ZÁPISNICA
z 11. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 11. 12. 2015
Prítomní:
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ondrej Klekner, Jarmila
Pocklanová, Dušan Slivka – poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
Anna Bobáková – referát sociálnych vecí
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce
Ing. Adriana Starinská – stavebný úrad obce
Mgr. Ľubomír Solák – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON, s.r.o.
Ospravedlnení: Ján Soveľ, Bc. Daša Baniaková – poslanci OZ
Mgr. Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠsMŠN
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Marián Richveis – technik požiarnej ochrany
Verejnosť:
Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. zasadania OZ dňa 28.9.2015
3.
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 10 mesiacov roku 2015
4.
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 10 mesiacov
roku 2015 (ZŠsMŠ, DN, n.o., LON, s.r.o.)
5.
Zmena rozpočtu obce na rok 2015
6.
Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke obce
Nálepkovo k 31.12.2014, Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2014
7.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 1/2015 o obecnej
polícii
8.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2015 o verejných a
kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo
9.
Schválenie zriadenia vecného bremena uloženia elektrického vedenia
(káblu) v zemi na parcelách E KN č. 2770/1 v dĺžke 50 m a E KN č. 2144
v dĺžke 6 m zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech
oprávneného z vecného bremená Zoltána Horvátha, Záhajnica 250/60,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nálepkovo
Tvorba SWOT analýzy k Programu rozvoja obce Nálepkovo
Stratégia systému CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové
obdobie 2014 – 2020 Miestnej akčnej skupiny – MAS Hnilec
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Informácie z komisií OZ
Interpelácie a pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
Rôzne
Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 10,00 hod.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 7 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu 11.
zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa 4.12.2015. Poslanci navrhli doplnenie
programu:
Ondrej Klekner - ja by som mal na doplnenie. Teraz som Vám predložil Zmenu
kontrolného zamerania kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v roku 2015.
Pôjde to do bodu 12a.
Jarmila Pocklanová – ešte ja mám doplnenie.
Ján Plencner – to dávate tiež, ako zmenu? To je ku akému bodu?
Jarmila Pocklanová –áno doplnenie. To je ku komisii.
Takto predložený návrh bol schválený 7 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:
Do návrhovej komisie boli zvolení:

PhDr. Jarmila Gabonayová
sekretariát starostu obce
Ondrej Klekner, Patrik Bobák

Za overovateľov boli určení:

Ján Kalafus, Marián Čarnický

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. zasadania OZ dňa 28.9.2015
Na 10. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 23 uznesení (uzn. č. 105 – 128-OZ),
ktoré sú priebežne plnené, resp. boli konštatačného (1), či schvaľovacieho
charakteru (10) alebo boli brané na vedomie v 12-tich prípadoch.
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Plnenie uzn. č. 89/2015-OZ dotýkajúce sa Záverečného účtu obce za rok 2014 je
priebežne v realizácii. Pred ukončením je vyhodnotenie inventarizácie majetku
obce a jej zásob, v tejto súvislosti je plnená aj úloha preverenia účtu 284 a aj
problematika účtovania podnikateľskej činnosti.
Taktiež v riešení je aj preverovanie dokumentácie právneho postupu prevodu
majetku obce na DN n.o., vrátane úprav zakladacej listiny DDN n. o. (z roku
2003) a štatútu DDN n.o. (z roku 2003) bez vedomia, resp. bez schválenia v
obecnom zastupiteľstve, tak ako to konštatovala Správa NKÚ SR v 11/2012 (str.
3 – 4), citujem ,,tým, že opravenú zakladaciu listinu DDN n. o., ako aj upravený
štatút DDN n.o. neschválilo OZ, bol porušený § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990Zb., ktorý znie v odseku 4a/: obecné zastupiteľstvo rozhoduje o
základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené :
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom
štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a
kontrolovať hospodárenie s ním.
Túto problematiku doriešime v obecnom zastupiteľstve v priebehu I. polroka
2016.
Čo sa týka naplnenie uznesenia č. 92/2015-OZ týkajúceho sa plánu kontrolnej
činnosti HK obce na II. polrok 2015 musím konštatovať, že tento vôbec nie je
plnený.
Na zasadaní OZ dňa 28.9.2015 mala HK obce referovať o naplnení úlohy č. 1 Plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou NKÚ zo dňa
5.11.2012 prijatých obcou Nálepkovo dňa 22.11.2012 k 30.6.2015 s termínom
ihneď!
Obdobne nesplnený je aj bod č. 2, t.j Vyhodnotenie plnenia záverov zo Zápisníc
a z prerokovávaní správ z NFK vykonaných HK obce v období od 1.2.2012 k
30.6.2015 s termínom ihneď.
Tieto úlohy HK schválilo OZ uznesením č. 92/2015-OZ.
Rozprava:
Dušan Slivka – zakladacia listina môže byť len jedna, schvaľuje ju vyšší orgán.
Nemôže sa meniť je tak pán právnik ? Štatút sa môže meniť, zakladacia listina
sa nemôže meniť. Poprosím výklad. Mám pravdu, alebo nie.
JUDr. Dušan Kozák – teraz presne sa k tomu nedokážem vyjadriť. Musel by
som sa do toho pozrieť. Ak mám povedať svoj názor, tak zakladacia listina sa
v určitých bodoch môže meniť. S odsúhlasením správnej rady. Neviem
konkrétne o čo tu išlo. V ktorom bode zápisnice to je uvedené?
Dušan Slivka – je to v tom bode, ktorý prejednávame. Je to v dôvodovej
správe. To musí byť konštatované, že je to z roku 2003.
JUDr. Dušan Kozák - Tento bod je kontrola plnenia uznesení. Je to teraz dané
na zastupiteľstvo?
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Ondrej Klekner – je to v dôvodovej správe.
JUDr. Dušan Kozák – ja som to nečítal nemám presne k dispozícii všetky
materiály ako Vy.
Ján Plencner – takže ten odstavec ...“Taktiež v riešení je aj preverovanie
dokumentácie právneho postupu prevodu majetku obce...“.
Ing. Klaudia Baranová – v roku 2014 sa menil štatút Domova dôchodcov
s tým, že sa organizácia previedla na inú spoločnosť. Predchádzajúca nezisková
spoločnosť je povinná vrátiť majetok obci späť. Ja som robila kontrolu toho čo
je tu napísané. Bola som za prokurátorom a on povedal, že to nebolo potrebné
schvaľovať na obecnom zastupiteľstve. Nemá to premlčaciu hodnotu, na
ktorom zastupiteľstve to bolo schválené.
JUDr. Dušan Kozák – ak som to dobre pochopil čo hovoríte pani hlavná
kontrolórka, tak Domov Nálepkovo, by mal vrátiť majetok obci. Nesmie vrátiť
majetok obci! Pretože v zakladacej listine je to vkladom obce – ide o budovu,
pozemky – to je nemenné.
Ing. Klaudia Baranová - ale keby chcela preniesť majetok na neziskovú
organizáciu, v tom prípade.
Dušan Slivka – v prípade zmeny organizácie – musí byť majetok vrátený obci.
Ing. Klaudia Baranová – ale takto bolo v roku 2014 dané do štatútu.
JUDr. Dušan Kozák – Domov Nálepkovo nesmie previesť majetok do
vlastníctva obce. Stále je to majetok obce, ktorý je vložený do neziskovej
organizácie. Ak by zanikla nezisková organizácia, tak musí byť (budova,
pozemky) prevedená na obec. Je to majetok obce. Predať sa nemôže.
Ondrej Klekner – ja chcem k tej správe z NKÚ či máte vedomosť pán doktor.
Tú správu NKÚ z roku 2012 - je tam vedomosť, že ... citujem: „Opravenú
zakladaciu listinu neziskovej organizácie, ako aj upravený štatút neschválilo OZ
bol tam porušený zákon, to sa nás týka. Je v tom teraz nejaký problém ?
JUDr. Dušan Kozák – zakladateľská listina bola schválená, inak by nemohla
vzniknúť organizácia. Ak by tam neboli všetky náležitosti, tak by nemohla
vzniknúť.
Ondrej Klekner – kontrola NKÚ – či existuje záznam z kontroly následnej . Je
to právne v poriadku? Mne ide o to či NKU to hodnotí, že je to v poriadku!
Tvrdíte, že zakladacia listina bola založená dobre. Mňa nezaujíma majetok. Aj
keď NKÚ tvrdí, že to bolo bianko.
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JUDr. Dušan Kozák - Zakladacia listina bola dobre založená. Boli tu z NKÚ
a vysvetlilo sa to s tým, že nie je dôvod meniť zakladaciu listinu.
Ondrej Klekner – oni upozorňovali na zakladaciu listinu – v tej časti je to
dobre?
JUDr. Dušan Kozák – áno

Uznesenie č. 129/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 10. zasadania OZ zo dňa 28.9.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 10 mesiacov roku 2015
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 10 mesiacov prezentujú skutočné
príjmy a výdaje za predmetné obdobie, ktoré sú v skutočnosti o cca 430,0 tis.
Eur vyššie.
Rozprava:
Dušan Slivka - na finančnej komisii sme mali zmenu rozpočtu. Hlavná
kontrolórka nemá prístup k účtom obce. Starosta tvrdí, že on jej program
URBIS neposkytne, tým, že nie je zamestnankyňa obce. Čo sa týka kontroly je
kontrolným orgánom. Ona kontroluje rozpočet. Má to dané zákonom. Ona sa
nemusí nikoho pýtať.
Ondrej Klekner – keď v stredu dostanem materiál a nie som členom finančnej
komisie, ako sa môžem k tomu vyjadriť. Potrebujeme, aby to bolo rýchlejšie,
aby sme mohli materiály dostať včas. Tak musíme si urobiť nejaké stanovisko,
aby sme mohli materiály dostávať včas. Urobiť si rokovací poriadok, keďže
nemôžme kopu papierov spracovať za dva dni. A ešte čakať na vyjadrenia.
Ing. Klaudia Baranová – ja nemôžem byť poradným orgánom, keď nemám
prehľad a nedostala som žiaden papier. Kontrolujem iba retrospektívne – staré
roky. Nemám prístup k URBISU. Pozerám iba veci len cez web. Zvyšovanie a
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015
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znižovanie rozpočtu – našla som tam nezrovnalosti v čerpaní rozpočtu. Nie je
zaúčtovaný dobropis – faktúra – príjmy z dobropisov. V rozpočte je uvedená
dotácia na skladníka 320,- Eur a čerpanie nie je. Dotácie sme dostali
v minulom roku 2 x do roka. A nevidím tu čiastku čerpanie rozpočtu.
Uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj akcií Prima Banky,
nevidím v čerpaní rozpočtu či boli tie akcie, alebo nie. Bola schválená
deratizácia postihnutých oblastí v obci – ale nevidím čerpanie rozpočtu. Zároveň
sa vyjadrím k výdavkovým častiam - nie je zaúčtovaná platba spoločnosti AV
audit, špecifické právne služby nie je uvedená suma, náhrady dočasnej
pracovnej neschopnosti – bola tam zmena – nie je to naúčtované. Čerpanie
rozpočtu nie je sumarizované – iba je rozdelený na bežný, kapitálový. Je
potrebné dať aj sumy spolu podľa položiek.
Ján Plencner – sú to všetky veci ohľadom ekonomiky a starostu obce, tak by
som to teraz neriešil. Tak môžeme to riešiť na úrovni poslancov.
Ondrej Klekner – ale mali by sme to riešiť. Vy ste zástupca starostu a máte
riadiť činnosť poslancov. Aby sme našli spoločné riešenie.
Ján Plencner – je na Vás, navrhnite. Dáme do uznesenia čo prijmeme. Čo
navrhujete.
Dušan Slivka – ja by som ešte povedal nie je na Vás, ale na nás všetci sme
poslanci. Aj Vy ste poslanec.
Ján Plencner – tak skúste navrhnúť.
Dušan Slivka – my máme v bode 12a, tak tam sa vyjadríme.

Uznesenie č. 130/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické
výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 10 mesiacov roku 2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015
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Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 10 mesiacov
roku 2015 (ZŠsMŠ, DN, n.o., LON, s.r.o.)

V zmysle zákona o obecnom zriadení t.j. § 11 ods. 4 písm. l / je obecnému
zastupiteľstvu okrem iného vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať
rozpočtové a príspevkové organizácie obce, zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti, preto predmetné ekonomické výsledky nimi dosahované priebežne
štvrťročne resp. ročne budú predmetom informácií v obecnom zastupiteľstve.
Rozprava:
Dušan Slivka – na finančnej komisii sme mali pána riaditeľa LON a riaditeľa
Domova Nálepkovo. Nemali sme tam riaditeľku ZŠ s MŠ. Chcem sa opýtať na
originálne kompetencie – boli prijaté, to znamená, že obec poslala 90 000 Eur,
ZŠ to dostala. Ak pozriem do výdajov – na originálne kompetencie nesedí tam
suma. Ona dostala 90 000,-- a využila viac financií. Sme to odsúhlasili
v minulosti na originálne kompetencie škole. Zostaneme teraz dlžníkmi škole?
OZ odsúhlasilo koľko máme vyplatiť ZŠ. Ona čerpala viac financií. Odkiaľ
zobrala ďalšie peniaze? Ak riaditeľka ZŠ vyplatila mimo – tak porušila zákon.
Ing. Klaudia Baranová – nemala som čas kontrolovať to a neskoro som dostala
podklady.

Uznesenie č. 131/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie predložené správy
o výsledku hospodárenia právnických osôb obce za 10 mesiacov roku 2015 –
ZŠsMŠ, DN, n.o., LON, s.r.o.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Zmena rozpočtu obce na rok 2015
Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015 bol prejednaný v KFaSOM dňa
4.12.2015, kde bolo prejednané rozpočtové opatrenie č. 1/2015 vo vzťahu
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015
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k príjmom, resp. k výdavkom schváleného rozpočtu na rok 2015 v závere
decembra 2014.
V priebehu roku 2015 došlo k navýšeniu príjmov o cca 426,0 tis. eur (najmä
v sociálnej oblasti – školstvo a dotácie z ÚPSVR SNV, spolu 250,0 tis. eur ...)
čo zároveň aj znamenalo vyššie výdavky rozpočtu obce, čo pri celkovom
objeme rozpočtovaných príjmov, resp. výdajov schváleného finančného
rozpočtu na rok 2015 predstavuje necelých 10 % finančného objemu, čo je
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Rozprava:
Dušan Slivka – na finančnej komisii bolo ostré vystúpenie. Zmena rozpočtu 11.
12. 2015 – je to posledný mesiac. To nie je zmena rozpočtu. To je
konštatovanie čo sa minulo a neminulo. Zmena rozpočtu by mala byť na každom
zasadnutí. Bola možnosť, aby sa vykonala zmena každý mesiac (príjmov,
výdavkov) – nie posledný mesiac. Ak sa niečo predkladá, tak musia byť
rozpočtové opatrenia. Na každú jednu zmenu, je potrebné uviesť dôvod prečo.
Hlavná kontrolórka nemá prístup do rozpočtu a nemôže kontrolovať. Ona má
vedieť o týchto zmenách a nám musí dať následné vyjadrenie.
Ondrej Klekner – posledné schvaľovanie bolo 28.9.2015 – čerpanie rozpočtu –
ste mali pán Slivka vedieť, že sú neupravené veci – vtedy ste to nevideli?
Rozpočtové opatrenia sme schvaľovali. Tiež sa to mohlo schvaľovať. V tých
starých obdobiach sme to schvaľovali.
Ing. Klaudia Baranová – nie je rozpočtové opatrenie a nebola zápisnica
z komisie. Pán starosta povedal, že čo najskôr predloží rozpočtové opatrenie.
A to bolo 11. 12. 2015.
Ondrej Klekner – prejednávalo sa to a nebola ani zápisnica z komisie, len ústne
ste nám to povedali, my sme neboli na komisii.

Uznesenie č. 132/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 1/2015 Príjmy a Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Výdaje.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015
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Proti hlasovali:0
Bod č. 6:
Správa nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke obce
Nálepkovo k 31.12.2014
Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2014
Obec Nálepkovo je zodpovedná za zostavenie a objektívnu prezentáciu
konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č.
431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh,
implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu
a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje
významné nesprávnosti, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad
a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za
daných okolností.
Rozprava:
Ing. Klaudia Baranová – teší ma, že audítorka zmenila záporný názor na
podmienené stanovisko. Ale chcela by som vytknúť, že uvádza text, že pri
posudzovaní kontroly berie audítor do úvahy interné kontroly účtovnej
jednotky. Pani audítorka nemôže žiadať odo mňa kontroly. Mňa môže požiadať
o kontrolu pán starosta, prípadne minimálne dvaja poslanci OZ. Podľa zákona
tá veta tu nemá čo robiť.
K výročnej správe – mala by mať viac komentárov o účtovníctve, o ekonomike
a nie o hlavnej kontrolórke.

Uznesenie č. 133/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Výročnú správu obce
Nálepkovo za rok 2014 a Správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej
účtovnej závierke obce Nálepkovo k 31.12.2014.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 1/2015 o obecnej polícii
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove, v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 564/91
Z.z. o obecnej polícii, v znení zákona NR SR č.250/1994 Z.z., zákona č.
319/1999 Z.z., nariadenia vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu
odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení
odborných komisií Policajného zboru, zákona č. 333/2003 Z.z., ako aj vyhlášky
č. 532/2003 MV SR a v súlade s §-4 ods. 3 písm. j.) a písm. m.) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vymedziť postavenie a
základné úlohy obecnej polície, v súlade s vyššie citovanými zákonmi a
nariadeniami obce Nálepkovo.
Rozprava:
Dušan Slivka – obecná polícia je poriadkový útvar obecného zastupiteľstva, to
znamená, že obecné zastupiteľstvo môže úkolovať?
Mgr. Ľubomír Solák –v zmysle zákona o obecnej polícii, to môže byť iba
starosta obce.
Dušan Slivka - to znamená, že ste poriadkový útvar obecného zastupiteľstva,
ale nemôžeme Vás úkolovať.
Dušan Slivka – k bodu 5. náčelník obecnej polície riadi zamestnancov
obecného úradu, ktorí sú to zamestnanci obecného úradu?
Mgr. Ľubomír Solák – sú to pomocníci občianskej hliadky, pracovníci
kamerového systému. Oni nám priamo podliehajú, aj preto sa to VZN menilo.
Vtedy keď som tu prišiel, tak to nebolo vo VZN uvedené. Tak sa to urobilo, aby
sa určili kompetencie.
Dušan Slivka - bod 3. § 4 zloženie OcP – 4 operátori kamerového systému, 4
pomocníci občianskej hliadky, kedy sme to schvaľovali na OZ? To by malo
patriť do kompetencii OZ.
Ján Plencner – v minulosti sme mali riešiť občianske hliadky cez Ministerstvo
vnútra SR mala vyjsť výzva. Ale keď ÚPSVaR spustil § 54, a v rámci tohto
paragrafu bola získaná dotácia na tieto pracovné miesta.
JUDr. Dušan Kozák – všetci majú pracovné zmluvy s obcou. Nie je potrebné,
aby to obecné zastupiteľstvo schvaľovalo.
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Uznesenie č. 134/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 1/2015 o obecnej polícii.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2015 o verejných a
kultúrnych podujatiach na území obce Nálepkovo
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove, na základe § 4 ods. 3 písm. n.) , § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s použitím § 11 ods. 4 písm.
g.) citovaného zákona, vydáva pre katastrálne územie obce Nálepkovo toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky a pravidlá
usporadúvania verejných a kultúrnych podujatí na území obce Nálepkovo,
v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných a kultúrnych
podujatiach.
Rozprava:
Dušan Slivka – ľudia nadávajú na petardy. Viem, že zákon nedovoľuje používať
pyrotechniku počas roka, iba ku koncu roka. Ako sa k tomu bude stavať obec.
Je to mimo tohto bodu, ale máme tu náčelníka obecnej polície, tak ako sa to
bude riešiť.
Mgr. Ľubomír Solák – myslíte teraz v rámci verejného poriadku v obci. V rámci
VZN č. 5 účastníci podujatia – tam je uvedené, že účastníci nesmú používať
pyrotechniku.
Dušan Slivka - chcem ešte upozorniť vo VZN je dátum 3.12.2015 a schvaľuje
sa to dnes, tak to treba opraviť.

Uznesenie č. 135/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nálepkovo č. 2/2015 o verejných a kultúrnych podujatiach na
území obce Nálepkovo.
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Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Schválenie zriadenia vecného bremena uloženia elektrického vedenia
(káblu) v zemi na parcelách E KN č. 2770/1 v dĺžke 50 m a E KN č. 2144 v
dĺžke 6 m zapísaných na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech oprávneného z
vecného bremená Zoltána Horvátha, Záhajnica 250/60, Nálepkovo
Zoltán Horváth je vlastníkom rodinného domu súp. číslo 250 v Nálepkove.
Elektrickú energiu k rodinnému domu mal napojenú z rozvádzača Píly iba na
elektrickú rozvodnú sieť 220 V, čo je technicky nevyhovujúce. Vlastník Píly
elektrickú rozvodnú sieť do rodinného uvedeného domu odpojil. Z uvedeného
dôvodu vlastník rodinného domu Zoltán Horváth je povinný si zriadiť vlastnú
elektrickú prípojku. Za tým účelom si dal vypracovať projektovú dokumentáciu
a požiadal obce Nálepkovo ako stavebný úrad o povolenie. Napojenie rodinného
domu sa navrhuje z jestvujúceho elektromerového rozvádzača káblom uloženým
v zemi, ktorý okrem iných má prechádzať v zemi cez pozemky parc. E KN č.
2770/1 a E KN č. 2144, ktoré sú vo vlastníctve obce a sú zapísané na LV č. 1.
Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností bude možné podať až po
právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,
pretože uvedené pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce, čo pravdepodobne
bude až koncom marca 2016.
Je možné, že uvedené pozemky budú mať aj iné číslovanie, čo sa potom uvedie
aj v zmluve o zriadení vecného bremena. Výmera pozemkov sa však v tomto
prípade pozemkovými úpravami meniť nebude.
Rozprava:
Ján Plencner – popis je uvedený v dôvodovej správe. Všetko sme riešili
s pánom právnikom a elektrárňami. Musí tam byť vecné bremeno.
Dušan Slivka – chcem sa opýtať stavebného úradu či je to v rámci našej
kompetencie a či sa to rieši so stavebným úradom.
Ing. Adriana Starinská - áno, rieši sa to.

Uznesenie č. 136/2015-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie vecného bremena
uloženia elektrického vedenia (káblu) v zemi na parcelách E KN č. 2770/1
v dĺžke 50 m a E KN č. 2144 v dĺžke 6 m, zapísaných na LV č. 1, k. ú.
Nálepkovo v prospech oprávneného z vecného bremena Zoltána Horvátha,
Záhajnica 250/60, Nálepkovo. Dĺžka uloženia elektrického vedenia bude
spresnená po doplnení projektovej dokumentácie. Správny poplatok za vklad
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša oprávnený z vecného
bremena.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Tvorba SWOT analýzy k Programu rozvoja obce Nálepkovo
Vážnou a zodpovednou úlohou najbližšieho obdobia obce Nálepkovo je
aktualizovať Plán hospodárskeho a sociálneho environmentálneho a kultúrneho
rozvoja obce Nálepkovo, ktorý bol schválený v roku 2005.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, spolu s územným
plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý
vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov,
záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o
budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa
spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov.
PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s
činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie.
SWOT analýza, ktorú budeme spoločne pripravovať na najbližšom stretnutí
občanov obce Nálepkovo je súčasťou analytickej časti dokumentu Plánu rozvoja
obce. SWOT analýza je komplexnou metódou kvalitatívneho hodnotenia
konkrétnej obce, resp. regiónu. Je to nástroj strategického plánovania používaný
na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb obce, v ktorom sa
analyzujú:
• Silné stránky (Strengths) – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, resp.
silné stránky obce, ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa
• Slabé stránky (Weaknesses) - interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, resp.
slabé stránky organizácie, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa
• Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť
obci k dosiahnutiu cieľa
• Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť obci
dosiahnutie cieľa
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Schéma SWOT analýzy
Analýza silných a slabých stránok monitoruje súčasný stav z hľadiska
vnútorných faktorov a odhaľuje, čo je v obci pozitívne a negatívne. Silné stránky
obce sú obyčajne zakotvené v prirodzených dispozíciách a v konkurenčnej
výhode. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v
porovnaní s inými. Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci
rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov, určuje možnosti a riziká, s ktorými
treba v tomto procese rátať. Príležitosťou obce je pozitívny trend, ktorý môže
byť impulzom pre jej ďalší rozvoj za predpokladu, že obec získa zdroje na jeho
realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy
alebo smery vývoja a to na úrovni miestnej, ale aj regionálnej a národnej, ktoré
ju v negatívnom smere ovplyvňujú.
Objektom SWOT analýzy sú:
ekonomická situácia samosprávy (rozpočet obce, majetok obce),
- sociálne a zdravotné služby v obci,
- podnikateľský sektor v obci,
- partnerská spolupráca obce s inštitúciami, so súkromným sektorom,
obcami, spolkami a združeniami pôsobiacimi v obci,
- rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry
- prírodné zdroje a ich využitie.
Na základe sformulovaných silných a slabých stránok sa v ďalšej fáze prípravy
Plánu rozvoja obce pristúpi k definovaniu hlavných rozvojových cieľov, ktoré
sú súčasťou strategickej časti tohto dokumentu.
Rozprava:
PhDr. Jarmila Gabonayová – chcem Vám povedať pár slov k Programu
rozvoja obce (ďalej len PRO). V minulosti bol spracovaný program v roku 2005.
Ten už nie je v platnosti. Je potrebné vypracovať nový Program rozvoja obce na
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rok 2016 – 2022. My sme zodpovední za to, aby sa určili strategické časti
dokumentu, ktoré budú zabezpečovať rozvoj našej obce. Naším zámerom bolo,
aby informácie išli zdola nahor, preto sme v júli 2015 dali do obehu dotazník,
v ktorom sa mali občania vyjadriť. Zároveň chceme počuť Váš názor a Vaše
nápady. Programový dokument musíme vytvoriť spolu. Prvá dôležitá informácia
je, že PRO bude súčasťou žiadostí o získanie nenávratných finančných
príspevkov a dotácií, ako príloha. Druhá dôležitá informácia je, že ak
v budúcnosti budú vyhlásené výzvy na projekty a aktivity týchto konkrétnych
výziev nebudú v PRO, tak nemôžeme žiadať dotáciu. Je to vážne a musíme to
urobiť spolu, aby sme boli v budúcnosti spokojní a aby nám nič nebránilo
v rozvoji našej obce. Podľa metodického usmernenia máme vytvárať
partnerstvá. Jedno partnerstvo máme s Rómskym inštitútom, organizáciou, ktorú
zastupujú p. Németh a pani Fuchsová, ktorí nám viac povedia o SWOT analýze.
Mgr. Peter Németh – začína nové programové obdobie 2016 – 2022 v rámci,
ktorého únia vyhlasuje výzvy. Je pravdou, že PRO bude povinnosť prílohou
žiadosti o dotácie. Zároveň je pravdou, že ak sa v PRO nebudú nachádzať
aktivity od najjednoduchšej nástenky až po zložitú rekonštrukciu, tak nemôžete
žiadať dotácie. Ide o projekty EÚ. Teraz sme v procese plánovania, ktorý sa
mnohým javí ako zbytočný, ale je veľmi významný, aby sme si presne a dobre
vedeli naplánovať rozvoj obce. Ten proces tvorby je dôležitý, aby sme vedeli
z akého bodu do akého sa chceme dostať, koľko nás to bude stáť, aký je náš
zámer. Všetky dokumenty, aby mali výpovednú hodnotu, musia byť pri ich
tvorbe oslovení ako poslanci obce, tak komisie a občania obce. Je možné ho
v budúcnosti aktualizovať. Má to svoju presnú metodiku. Dostanete všetci
materiál môžete si ho všetci prezrieť, preštudovať.
Ondrej Klekner – môžeme sa stretnúť s pánom zástupcom. Tie veci si potom
dohodneme.
Jarmila Pocklanová – myslím si, že by sa mali urobiť verejné zhromaždenia.
Mali by sme urobiť stretnutia s občanmi a poznať ich názory. Pretože názory
občanov sú dôležité.
PhDr. Jarmila Gabonayová – verejnú mienku sme zisťovali prostredníctvom
dotazníkového prieskumu v júli 2015. Dali sme dotazník do obecných novín a
na internet. Zároveň sme vyzvali občanov, v novinách aj na internete, aby sa
zapojili do tvory PRO. V poriadku, ak chcete urobiť stretnutie, tak ho urobíme.
Jarmila Pocklanová – aj tak si myslím, že by mali byť verejné zhromaždenia,
aby sme vedeli názor občana.
Ing. Klaudia Baranová – ja by som sa chcela vrátiť k financiám. Je tu tvorba
Programu rozvoja obce. Pán a pani niečo idú tvoriť a určite to nerobia zadarmo.
Chcem sa opýtať zastupiteľstvo či schvaľovali na zastupiteľstve Program
rozvoja obce.
Ondrej Klekner – bola schvaľovaná aktualizácia PRO.
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PhDr. Jarmila Gabonayová – bola schválená aktualizácia a v minulosti bola
spísaná zmluva s Rómskym inštitútom, kde môžu poskytovať poradenstvo
i v tejto oblasti.
Mgr. Nicole Fuchsová - v minulosti bola podpísaná zmluva o spolupráci
s obcou. Klára Orgovánová je naša šéfka. Poskytujeme metodické poradenstvo
pri spracovaní projektov týkajúcich sa rómskych komunít. Zároveň poskytujeme
poradenstvo pri tvorbe strategických dokumentov. Obec nás oslovila, aby sme
pracovali na tomto dokumente.
Ing. Klaudia Baranová – Áno, to je v poriadku, ale ja sa len pýtam, či obecné
zastupiteľstvo schvaľovalo túto spoluprácu. A týka sa to roku 2015?
PhDr. Jarmila Gabonayová – ich organizácia poskytuje našej obci poradenstvo
na základe predchádzajúcej zmluvy. Poskytujú bezplatné poradenstvo pre mestá,
obce, neziskové organizácie. Oni žijú z grantu, majú na to schválený grant. Ak,
ide o zložitejšie strategické dokumenty, tak budú spoplatnené. Všetko závisí od
toho, aký rozsah služieb a aké aktivity vykonajú. Potom následne budú
poskytnuté odmeny. Týka sa to roku 2016.
Uznesenie č. 137/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o tvorbe
SWOT analýzy, ktorá bude zakomponovaná pri spracovaní Programu rozvoja
obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Stratégia systému CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové
obdobie 2014 – 2020 Miestnej akčnej skupiny – MAS Hnilec
Táto predkladaná stratégia je výsledkom teamovej práce MAS Hnilec, ktorá
pôsobí v regióne okresov Gelnica a Spišská Nová Ves už od roku 2006 s cieľom
zmeny Hnileckej „hladovej“ doliny na konkurencieschopný Hnilecký región
s rozvinutým podnikateľským prostredím predovšetkým v oblastí lesníctva,
cestovného ruchu ...
Rozprava:
Dušan Slivka – viem, aj v minulosti boli tie miestne akčné skupiny. Viem, že aj
domov dôchodcov môže na tom získať peniaze. Boli tam aj cyklistické
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chodníky. Potom to nebolo podporené, tak som rád, že sa to dalo do kopy, aby
sa v Hnileckej doline niečo urobilo. Môžeme z toho veľa získať. Pán riaditeľ
DN, n.o. tu minule predstavoval svoje plány.
PhDr. Jarmila Gabonayová - MAS Hnilec – je miestna akčná skupina, ktorá je
zložená z miest, obcí, neziskových organizácií a podnikateľského sektora.
Všetci títo členovia vytvorili Stratégiu, ktorá sa predloží, aby bola schválená
v rámci programov EÚ. Každá obec tam má projektový zámer. Naša obec tam
má kúpu autobusu vo výške 60 000,- Eur, Domov Nálepkovo, n.o. má tam
projektový zámer na svoju činnosť vo výške 95 000,- Eur. Teraz to každá obec
schvaľuje na svojom zastupiteľstve.
Ing. Klaudia Baranová – chcem sa opýtať, aký do bude mať dopad na financie.
Lebo idete schvaľovať niečo, nie je to, že beriete na vedomie. Či ste si toho
vedomí. A zároveň, keď pozriem na ten rozpočet.
PhDr. Jarmila Gabonayová – celý tento dokument, ktorý je Vám predložený
obsahuje iba krátku prezentáciu, nie celú stratégiu. Sú tam projektové zámery
všetkých obcí, miest a neziskových organizácií, a rozpočet jednotlivých
projektov. Vy máte predloženú iba prezentáciu celá stratégia obsahuje 140
strán, ktorú sme Vám nechceli predložiť. Ak chcete môžeme Vám ju poslať. Ak
Vás zaujíma otázka financií a koľko to bude obec stáť, tak v roku 2009 bolo
uznesenie, kde zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 0,17 Eur/ 1
obyvateľa.
Dušan Slivka – áno bolo to tak. V podstate môžeme z toho veľa získať. Či už
turistické chodníky, keďže sú urobené cez Gelnický okres. Je možné získať
dosť finančných prostriedkov. Každá obec dáva príspevky podľa počtu
obyvateľov.
Ján Plencner - my sme tam boli na tých sedeniach, a boli sme tam konzultovať
tieto veci. Aj Gelnica sa už zapojila. Je možnosť priniesť do obce peniaze.
Ondrej Klekner – keď budeme teraz schvaľovať tieto materiály platí to
predchádzajúce uznesenie? Nič sa tam nebude navyšovať?
PhDr. Jarmila Gabonayová – áno platí to uznesenie. Keď sme pripravovali
materiály, tak chceli, aby sme si vybrali predchádzajúce uznesenie z roku 2009,
a to je naďalej v platnosti. Nič sa nebude navyšovať.
Uznesenie č. 138/2015-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Stratégiu CLLD územia MAS
Hnilec. Každé čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Nálepkovo
predchádza schváleniu OZ.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016
Kontrolná činnosť HK bude vykonávaná podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce. Návrh plánu je predložený na základe § 18f zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bod č. 12a
Zmena kontrolného zamerania kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
v roku 2015
Rozprava:
Ing. Klaudia Baranová - mne vypadli slovíčka, chcem doplniť v bode č. 4 Č.
Následné finančné kontroly v oblasti rozpočtu, účtovníctva, na základe podnetov
občanov, poslancov OZ, poznatkov HK pri vykonávaní NFK.

Uznesenie č. 139/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na I. polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia č. 92/2015-OZ
1) Ruší kontroly uvedené v Pláne kontrol na II. polrok 2015 v bode
PK 1/ Vyhodnotenie plnenia záverov zo zápisnice a z prerokovaní správ z NFK
vykonaných HK obce v období 2012 k 30. 06. 2015.
PK 2/ Plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolu NKÚ
/Protokol NKÚ SR zo dňa 05. 11. 2012/ prijatých obcou Nálepkovo dňa 22. 11.
2012 k 30. 06. 2015. Uvedená kontrola je retrospektívna.
2) Ukladá hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu hospodárenia
s finančnými prostriedkami za rok 2015. Preveriť zmluvy, VO a povinné
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zverejňovanie, objednávky, faktúry, bankové výpisy, pokladničné
doklady, mzdy, DoVP, podnikateľskú činnosť. NFK ukladá začať v roku
2015 a ihneď po ukončení účtovania roka 2015, doložiť kontrolu podľa
požadovaného rozsahu, aby v termíne do predloženia Správy o kontrolnej
činnosti za II. polrok 2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Informácie z komisií OZ
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Predseda komisie informoval všetkých členov komisie, že počnúc dňom
1.9.2015 začal 24-hodinový monitoring niektorých častí obce kamerovým
systémom. Obsluhu kamier vykonávajú operátori kamerového systému pri
Obecnej polícii Nálepkovo v počte 4 pracovníci (Martin Bátory, Norbert
Dragúň, Tibor Gál, Jozef Küffer). Kamerový systém má pre obec kladný prínos
a to hlavne bližší kontakt s Obecnou políciou pri riešení priestupkov, porušovaní
verejného poriadku, znečisťovaní obce a pod.
V obci je pod dosahom kamier námestie so zvonicou, OcÚ, park, pošta,
zástavky autobusov, cintorín, časť zdravotného strediska, Lesy obce Nálepkovo,
Hasičská stanica, časť lyžiarskeho vleku, OD Jednota, hostinec, kostoly a blízke
okolie.
Ďalej predseda informoval, že v októbri došlo k zmene v riadení Obecnej polície
Nálepkovo – výmena náčelníka a stanoveniu hlavnej úlohy vo veci zlepšenia
kvality práce. Už nastala lepšia súčinnosť s OO PZ Nálepkovo, ZŠsMŠ
Nálepkovo, OcÚ, Zdravotné stredisko, predajne v obci, ako aj obecné podniky
a prevádzky. Koordinácia pomocníkov obecných hliadok, operátorov
kamerového systému s Obecnou políciou, zvýšená hliadková činnosť v blízkosti
ZŠsMŠ, park, námestie, pošta a pod., podané návrhy k dopravnému značeniu
v obci a vykonaná akcia za prítomnosti pracovníčok z KC Mlyn v Nálepkove
a OO PZ Nálepkovo. Bola vykonaná opakovaná kontrola na ul. Hlavnej č. 543
a 544 („mašinka“).
Predseda informoval aj o stručnom prehľade za 10 mesiacov – komisia zasadala
12 x, prejednala 40 vecí a to za prítomnosti 57 osôb (riešila čistotu, komunálny
odpad a starostlivosť o deti 11x, susedské spory 3x, iný podnet k vykonaniu
previerky 3x, pohyb psov a povinnosti ich majiteľov 6x, informácie predsedu
a súčinnosť s OcÚ 12x, občianske spolunažívanie 5x). Oboznámil prítomných aj
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s činnosťou komisie za roky 2011 – 2014. Záverom informoval všetkých
prítomných s programom rozvoja obce Nálepkovo na obdobie 2016 – 2022.
Rozprava:
Ján Plencner – oboznámil prítomných ohľadom odchytu psov v obci a riešenia
ich voľného pohybu.
Uznesenie č. 140/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch 22.10.2015 a 13.11.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala v dňoch 19.10.2015 a 12.11.2015. Na zasadaní dňa
19.10.2015 prejednala akciu Mesiac úcty k starším, zaktualizoval sa zoznam
žiadostí o pridelenie bytov, predseda komisie informoval o kontrole bývania
v rómskych osadách, o plnení platenia nájomného, o tom, že bude zvolané
spoločné zasadanie KSÚPaŽP a KSaB. Tajomníčka komisie informovala
o čerpaní rozpočtu za rok 2015 k 15.10.2015.
Dňa 12.11.2015 bolo spoločné zasadanie vyššie uvedených komisií
k aktualizácii Programu rozvoja bývania a potom na samostatnom zasadaní
komisia navrhla pridelenie dvoch uvoľnených nájomných bytov, ktoré
doporučuje OZ schváliť.
Rozprava:
- neodzneli žiadne pripomienky
Uznesenie č. 141/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 19.10.2015 a 12.11.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015

Strana 20 z 29

Uznesenie č. 142/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) pridelenie jednoizbového bytu na adrese Nálepkovo, Hlavná 743/119 po
Petrovi Novotnému – Nikole Labudovej, nar. 9.5.1994, bytom
Nálepkovo, Hlavná 743/119. Náhradník: František Batory, nar. 20.8.1993,
bytom Nálepkovo, Letná 356/41
b) pridelenie bytu nižšieho štandardu na ul. Grün 132/17 po Marekovi
Horváthovi – Silvii Horváthovej, nar. 24.5.1974, Nálepkovo, Úzka 638/4.
Náhradník: Júlia Horváthová, nar. 22.8.1979, Nálepkovo, I. Hámor
160/16.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 143/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočet KSaB pri OZ
v Nálepkove na rok 2016 vo výške 3150,00 eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia zasadala dňa 29.10.2015. Na svojom zasadaní prejednávala plnenie
úloh za predchádzajúce obdobie. V priebehu novembra sa uskutočnili pokerový
turnaj, mariášový turnaj a žolíkový turnaj. Komisia doporučuje schváliť
v zastupiteľstve finančné prostriedky v rovnakej výške ako v roku 2015.
V mesiaci december sa akcie pripravia podľa plánu činnosti.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky
Uznesenie č. 144/2015-OZ
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove z 29.10.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 145/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočet KKMaŠ na rok 2016
vo výške 4600,- eur.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Na zasadnutí komisie dňa 4.12.2015 sa prejednávali:
- rozpočtové opatrenia č. 1/2015 Príjmy a č. 2/2015 Výdaje, ktoré
doporučujú OZ schváliť,
- žiadosť ZŠsMŠ Nálepkovo o zníženie výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD z 5 eur na 3,50 eur mesačne,
doporučujú OZ schváliť,
- žiadosť MUDr. Ľ. Ševčíka a manželkou, Kukučínova 57, Gelnica o
odkúpenie priestorov v časti budovy Zdravotného strediska Nálepkovo,
komisia žiadosť berie na vedomie,
- žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska, ZO Nálepkovo o poskytnutí
príspevku na rok 2016 vo výške 500,- eur, doporučujú OZ schváliť,
- žiadosť p. Matildy Petrufovej, Nám. Pajdušáka 261/48, Smižany o
odkúpenie pozemkov z dôvodu hospodárenia, komisia požaduje od
menovanej doložiť zámer a o aký druh chovu sa bude jednať,
- žiadosť p. Branislava Macka, Nová 703/16, Smižany o kúpu alebo
prenájom pozemku, parc. č. 847 o výmere 178 m2, zapísaný na liste
vlastníctva č. 1, komisia doporučuje OZ žiadosť schváliť po určení ceny
za m2,
- žiadosť p. Barbary Rusnákovej, Zahájnická cesta 784/119, Nálepkovo o
oslobodenie od poplatkov za ŠKD, žiadosť komisia zamieta,
- žiadosť p. Jaroslava Suchého, Grün 759/25, Nálepkovo o jednorázovú
peňažnú výpomoc, žiadosť komisia zamieta,
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-

Zmluvu medzi Obcou Nálepkovo a Domov Nálepkovo, n.o. o platení
úhrady za sociálnu službu a úhradu nákladov za sociálnu službu
poskytnutú p. Oľge Ogurčákovej, bytom Nálepkovo v sume 949,98 eur
(20.5.2015- 30.11.2015) a v sume 2777,24 eur (17.12.2014 – 19.5.2015),
komisia doporučuje OZ schváliť,
- Správy o hospodárení ZŠsMŠN, LON, s.r.o, DN, n.o., komisia tieto
správy berie na vedomie.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 146/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa 4.12.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:0
Uznesenie č. 147/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zníženie výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí
v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo z 5,- eur na 3,50 eur mesačne.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:0
Uznesenie č. 148/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť Jednoty dôchodcov
Slovenska -Základnej organizácie Nálepkovo o poskytnutie finančného
príspevku vo výške 500,- eur na rok 2016.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:0
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Uznesenie č. 149/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o platení úhrady
a úhradu nákladov za sociálnu službu s Domovom Nálepkovo, n.o. za
poskytnutú sociálnu službu p. Oľge Ogurčákovej, bytom Nálepkovo v sume
949,98 eur za obdobie 20.5.2015 – 30.11.2015 a v sume 2777,24 eur za obdobie
17.12.2014 – 19.5.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali:0
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia zasadala dňa 12.11.2015. Predseda komisie bytovej a sociálnej
oboznámil členov oboch komisií o pripravovanej aktualizácii Plánu rozvoja
bývania v obci Nálepkovo. Po krátkej diskusii v rámci oboch komisií sa
členovia komisie rozhodli doporučiť obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní zastaviť ďalšiu výstavbu bytoviek pre Rómov a súčasne doporučujú
pokračovať vo výstavbe bytoviek pre mladé rodiny.
Tajomníčka KSÚPaŽP predložila
- žiadosť p. Anny Beluš, bytom Zimná 580/5, Nálepkovo o stavbu komína.
Členovia komisie doporučujú schválenie predloženej žiadosti po doplnení
komplexnejšieho riešenia komínov v predmetnej bytovke,
- žiadosť VSD, a.s. o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu
„Zahájnica – úprava NN siete a trafostanice“, členovia doporučujú
schválenie žiadosti,
- návrh VSD, a.s. o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
s názvom „Nálepkovo – ul. Hlavná, pri Strážnickom potoku – úprava NN
siete“, členovia doporučujú schválenie žiadosti,
- žiadosť p. Zoltána Horvátha, Zahájnica 250/60, Nálepkovo o povolenie
stavby – NN prípojky a elektrického odberného zariadenia, členovia
doporučujú schválenie žiadosti po doplnení podkladov potrebných na
ohlásenie drobnej stavby,
- žiadosť p. Pavla Kiššáka, bytom Nová 713/6, Nálepkovo o stavebné
povolenie pre stavbu „Garáž s prístreškom na drevo“, členovia
doporučujú schválenie žiadosti.
Rozprava:
Jarmila Pocklanová – by som chcela podotknúť, aby bolo vymenené uznesenie,
z dôvodu toho, ak sa dávajú doklady do zastupiteľstva a sú doložené s tým, aby
som si tu správu vedela prečítať, ako predkladateľ.
Zápisnica z 11. zasadania OZ dňa 11.12.2015

Strana 24 z 29

Uznesenie č. 150/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove z 12.11.2015.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Interpelácie a pripomienky na starostu obce a poslancov OZ
Jarmila Pocklanová – žiadam o opravu prepisu videozáznamu z 10. zasadania
OZ dňa 28. 9. 2015 v rozprave k bodu 8. Dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb za I. polrok 2015, konkrétne LON.
Znenie textu na strane 10 z 23 strán Zápisnice z 10. zasadania Obecného
zastupiteľstva:
Nesúhlasím so zápisom v znení: „Jarmila Pocklanová – dožadovala sa správy
o hospodárení v LON, s.r.o. rozdelenú na množstvo vyťaženej drevnej hmoty
podľa dodávateľov a cien, priemerná cena jej nepostačuje, aj občania sa
dožadujú informácií o jednotlivých dodávateľoch“ .... to bolo napísané.
Uvedené znenie nie je prepisom vystúpenia poslankyne Jarmily Pocklanovej
k uvedenej téme. V zápisnici je uvedené nesprávne znenie.
Ja, žiadam uviesť v zápisnici správne znenie: „Chcem požiadať pána riaditeľa
LON, s.r.o. aby v správe o výsledku hospodárenia za rok 2015 bolo vo
vyhodnotení ťažobnej činnosti aj množstvo vyťaženej drevnej hmoty, podľa
dodávateľov a speňaženie drevnej hmoty rozpísané podľa jednotlivých
sortimentov, nielen v priemernej cene.
„A nie podľa toho, čo povedal pán starosta, že zápisnica nie je slohová práca.
To znamená, že ani zápisnice nemusíme písať, máme videozáznamy a to nám
postačuje. Toľko Ďakujem“
Ján Kalafus - ja by som chcel k tomu množstvu vyťaženej drevnej hmoty podľa
dodávateľov – Vy ste mysleli asi odberateľov, nie? Dodávatelia sú Lesy obce
Nálepkovo.
Jozef Pocklan – ale tu ide o to, ako to bolo v zápisnici uvedené.
Ján Kalafus – ale má ísť o odberateľov. My sme odberatelia a LON, s.r.o. sú
dodávatelia.
Jozef Pocklan – ale vieme o čom hovoríme.
Dušan Slivka - ale bolo povedané tak, a v zápisnici bolo napísané inak.
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Ján Plencner – tak to treba opraviť, ako má byť to správne znenie.
Dušan Slivka – ale to musíme schváliť
Ján Plencner – samozrejme, to bude uznesenie č. 151.
Uznesenie č. 151/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo žiada zmenu zápisnice z 10. zasadania Obecného
zastupiteľstva zo dňa 28. 09. 2015 ako je uvedené v materiáli k uzneseniu.
Počet prítomných poslancov: 7
Za hlasovali: 7
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 15:
Rôzne
Ján Kalafus – máme tu pána Kellnera z III. Hámru má problém s cestou. On
tvrdí, že časť cesty je jeho. Nechce púšťať nákladné autá. Cesta je vo veľmi
zlom stave. Pri zhoršenom počasí je tam problém. Vzniká tam spor. Treba to
tam vyriešiť. Nechce nás púšťať po tejto ceste.
Ján Plencner – ak to nie je obecná cesta, tak ju nemôžme opravovať. Ak Vás
nechce pustiť, tak určite je tam ťarcha. Pán doktor sa k tomu môže vyjadriť.
JUDr. Dušan Kozák – my, sme to už riešili. Boli sme sa tam pozrieť
a nesúhlasím s Vaším názorom. Tá cesta je vo vyhovujúcom stave. Čo sa týka
vlastníckeho vzťahu je to miestna komunikácia. Môže sa dať návrh, aby
stavebná komisia sa tam išla pozrieť.
Kellner - občan III. Hámru - ja som tu za III. Hámor, tak tu počúvam, čo sa
všetko deje v Nálepkove. Nepočul som, aby ste sa zaoberali vecami ohľadom
III. Hámru. Keďže je to súčasť Nálepkova, tak by sa to malo riešiť či cesty,
doprava, všetko. Informoval prítomných o probléme cesty a jej zamerania, aby
tam mohli ísť stroje s ťažkou technikou. Ak bude nevyhnutné, tak dá cestu
zamerať. Je hanba pre obec, že sa nezaoberá cestami. Netreba rozvíjať iba
Nálepkovo, ale aj Hámor. Doprava vlakmi do III. Hámru by sa mala upraviť.
Ján Plencner - boli sedenia na SAD, ŽSR – o týchto veciach sa s nami ani baviť
nebudú. Oni vedia presne koľko ľudí cestuje a či je to ekonomické.
Ján Kalafus - nehovorte, že sme odpísali Hámor. Keď cez leto nechodia
autobusy, tak obec zabezpečila aviu.
Jarmila Pocklanová - preto chcem, aby bolo stretnutie s občanmi, lebo nebolo
ani vyhlásené, že bude avia. Ale je pozastavená. Prečo je pozastavená. Ľudia
tam čakajú na zastávkach. Stačilo dať nejaký oznam, aby ľudia vedeli. Je dobré,
aby sme mali stretnutia s občanmi.
Ján Plencner - v minulom období bola avia cez leto
Dušan Slivka - nemáte pravdu, vedľa mňa sedí žena, pani Pocklanová, ktorá
bojuje za Hámor. Myslím si, že má veľké slovo, je potrebné, aby sme využili to,
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že sa snaží. Čo sa týka vlakov - my sme mali jednania so ŽSR, všetci starostovia
chceli, aby boli vlaky. Železnice povedali presne koľko ľudí o koľkej chodí
s vlakom. Chceli sme, aby vlak išiel do Hámru – nemáme šancu uspieť.
Náklady sú vysoké.
Kellner – je starých ľudí dosť. Mladí pomáhajú starším. Ak je človek sám, tak
je to zlé. Ľudia nemajú ako ísť naspäť domov.
JUDr. Dušan Kozák - teraz je v pláne – výstavba miestnych komunikácií. Aj
o tej ceste, ktorej hovoríte. Nie je až v takom zlom stave.
Ján Kalafus – musím pochváliť prácu obecnej polície. Na pamiatku zosnulých
to bolo pekne zorganizované. Vieme, aká je situácia na Mašinke – nevieme
s nimi pohnúť, ale snažia sa. Na píle ma žiadali občania o vybavenie verejného
osvetlenia. Chcú tam aspoň jednu lampu.
Jarmila Pocklanová – v akom štádiu je kotolňa dole na bytovkách. Chcem
vedieť či sa to rieši. 20.1.2015 –sme schvaľovali kotolňu na bytovkách pri
benzínke. Dňa 19.3. sme riešili cestu Pod halmou, mohli by sme dať viac peňazí
na udržiavanie.
Ing. Klaudia Baranová – predniesla ukončenie kontrol správou č. 4.
Konštatovala porušenie zákona o účtovníctve, zmluvy o darovaní s LON. Nebol
dodržaní Obchodný zákonník – pri zmluve OcÚ a LON, s.r.o. – neuhrádzali
nájomné. V zmluve nie sú sankčné podmienky. Nesprávne uvedené označenie.
Je tam Obecný úrad, má tam byť Obec Nálepkovo. Nebol dodržaný Zákon
o slobodnom prístupe. Správa č. 5 o následnej finančnej kontrole OZ – pri
vydaní organizačného poriadku to pán starosta neprediskutoval so
zamestnaneckým dôverníkom 311/2011 Zákonník práce. Uznesenia – zmena
rozpočtu 2015 – neboli ekonomickým referátom doložené rozpočtové opatrenia.
V zápisnici z 9. Zasadnutia – 2. výrok je uvedený nesprávne „následne vykonať
verejné obstarávanie“ OZ schválilo renováciu bez verejného obstarávania z roku
2015. Správa č. 3 /2015 – o personálnej agende. Dostala som veci iba na
ekonomickom referáte. Žiadala som doklady. Pán starosta tvrdil, že nedostanem
nič na základe jeho príkazu. Pripravila som návrh na prípravu monitorovacej
hodnotiacej správy. Bude to aj v správe za II. polrok.
Ondrej Klekner – ten mostík pri barákoch – stavala tam obec je tam spoluúčasť
fyzickej osoby? Obec financovala materiál?
Ján Plencner – áno.
Ondrej Klekner – chcem ešte k pozemkom, na ktorých je rampa, ktorá je
zamknutá. Pán Mingáč, dal na istý pozemok kladku. Prechádza sa z obecného
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pozemku do obecného pozemku. Treba nájsť spôsob, ako to poriešiť. Nech
majú prístup ľudia, ktorí sú pri barákoch. Chcem ešte ohľadom internetovej
stránky obce – 3 dni pred rokovaním musia byť materiály. Aby sme mali viac
času na preštudovanie.
PhDr. Jarmila Gabonayová – viem, že máte veľa materiálov na čítanie pred
zastupiteľstvom. Ak máte komisie, tak sa musíme dohodnúť, dokedy nám dáte
zápisnice zo zasadania z komisií, aby sme mohli pripraviť materiál na
zastupiteľstvo. Stále Vás urgujeme! Ak nemáme materiály na zastupiteľstvo
kompletné, nemôžeme Vám to poslať skôr, ani to nemôžeme dať na internet.
Ondrej Klekner - dotazoval sa vysvetlenia ohľadom zakladacej listiny domova
dôchodcov – znova je predmetom schvaľovania.
JUDr. Dušan Kozák - bolo to OZ schválené, zapísané. Dávate návrh správnej
rady, aby zmenila formu neziskovej organizácie.
Slávka Smoradová – chcem sa opýtať na chodníky. V minulosti sa robili
Trosky. Ak sa budú robiť ďalšie chodníky a cesty bude sa robiť aj Úzka ulica?
Je to katastrofálne. Keď prší, tak všetci sú zablatení. Deti tam chodia do školy.
Chcem ešte povedať pár slov k tým psom na Troskách. Ľudia sa boja chodiť cez
Trosky, vracajú sa späť.
Dušan Slivka – negatívne konštatoval činnosť obecnej polície, konkrétne
občianskych hliadok.
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Bod č. 16:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 12:53 hod.

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

Overovatelia: Ján Kalafus
Marián Čarnický

Zapísala: PhDr. Jarmila Gabonayová
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