok.
Ondrej Klekner- ja by som nečakal. My jej musíme určiť prácu. HK si to
prečítala čo tam má napísané?

Uznesenie č. 92/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Program rozvoja obce – Návrh na zostavenie pracovných skupín
(hospodárska, sociálna a environmentálna)
K 1.1.2016 je potrebné v zmysle novely zákona o podpore regionálneho
rozvoja prepracovať PHSR obce z mája 2005 podľa Metodiky na jeho
spracovanie schválenej vládou SR 18.6.2014.
Podľa tejto Metodiky je potrebné ustanoviť pracovné skupiny a to hospodársku,
sociálnu a environmentálnu (súčasný návrh je orientačný a priebežný definitívny bude schválený na zasadaní OZ v 09/2015).
V priebehu 3. štvrťroka 2015 tieto pracovné skupiny vyhodnotia PHSR z
roka 2005 a zaktualizujú všetky tabuľky a faktické údaje platné v roku 2005 k
31.12.2014 a navrhnú výhľad Programu rozvoja obce do roku 2020. Zároveň
tieto pracovné skupiny sa budú opierať aj o návrhy 120 respondentov, ktorí k
15.6.2015 doručili na OcÚ ,,Dotazník k spracovaniu PRO Nálepkovo". Pri
vypracovávaní PRO je dôležité mať kvalitné a overené údaje, zároveň je
nevyhnutné, aby obec mala Partnerstvo s hlavnými aktérmi územia. V
spomínanom dokumente sa budú uvádzať vízie v konkrétnych stratégiách a
rozvojových projektov. Samozrejme, že PRO Nálepkovo musí byť zosúladený aj
s aktivitami SZČO a právnických osôb obce (podnikateľov)
vrátane
právnických osôb založených či zriadených samotnou obcou. Preto bude
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potrebné aj v spolupráci s nimi zaktualizovať AKČNÝ plán obce z rokov 2007 2013 na roky 2016 - 2020.
Návrh na zriadenie pracovných skupín: ich garantom bude zástupca starostu
obce Ján Plencner, ktorý je zároveň aj garantom komisií zriadených pri OZ.
Hospodárska komisia:
Ján Plencner - garant za obec
Jarmila Lapšanská - referát správy majetku OcÚ
Ing. Branislav Kellner - riaditeľ LON s.r.o.
Mgr. M. Čerťanská - poverená vedením ZŠsMŠN do 31.12.2015
Mgr. M. Bartoš - riaditeľ DN n.o.
J. Kalafus - predseda KFaSOM pri OZ
J. Soveľ - za podnikateľov
Ing. L. Piga - Agrofarma s.r.o. za podnikateľov
Sociálna komisia:
Ján Plencner - garant komisie
Anna Bobáková - ved. ref. soc. vecí, tajomníčka komisie
Mgr. M. Čerťanská - poverená vedením ZŠsMŠN do 31.12.2015
O. Klekner - predseda KSaB pri OZ
Mgr. M. Bartoš - riaditeľ DN n.o.
Mgr. L. Lušňáková - sociálna pracovníčka DN, n.o.
Mgr. L. Kútiková - TSP III. - KC - Mlyn
Enviromentálna komisia:
J. Plencner - garant komisie
Ing. Ľ. Daxner - tajomník komisie
J. Pocklanová - predsedníčka KSÚPaŽP pri OZ
Ing. A. Starinská - ref. stav. úradu
Ing. B. Kellner - riaditeľ LON s.r.o.
Ing. L. Piga - Agrofarma s.r.o. Nálepkovo, za podnikateľov
J. Soveľ - Levos s.r.o. Nálepkovo, za podnikateľov
Rozprava:
Starosta obce – súvisí to s Program rozvoja obce Nálepkovo. Do 31. 12.2015 je
ho potrebné spracovať a schváliť. Môžete ho priebežne dopĺňať. Garantom
jednotlivých skupín bude p. Plencncer, keďže je predseda komisií. Starosta so
sekretariátom bude odborne spracovávať dokument. V 3 Q. treba prejednať
zámery všetkých podnikateľov, ktoré by chceli realizovať na území obce.
Ján Soveľ – navrhujem do hospodárskej komisie ešte Jožka Šaršaňa.
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Anna Bobáková – hospodárska komisia nemá tajomníka.
Starosta obce – tajomníkom bude pani Jarmila Lapšanská.
Uznesenie č. 93/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložený návrh
pracovných skupín.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Dodatok č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 25/2006 o Obecnej polícii
Rozprava:
Dušan Slivka – ako je to s nosením zakúpených súčastí? Schvaľuje to náčelník
alebo kto?
Jozef Sopko – súčasti výstroja mimo zákon, ktoré si zakúpi policajt, sú nosené
s mojím súhlasom a súhlasom pána starostu.
Uznesenie č. 94/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1/2015, ktorým
sa dopĺňa VZN č. 25/2006 o Obecnej polícii.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 10:
Priebežné vyhodnotenie dotazníka k Programu rozvoja obce Nálepkovo
Od 1. januára 2015 vstúpil do platnosti nový zákon č. 309/2015 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja. Pôvodný PHSR bol v platnosti od 2008 do 2013. Nový dokument je
potrebné dať do platnosti v súlade so zákonom do 31. decembra 2015. Program
rozvoja obce Nálepkovo sa bude plánovať na obdobie do roka 2020.
Z vyššie uvedených dôvodov obec distribuovala Dotazník k spracovaniu
rozvoja obce Nálepkovo, dňa 27. 05. 2015 do samotných domácnosti
prostredníctvom obecných novín č. 4/2015 a ma webovej stránke obce.
Výsledky dotazníka budú zohľadnené v analytickej časti Programu
rozvoja obce Nálepkovo, ktorý je potrebné spracovať do 31. 12. 2015.
Rozprava:
Starosta obce – z dotazníka vychádzajú pekné výsledky. Ide o materiál,
z ktorého môžeme čerpať. Návrhy a názory ľudí treba rešpektovať
a vyhodnocovať v zastupiteľstve na čo máme a na čo nemáme financie. Je dobré
si všetko prečítať.
Je potrebné sa venovať aj rómskej otázke. Nesmú sa isté veci podceňovať.
Problémy - TBC, žltačka, výstavba nájomných bytov – je potrebné sa tomu
venovať a nezanedbávať to. Časom to bude ešte horšie. „Mašinka“ je to zlé
svetlo pre našu obec a môžeme sa za to hanbiť. Je potrebné to postupne začať
riešiť. Kde máme KSaB a OcP? Nesmú sa stať také prípady, že sa časom zistí,
že 10 rokov v nájomnom byte odoberajú načierno elektrinu od suseda.
Ondrej Klekner – túto vec sme zmonitorovali. Išlo o čierny odber elektrickej
energie. Chceli sme to riešiť, ale to sa presúvalo. Pri kontrole rómskych osád
sa zistili problémy s čiernym odberom.
Uznesenie č. 95/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie priebežné
vyhodnotenie dotazníka k spracovaniu Programu rozvoja obce Nálepkovo.
Výsledky dotazníka sa zohľadnia v analytickej časti tvorby Programu rozvoja
obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 11:
Informácie z komisií OZ
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
KOVP zasadala v dňoch 7.5.2015, 15.5.2015 a 12.6.2015. Riešila
sťažnosť občanov vo veci neprispôsobivého konania bývajúcich osôb a hlavne
detí na ulici Zimná č. 599. Priamo v teréne pri nebytových priestoroch dom
Hlavná č. 543 a 544 prejednávala opravu poškodeného oplotenia v dĺžke 50 m,
ktoré sa nachádza v blízkosti štátnej cesty, narúša to estetický charakter,
bezpečnosť cestnej premávky a osôb tam bývajúcich, predseda komisie zistí
finančné náklady a zároveň sa spracujú splátkové kalendáre pre tam bývajúce
rodiny. Ďalej sa riešila susedská sťažnosť na nevhodné správanie voči deťom,
sťažovateľke bolo odporúčané obrátiť sa na miestne príslušný orgán. Na základe
upozornenia prejednala svojvoľnú činnosť majiteľa pozemku, ktorý
zabetóvaním odtoku ďažďovej vody zamedzil jej plynulému prietoku.
Oboznámili sa s plánovaným odchytom túlavých zvierat v obci, nainštalovaním
kamerového systému.
Predseda informoval o probléme parkovania pri ZŠsMŠ v Nálepkove
(nedostatok parkovacích miest, sťažený prejazd vozidiel a zásobovania),
požiadal o súčinnosť a spoluprácu pri riešení zvýšeného výskytu TBC a žltačky
v obci informovaním a prevenciou obyvateľov v obci.
Rozprava: K uvedenému bodu neodzneli žiadne návrhy a pripomienky zo strany
poslancov.
Uznesenie č. 96/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch 7.5.2015, 15.5.2015 a 12.6.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 1 (Pocklanová)
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
KFaSOM zasadala dňa18.6.2015. Komisia na svojom zasadaní prejednala
Záverečný účet obce za rok 2014, ktorý doporučuje OZ schváliť s výhradami.
Predseda oboznámil členov komisie s čerpaním rozpočtu, príjmov a výdavkov
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za 1. štvrťrok 2015, inventarizáciou majetku obce, ktoré komisia berie na
vedomie.
Predseda zároveň informoval o navrhovaných zmenách rozpočtu, ktoré sa
prerokuje na septembrovom zasadaní OZ. Komisia doporučuje OZ schváliť
jednotlivé finančné operácie podľa predloženej správy.
Komisia má výhrady k tomu, že v rámci Záverečného účtu obce za rok
2014 nemá k dispozícií stanovisko HK k návrhu ZÚ.
Predseda predniesol na rokovanie nákup nákladných motorových vozidiel,
jedná sa o V3S- Valník a úžitkové vozidlo – vyklápač pre potreby obce, komisie
doporučuje OZ schváliť zakúpenie týchto vozidiel.
Rozprava:
Ján Plencner – Oslovili sme vojenské sklady. Do 15.7. 2015 by bola šanca
získať nákladné vozidlo, ktoré by bolo určené na vývoz drevnej hmoty pre
našich občanov. Zakúpili by sme auto do 7 ton, aby slúžilo občanom.

Uznesenie č. 97/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa 18.6.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
KKMaŠ zasadala dňa 16.6.2015. Na svojom zasadaní prejednávala
plnenie úloh za predchádzajúce obdobie. V máji sa konal pokerový turnaj za
účasti 13 hráčov. Ďalej prejednávala prípravu podujatí na najbližšie obdobie.
Dňa 29.6.2015 sa uskutočnia cyklistické preteky na miestnom ihrisku. Dňa
27.6.2015 komisia pripraví tradične Jánsku vatru. V spolupráci s komisiou
sociálnou pripravujeme zájazd do Kežmarku na EUĽR. Dňa 4.7.2015 komisia
pripravuje preteky na kolieskových korčuliach. V priebehu letných mesiacov sa
uskutoční futbalový turnaj za účasti 4 mužstiev. Komisia odsúhlasila finančnú
čiastku určenú na občerstvenie 3-6 eur.
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Rozprava:
Patrik Bobák – chcem poďakovať OcÚ, sociálnej komisii, obecnej polícii,
Jožkovi Kufferovi, ktorý to všetko sám organizoval. Chcem poďakovať aj
všetkým sponzorom. Akcia sa vydarila, poškodili sa iba lavičky.
Starosta obce – vlek bude stále zapnutý a môžu tam byť akcie každý mesiac.
Jozef Sopko – tiež sa chcem poďakovať – poškodeniu lavičiek došlo až vtedy
keď sme tam už neboli. Je našou úlohou zistiť páchateľov.
Ondrej Klekner – plánujeme akciu, dňa 11. 7. 2015 uskutoční zájazd na
Európske ľudové remeslá v Kežmarku.

Uznesenie č. 98/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove z 16.6.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 18.5.2015 a 16.6.2015. Na zasadaní dňa 18.5.2015
prejednala prípravu Dňa matiek a Dňa detí, informácie o vykonaných kontrolách
v bytoch v rómskych osadách, žiadosť Dušana Širilu o pridelenie nájomného
bytu, žiadosť Zlatice Horváthovej a Ivana Horvátha o zmenu nájomcu bytu. Dňa
16.6.2015 prejednala prípravu EĽRO, žiadosť Jaroslava Suchého o zmenu
nájomcu, Zdena Horvátha o zakúpenie unimobunky a rod. Absolonovej
o odpredaj rodinného domu obci, príspevok komisie na Jánsku vatru pre
KKMaŠ a ďalšie informácie podané predsedom komisie a zástupcom starostu
obce.
Rozprava:
Ján Plencner – k žiadosti občana D. Širilu - nemôže dostať nájomný byt, ak je
vlastníkom rodinného domu.
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Uznesenie č. 99/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 18.5.2015 a 16.6.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 100/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu nájomcu bytu na ul.
Grün č. 759/25 z terajšieho nájomcu Jaroslava Suchého, nar. 12.6.1966 na jeho
dcéru Brigitu Suchú, nar. 25.1.1993.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala dňa 16.6.2015. Na zasadnutí prejednala žiadosť
o pomoc pri rekonštrukcii mostu na Záhajnici, odkúpenie pozemku, výrub
stromov pred domom na Hlavnej ulici, oprava cestnej komunikácie v časti
Peklisko, žiadosť o povolenie na výstavbu drevárne pri bytovke na ulici Zimnej,
žiadosť o preloženie hrobového miesta – hrobky.
Rozprava:
K danému bodu neodzneli žiadne pripomienky zo strany poslancov.
Uznesenie č. 101/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove z 16.6.2015.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 12:
Interpelácie, pripomienky a otázky poslancov a verejnosti prítomnej na
zasadaní OZ
Ondrej Klekner - občania sa sťažujú, že na Školskej ulici nesvieti svetlo
(smerom ku škole).
Jarmila Pocklanová - starší obyvatelia chcú mať madlá na pošte v chodbe.
Starosta obce – obecné budovy by mali mať bezbariérový prístup. Zákon
o energetickom audite nám kladie povinnosť urobiť audit. Treba nájsť financie
na celú obnovu OcÚ.
Bc. Daša Baniaková – občania na Letnej ulici sa sťažujú, ak je vývoz
komunálneho odpadu, tak rómske deti vysypávajú koše. Najmä piatky. Chceli
by sme, aby rómske hliadky tam robili dozor.
Dušan Slivka – čo sa týka TV, ak Vám zazvonia 2 reportéri, aby ste sa
vyjadrili, tak som reagoval. Mňa sa pýtali otázky a dal som im konkrétne
odpovede. Prekvapilo ma to, lebo manželka ich pustila dnu a ja som bol
v záhrade.
Ján Soveľ – keď vystupujte, tak hovorte v jednotnom čísle a nie v množnom.
Dušan Slivka – nikto nás o tom neinformoval. A ešte mám dotaz na pána
Soveľa. Išiel som za pani Kakalejovou – vyjadrila sa o mne. Prečo hovoríte
klamstvá? Pani Kakalejová Vašu výpoveď poprela.
Ján Plencner – p. Kakalejová klame. Boli tam iní požiarníci, čo to potvrdia.
Ondrej Klekner – pani Kakalejová spomínala, že bola zlá spolupráca – a mohli
sme získať istú techniku. My sme boli na zasadaní Dobrovoľného hasič. zboru.
Hovorila, že každoročne sme mohli čerpať 2000,-- Eur na dobrovoľný hasičský
zbor.
Ján Soveľ – vy ste to zapríčinili, mali ste to zabezpečiť a čerpať financie.
Dušan Slivka – ja nie som požiarnik. Nemal som to robiť. Na základe čoho
som ich mal zvolať. Starosta nie je za to zodpovedný.
Starosta obce – schvaľovali sme požiarny poriadok obce – starosta obce
zodpovedá za všetko v tomto poriadku. Zanedbali ste to, bol ste za to
zodpovedný. Vy ste to mali riadiť, organizovať.
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Bod č. 13:
Rôzne
Starosta obce - v tomto bode programu chcem Vás poslanci informovať:
- o pozvaní starostu obce a delegácie na XIV. Piknik v Blédowskych sadoch
(Blédow - družobné mesto v Poľsku) na 4.7.2015 - 5.7.2015. Delegáciu budú
tvoriť starosta obce, zástupca starostu, riaditeľ DN n.o. + mikrobus, pán Ľach bývalý ambasador veľvyslanectva v Poľsku a podnikatelia pán Soveľ a pán
Kalafus t.j. v počte 6 osôb;
- k 1.7.2015 nastúpi na post referenta stavebného úradu obce Nálepkovo pani
Ing. Adriana Starinská po výberovom konaní uskutočnenom dňa 8.6.2015,
pracovať bude na plný úväzok;
- dňa 27.5.2015 bol vydaný PRÍKAZ starostu obce na vykonanie inventarizácie
majetku a záväzkov obce k 30.9.2015, postupne budú priebežne doplnené údaje
za 4. štvrťrok 2015 tak, aby k 15.2.2016 bol vyhodnotený verný obraz o majetku
obce k 31.12.2015. Vôbec nie je pravdivé konštatovanie HK obce, že posledná
inventarizácia majetku obce bola vykonaná v roku 2005! V priebehu apríla až
júna t. r. som na OcÚ postupne ,,objavil" Súpisy obecného majetku k
31.12.2007, rozpracované zápisnice majetku obce k 30.9.2010 vrátane Protokolu
o odovzdaní agendy - ukončenie likvidácie spoločnosti TKaŠ Nálepkovo s.r.o.
zo dňa 23.9.2015;
- k 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti bola vydaná SMERNICA obce
č. 3/2015 o zásadách podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. Zodpovednou osobou pri
vybavovaní takýchto podnetov je HK obce. Zákon je účinný k 1.7.2015;
- o žiadosti majiteľov rekreačných chát a rodinných domov v lokalite Nálepkovo
- Peklisko v počte 33 podpisov vo veci rekonštrukcie resp. opravy komunikácie
Tretí Hámor – Peklisko;
- o liste adresovanom na riaditeľku školy vo veci INFORMÁCIE pre
zamestnancov školy zo dňa 8.6.2015;
- o ,,zanedbanom" PREVÁDZKOVOM poriadku obecného kompostoviska z
1.3.2006, keďže v ňom je ako zodpovedný pracovník uvedený referát životného
prostredia - menovite Danielová Edita, tá bola prepustená bývalým starostom v
03/2011! Poverený pracovník - Obecná polícia Nálepkovo Jozef Král
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prepustený bývalým starostom v 03/2011!. Výkonný pracovník - Tibor Kakur už
taktiež cca 3 roky nie je zamestnancom OcÚ! Je nutná okamžitá aktualizácia
tohto prevádzkového poriadku!
- dňa 18.6.2015 začal kontrolu Najvyšší kontrolný úrad SR vo veci ,,Plnenia
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol NKÚ SR
zistených v rokoch 2010 – 2014“. NKÚ si vyžiadalo pripraviť či už v písomnej
forme, či vo forme vyjadrenia alebo vysvetlenia celkom 34 stanovísk zo strany
obce! V tejto veci pracovné úlohy starosta obce pridelil jednak svojej osobe,
sekretariátu starostu, ekonomickému referátu, referátu správy majetku obce, HK
obce a právnikovi obce;
- dňa 22.6.2015 v TV JOJ - kriminoviny bol odvysielaný príspevok Kocúrkovo
v Nálepkove na podnet neúspešnej kandidátky na starostku obce, resp.
poslankyne OZ v komunálnych voľbách 11/2014 v súvislosti s renováciou
miestnej komunikácie k Železničnej stanici a nasledujúci deň v tejto istej veci
bol odvysielaný v televízii TA3 ďalší príspevok s titulkom v Nálepkove ide čas
naopak! Hlavný problém spočíval vo verejnom obstarávaní. Hlavní aktéri pred
kamerami (okrem mňa) boli samozrejme p. Pronská a pán dnešný poslanec
Slivka (bývalý starosta z rokov 2011-2014). Závery oboch reportáži nebudem
komentovať, len chcem dodať podstatný fakt, že počas pôsobenia starostovania
p. Slivku a pôsobenia p. Pronskej ako jeho zástupkyne - neskôr poslankyne, boli
renovácie ciest v obci realizované v cenách cca 15,-- eur za meter štvorcový a
teraz bola vysúťažená cena cca 10,-- eur. Tomuto výsledku, ale predchádzala
polročná príprava, t.j. od januára až do 1.6.2015, kedy začala renovácia cesty
II/546 pod garanciou KSK Košice;
- dňa 24.6.2015 odosiela hlavná kontrolórka obce na Úrad pre verejné
obstarávanie závery z kontroly realizovaných verejných obstarávaní obcou
Nálepkovo za obdobie, na ktoré sa sťažovala p. Pronská priamo na ÚVO
koncom apríla t.r. Informáciu o týchto záveroch podá HK na najbližšom
zasadaní OZ vzhľadom k tomu, že je v súčasnosti na dovolenke;
- v rámci INFO zákona bolo v mesiacoch apríl až máj t.r. vybavených 8 žiadostí
p. Pronskej o sprístupnenie informácií zo dňa 13.4.2015 vo veciach (Súhrnnej
správy o zákazkách s nízkou hodnotou, evidencie došlých žiadostí o poskytnutí
informácií, kópie nájomných zmlúv vo vzťahu k LON, s.r.o., vo vzťahu
k prenájmu obecných pozemkov právnickým a fyzickým osobám obce ...);
- v rámci INFO zákona bol v úvode júna t.r. vybavený aj analytik p. Ivan Kuhn z
Rožňavy vo veciach verejného obstarávania na zhotoviteľov prác, na stavebný
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dozor a na externý manažment na čerpaní Eurofondov na projektoch renovácie
ZŠsMŠ a Hasičskej zbrojnice v rokoch 2006 - 2010!
Obecná polícia v Nálepkove predložila Záznam vo veci školských oznámení
za 01-05/2015.
Z uvedeného dokumentu vyplýva, že za 5 mesiacov tohto roka prijali 144
oznámení o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, ktoré následne riešili
buď pokarhaním alebo sankciami. V 103 prípadoch nejde o priestupok, takže
boli odložené záznamom.
Bod č. 14:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o cca 16:25 hod.

..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Overovatelia: Jarmila Pocklanová
Ján Kalafus

.............................................
.............................................

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