Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2

Kontrola plnenia uznesení a úloh z 15. zasadania OZ dňa
30.06.2016

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 15. zasadania OZ dňa 30.06.2016
Uznesenie č. 214/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
a úloh z 14. zasadania OZ zo dňa 30.06.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa

Na 15. zasadaní OZ bolo prijatých 26 uznesení (uzn. č. 188 - 213/2016 – OZ), z ktorých 15
uznesení bolo zobratých na vedomie, 9 uznesení bolo schvaľovacieho charakteru, 1 uznesenie
charakteru neschválenia a 1 uznesenie bolo doporučené k ďalšiemu postupu jednania v OZ.
Veľa otáznikov pre riešenie kontroly plnenia uznesení a úloh zo 14. zasadania OZ dňa
31.3.2016 zostalo v oblasti odpovedí a otáznikov pre OZ:
- odpovede na otázku poslanca J. Soveľa vo veci kontroly VO na výstavbu Kolumbária a na
nákup štiepky pre školu (odpoveď mala zaznieť 30.6.2016 / HK bola PNS), odpovedať je
potrebné na dnešnom zasadaní OZ
- HK mala definitívne doriešiť aj problematiku „Zmluvy o darovaní medzi LON s.r.o. a obcou
Nálepkovo ako príjemcom zo dňa 21.7.2014...“
- zriadenie parkovacích miest na území obce vrátane plánu parkovania v obci...
- n.o. FÉNYX SPIŠA, drevené sochy v parku obce
- finančné príspevky vo výške 2 500 eur v prospech katolíckeho a evanjelického kostola v
obci prejednané v KFaSOM, ale bez výstupu v OZ
- výmena pozemkov medzi obcou a žiadateľom na ulici Strmej a v II. Hámri
- téma životného štýlu Rómov v obci ...
Preto žiadam komisie OZ, aby sa plne venovali týmto pre obec dôležitým otázkam a pokiaľ
nebudú uzavreté nie je potrebné v komisiách „otvárať“ ďalšie témy mimo rámec „Volebného
programu na roky 2015-2018“
(Územný plán, Program rozvoja bývania ...)

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 3

Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za
I. polrok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ:

Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 3
Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za I. polrok 2016

Uznesenie č. 215/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky
Obecného úradu v Nálepkove za I. polrok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Celkové príjmy bežného rozpočtu za uvedené obdobie boli vo výške 1 648 837,65 eur, čo
predstavuje 55 % z celoročného rozpočtu 2 992 226,55 eur. Čo sa týka rozpočtových
výdavkov tieto predstavujú len 30% čo znamená, že je „nevyčerpaných“ 1 343 388,90 eur
z celoročného rozpočtu.
Podrobný prehľad celkových výdajov v rozsahu 9 strán je podrobne uvedený v Monitorovacej
správe obce Nálepkovo k 30.6.2016 - táto MS je predmetom dnešného rokovania v bode č. 6
Príloha:
Príjmy od 1.1.2016 do 30.6.2016 (str. 1 – 3)

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 4

Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce
za I. polrok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: riaditelia ZŠsMŠN, DN n.o., LON s.r.o.

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 4
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za I. polrok 2016

Uznesenie č. 216/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb obce za I. polrok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Celkové príjmy školy na vkladovom účte predstavovali 658 351,26 eur (z toho originálne
kompetencie 44 731,84 eur) a výdavky predstavovali 529 926,48 eur. Rozdiel 168 829,64 eur
bol k dispozícii na bankovom účte školy (z toho 1 817,28 v pokladni).
Celkové príjmy Domova Nálepkovo n.o. boli 442 260,72 eur a výdavky predstavovali
389 084,51 eur s výsledkom hospodárenia + 53 176,21 eur.
Celkové príjmy Lesov obce Nálepkovo s.r.o. predstavovali 286 443,67 eur a výdavky
predstavovali 282 797,82 eur, z čoho vyplýva hospodársky výsledok + 3 645,85 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 5

Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok
2015

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 5
Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2015

Uznesenie č. 217/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Výročnú správu obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok za rok 2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 218/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu nezávislého audítora
z uskutočneného auditu konsolidovanej účtovnej závierky, účtovnej jednotky verejnej správy,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Nálepkovo so stanoviskom: Na základe
vykonaného auditu konštatujeme, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Nálepkovo vyjadruje vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia
konsolidovaného celku k 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 219/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dodatok správy audítora o overení
súladu Výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z. z. § 23, ods. 5 so stanoviskom, že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce
Nálepkovo poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2015 - 31.12.2015 podľa
výsledkov účtovnej závierky za konsolidovaný celok, ktorý predstavuje samotná Obec
Nálepkovo (OcÚ), Základná škola s materskou školou Nálepkovo (rozpočtová organizácia
zriadená obcou) a Lesy obce Nálepkovo s.r.o. (obchodná organizácia založená obcou).
Účtovná závierka bola odovzdaná na Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zákonom
stanovenom termíne v elektronickej podobe bez pripomienok.
Poznámka: samotná obec predstavuje MATERSKÚ účtovnú jednotku a jej organizácie
predstavujú DCÉRSKE účtovné jednotky.
Prílohy:
Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2015
Správa nezávislého audítora
Dodatok správy audítora

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 6

Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu a cieľov
rozpočtu obce za I. polrok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 6
Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu a cieľov rozpočtu obce za I.
polrok 2016
Uznesenie č. 220/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove konštatuje, že obec Nálepkovo splnila k 30.6. 2016
príjmy spolu vo výške 1 648 837,65 eur čo predstavuje 55 % celoročného rozpočtu a
výdavky čerpala vo výške 30 % celoročného rozpočtu t.j. 889 397,68 eur.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 221/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predloženú Monitorovaciu správu obce
Nálepkovo k 30.6.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu
počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v
merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdajov na
plnenie programov so skutočnosťou.
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove uznesením č. 152/2015 - OZ zo dňa 30.12.2016 schválilo
Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.
Príloha:
Monitorovacia správa obce Nálepkovo k 30.6.2016

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 7

Zmena rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 – rozpočtové
opatrenia

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – vedúca ekonomického referátu OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 7
Zmena rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 – rozpočtové opatrenia
Uznesenie č. 222/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 Príjmy
a Rozpočtové opatrenie č. 2 Výdaje.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Z predchádzajúceho bodu program č. 6 Monitorovacia správa o plnení programového
rozpočtu a cieľov za rok 2016 vyplýva aj nevyhnutne zmena rozpočtu a rozpočtových
opatrení, ktoré sú predložené v návrhu na zmenu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Príjmy, z ktorého vyplýva zvýšenie rozpočtu obce po I. polroku 2016 o 292 063,36 eur
(celkom v 13 položkách) a návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Výdaje
celkom o 338 552,56 eur o zvýšení výdajov, a o 46 489,20 eur o znížení výdajov (celkom
v 50 položkách).
V rozpočtových opatreniach sú realizované predovšetkým rozdiskutované v komisiách OZ a
neskôr aj prijímané v tejto súvislosti príslušné uznesenia na zasadaniach OZ k dnešku.
Príloha:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 Príjmy
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 Výdaje

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 8

Domov Nálepkovo, n.o. - Aktualizácia Zakladacej listiny
neziskovej organizácie Domov dôchodcov, n.o. zo dňa 28.7.2003 a
Štatútu neziskovej organizácie ,,Domov dôchodcov Nálepkovo”
n.o. zo dňa 2.7.2003 vrátane Dodatku č. 1 Štatútu neziskovej
organizácie ,,Domov Nálepkovo“ n.o. zo dňa 28.11.2011 a Dodatku
č. 2 Štatútu neziskovej organizácie ,,Domov Nálepkovo” n.o zo
dňa 25.6.2012

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 8
Domov Nálepkovo, n.o. - Aktualizácia Zakladacej listiny neziskovej organizácie Domov
dôchodcov, n.o.zo dňa 28.7.2003 a Štatútu neziskovej organizácie ,,Domov dôchodcov
Nálepkovo” n.o. zo dňa 2.7.2003 vrátane Dodatku č. 1 Štatútu neziskovej organizácie
,,Domov Nálepkovo“ n.o. zo dňa 28.11.2011 a Dodatku č. 2 Štatútu neziskovej
organizácie ,,Domov Nálepkovo” n.o zo dňa 25.6.2012

Uznesenie č. 223/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 3 k Štatútu (úplné znenie)
neziskovej organizácie „Domov Nálepkovo, n.o.“.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Na 3. riadnom zasadaní OZ v Nálepkove dňa 27.1.2003 uznesením č. 26/2003- OZ boli
schválené:
1. Založenie neziskovej organizácie obce Nálepkovo s názvom „Domov dôchodcov
Nálepkovo, n.o.“ (DDN, n.o.)
2. Zakladacia listina neziskovej organizácie DDN, n.o.
3. Štatút neziskovej organizácie DDN, n.o.
V zmysle Zakladacej listiny zo dňa 28.7.2003 členmi Správnej rady sa stali predsedovia
komisií Obecného zastupiteľstva (KFaSOM, KSaB) a zástupca starostu obce z pozície
poslanca OZ, vedúca referátu sociálnych vecí Obecného úradu v Nálepkove a odborný garant
- lekár, zdravotník.
Do Dozornej rady boli v zmysle Zakladacej listiny zapísaní právnik obce, zástupca
zamestnancov n.o. a odborný garant (v tom čase riaditeľka Neštátneho zdravotníckeho
zariadenia mesta Gelnice - NsP Gelnica).
Podľa Čl. V. - Nepeňažný vklad zakladateľa obec Nálepkovo podľa znaleckého posudku č.
151/2003 vložila nehnuteľný majetok do n.o.
a/ pozemok p. č. 447, druh pozemku zastavané plochy vo výmere 4 424 metrov štvorcových,
zapísaný na LV č.1, k.ú., Nálepkovo v hodnote 560 609 SKK
b/ stavbu súpisné číslo 352 na p. č. 447 vrátane studne a vonkajších úprav, zapísané na LV č.
1, k.ú., Nálepkovo v hodnote 31 953 540 SKK
c/ pozemok p. č. 448, druh pozemku záhrada vo výmere 1 786 metrov štvorcových, zapísaný
na LV č. 1, k.ú. Nálepkovo v hodnote 226 322 SKK
Takže obec Nálepkovo v zmysle vyššie uvedených údajov vložila do založenia DDN n.o.

nepeňažný vklad v hodnote 32 740 471 SKK, s ktorým nakladá od 1.8.2003 n.o. „Domov
dôchodcov Nálepkovo“, resp. Domov Nálepkovo, n.o po zmene názvu od 01/2011 - ALE bez
vedomia Obecného zastupiteľstva, ale len po prejednaní v Správnej rade bývalého DDN n.o.
Podľa mňa je to protiprávny stav!
V štátnom rozpočte na rok 2002 zákonom č. 586/2001 z 29.12.2001 obci Nálepkovo bolo
vyčlenených 16 mil. SKK na dostavbu domova dôchodcov. Ďalej na vytvorenie 7 pracovných
miest ZŤP Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi poskytol
finančný príspevok vo výške 1,05 mil. SKK a Košický samosprávny kraj na vybavenie
interiéru Domova dôchodcov poskytol finančný príspevok vo výške 1,44 mil. SKK.
V rámci zmeny názvu zariadenia DDN n.o. mal byť v OZ prejednaný Doplnok č. 1 k
Zakladacej listine DDN n.o. zo dňa 28.7.2003 čo sa k dnešnému dňu doposiaľ vôbec
neudialo.
V zmysle Čl. VI. Záverečné ustanovenia v bode č. 2 je citácia „Zakladateľ vydáva Štatút
neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou Zakladacej listiny“.
K Zakladacej listine zo dňa 28.7.2003 neboli žiadnym komentárom, resp. uznesením OZ,
resp. oficiálnou právnou cestou doplnené (neberiem do úvahy uznesenia Správnej rady DDN
n.o., resp. DN n.o.):
- Dodatok č. 1 k Štatútu neziskovej organizácie ,,Domov Nálepkovo, n.o.“ zo dňa 28.10.2011
- Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie ,,Domov Nálepkovo, n.o.“ zo dňa 25.6.2012
a podotýkam, že tieto Dodatky č. 1 a č. 2 neboli vôbec prejednávané v obecnom
zastupiteľstve, ale len na zasadaniach SR DDN n.o., resp. DN n.o. uzneseniami č. 138/2011SR, resp. uzn. č.149/2012–SR.
Tieto uvedené „nedostatky“ je potrebné vyriešiť na pôde obecného zastupiteľstva, zakladateľa
neziskovej organizácie obce v roku 2003!
Správa katastra Gelnica Rozhodnutím číslo vkladu: V 52/11 zo dňa 22.2.2011 na základe
návrhu obce Nálepkovo zo dňa 28.1.2011 povolila vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností k nehnuteľnostiam uvedených v Zakladacej listine DDN n.o. v prospech
Domov dôchodcov, n.o. IČO 31257305, Letná 352/8 v podiele 1/1 na základe vyhlásenia
vkladateľa Obec Nálepkovo o vložení nehnuteľností do majetku právnickej osoby obce.
Týmto úkonom vlastníkom majetku obce v hodnote 1 086 784,53 eur sa stala právnická osoba
obce DDN n.o., resp. DN n.o. bez uvedenia ŤARCHY v časti C / LV č.2524 v prospech
zakladateľa, t. j. v prospech obce!
Uznesením č. 123/2011-SR zo dňa 16.6.2011 SR DDN n.o. zvolila na funkčné obdobie od
3.7.2011 do 2.7.2015 za členov SR DDN n.o. (prečo nie DN n.o.?) D. Slivku, J. Jeszeho, Bc.
D. Baniakovú, Bc. Ivančovú - v tom čase poslancov OZ (dnes J. Jesze a Bc. Ivančová už nie
sú poslancami), MUDr. Ľ. Ševčíka (od 08/2015 ho nahradila p. Antlová - v tom čase
obyvateľka obce bez mandátu poslankyne).
Uznesením č. 124/2011-SR zo dňa 16.6.2011 SR DDN n.o. zvolila na obdobie 3.7.2011 2.7.2015 do Dozornej rady DDN n.o. JUDr. D. Kozáka (od 08/2015 - J. Pocklanová poslankyňa OZ), A. Bobákovú - ref. soc. vecí OcÚ a Z. Šaršaňovú za Miestnu organizáciu
Jednoty dôchodcov v obci.
Preto sa chcem opätovne vrátiť k Zápisnici z 15. zasadania OZ v Nálepkove, dňa 30.6.2016
str. 6/25 bod č. 5, kde v dôvodovej správe som uviedol konštatáciu, ktorú po druhýkrát OZ
pripomínam, kontrolóri NKÚ SR v 07/2012 v Protokole o výsledku kontroly, napr.
konštatovali:
,,Tým, že upravenú Zakladaciu listinu DDN n.o. ako aj upravený Štatút DDN n.o. neschválilo
OZ, bol porušený § 11, ods. 4 Zákon o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990 Zb."
Preto na dnešnom zasadaní OZ predkladám poslaneckému zboru aktualizáciu, resp. plné
znenia Zakladacej listiny neziskovej organizácie Domov dôchodcov n. o. zo dňa 28.7.2003 a
Štatútu neziskovej organizácie Domov Nálepkovo n. o. zo dňa 28.7.2003 tak, aby boli

aktuálne a platné k 1.10.2016 po náprave uvedených faktov a argumentov a aby v Správnej
rade DDN n.o., resp. DN n. o. malo obecné zastupiteľstvo z titulu vloženého majetku obce
rozhodujúce slovo prostredníctvom svojich zástupcov, t. j. demokraticky zvolených poslancov
na príslušné 4 ročné volebné obdobie a aby to nebolo na ,,svojvôli“ Správnej rady dopĺňaním neposlancami obce, ale aby o otázkach riadenia právnickej osoby obce
rozhodovali štatutárne orgány obce legitímnym spôsobom v pravidelných 4 ročných
volebných obdobiach do orgánov samosprávy obce v zmysle Zakladacej listiny DDN n. o. zo
dňa 27.1.2003, t.j. starosta obce a obecné zastupiteľstvo v zmysle príslušných §§ - ových
znení Zákona o obecnom zriadení - Zákon č. 369/1990/ Zb.
Príloha:
Dodatok č. 3 k Štatútu (úplné znenie) neziskovej organizácie „Domov Nálepkovo, n.o.“.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 9

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nálepkovo č. 17/2014 zo dňa 15.12.2014

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 9
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nálepkovo č.
17/2014 zo dňa 15.12.2014
Uznesenie č. 224/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nálepkovo č. 17/2014 „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Nálepkovo“ zo dňa 15.12.2014, ktorým sa zrušuje Časť X. (Finančná kontrola a hlavný
kontrolór obce) tohto nariadenia.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom bol zrušený zákon č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Časť X. „Finančná kontrola a hlavný kontrolór obce“ bola v predmetnom VZN
schválená v tom čase v náväznosti na vyššie uvedený už zrušený zákon č. 502/2001 Z.z.
Základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly sú uvedené v zákone č.
357/2015 Z.z. obec v náväznosti na zákon č. 357/2015 Z.z. prijala Smernicu č. 1/2016, ktorá
nadobudla účinnosť 1.1.2016. Táto smernica podrobnejšie upravuje postup vykonávania
finančnej kontroly v pôsobnosti obce Nálepkovo.
Zákon č. 357/2015 Z. z. určuje pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra len na
základe odkazu na § 18e zákona o obecnom zriadení. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra sú v súlade s § 18e zákona o obecnom zriadení bližšie upravené v Pravidlách
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nálepkovo zo dňa 10.6.2016, ktoré boli
schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 197/2016-OZ dňa 30.6.2016.
Príloha:
Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2014

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 10

Správa HK obce Nálepkovo o vykonanej činnosti za I. a II.
štvrťrok 2016 v zmysle § 18 ods. 8 Štatútu obce Nálepkovo zo dňa
3.10.2011

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Klaudia Baranová – HK obce

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 10
Správa HK obce Nálepkovo o vykonanej činnosti za I. a II. štvrťrok 2016 v zmysle § 18
ods. 8 Štatútu obce Nálepkovo zo dňa 3.10.2011
Uznesenie č. 225/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za I. polrok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
V zmysle § 18 f, ods. 8 Štatútu obce Nálepkovo zo dňa 3.10.2011 hlavná kontrolórka
predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o vykonanej činnosti za I. a II. štvrťrok 2016.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány
samosprávy obce.

Príloha:
Správa o kontrolnej činnosti HK obce Nálepkovo za I. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 11

Nákup nákladných vozidiel

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 11
Nákup nákladných vozidiel
Uznesenie č. 226/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zakúpenie 2 nákladných vozidiel – úžitkové
a nákladné, pre potreby obce na základe verejného obstarávania, ktoré prebieha.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Na 6. zasadaní OZ dňa 29.6.2015 bola podaná informácia zo zasadania KFaSOM vo veci
doporučenia OZ schváliť zakúpenie 2 nákladných vozidiel (úžitkové a nákladné) pre potreby
obce.
K tomuto doporučeniu nebolo prijaté uznesenie a preto je potrebné ho schváliť na dnešnom
zasadaní a to už aj ku konkrétnym vozidlám po priebehu verejného obstarávania.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 12

Informácia
o stave inventarizácie Obce Nálepkovo k 31.12.2010
do termínu 30.09.2015

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Jarmila Lapšanská – referát správy obecného majetku

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 12
Informácia o stave inventarizácie obce Nálepkovo k 31.12.2010 do 30.9.2015
Uznesenie č. 227/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o stave inventarizácie obce
Nálepkovo k 31.12.2010 do 30.9.2015.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Na príkaz starostu obce č. 1/2015 k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2010 zo dňa 27.05.2015, ktorým bolo v zmysle ustanovení § 29 a
§ 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na
zabezpečenie preukázateľnosti účtovníctva účtovnej jednotky nariadené vykonať riadnu
inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 do termínu
30.09.2015.

Príloha:
Informácia o stave inventarizácie obce Nálepkovo k 31.12.2010 do termínu 30.9.2015

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 13

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce
Nálepkovo č. 9/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 13
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo č. 9/2016 –
Prevádzkový poriadok pohrebiska
Uznesenie č. 228/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo
č. 9/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebiska.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Doposiaľ platný Prevádzkový poriadok pohrebiska sa riadil Všeobecne záväzným
nariadením obce Nálepkovo č. 14/2010 zo dňa 5.11.2010, ktoré nadobudlo účinnosť dňom
1.1.2011. Toto VZN bolo prijaté z dôvodu zrušenia zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve
a prijatia nového zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Obec v tomto roku zrealizovala výstavbu Kolumbária s nákladom 11 787,30 €. V tejto
cene nie sú zahrnuté ďalšie náklady (príprava staveniska, výkopové práce a pod.), ktoré práce
obec vykonala vo vlastnej réžii.
V kolumbáriu je zabudovaných 21 schránok. Do jednej schránky je možné umiestniť
tri až štyri urny s popolom nebohého, takže schránka môže slúžiť aj pre viac generácií rodiny.
Vo VZN je daná možnosť žiadateľovi buď si schránku v kolumbáriu prenajať na
základe nájomnej zmluvy, alebo si schránku kúpiť, a tým vlastnícke právo schránky prejde na
kupujúceho.
Prílohami tohto VZN je Cenník pohrebných služieb a Cenník prenájmu hrobového
miesta, cena prenájmu a kúpy schránky v kolumbáriu. Navrhované ceny sú oproti doposiaľ
platným cenníkom upravené a boli porovnávané s cenami iných obcí.
Príloha:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 14

Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme
nehnuteľností uzatvorenej medzi obcou Nálepkovo ako
prenajímateľom a Lesmi obce Nálepkovo s.r.o. ako nájomcom

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 14
Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností uzatvorenej medzi
obcou Nálepkovo ako prenajímateľom a Lesmi obce Nálepkovo s.r.o. ako nájomcom
Uznesenie č. 229/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností
uzatvorenej medzi prenajímateľom obcou Nálepkovo a nájomcom Lesy obce Nálepkovo,
s.r.o. dňa 4.3.2014.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Zmluvou o nájme nehnuteľností zo dňa 4.3.2014 obec Nálepkovo prenechala Lesom
obce Nálepkovo na užívanie časť pozemku o výmere 24,50 m2 z parcely C KN č. 763/2.
Následnou finančnou kontrolou hlavná kontrolórka v uvedenej zmluve zistila
nedostatok a to, že v zmluve nie sú ustanovené sankčné postihy v prípade v prípade
neuhradenia dohodnutej ceny v stanovenej lehote.
Tento nedostatok zmluvy je predmetným dodatkom č. 1 odstránený.
Príloha:
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 15

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce
Nálepkovo č. 10/2016, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce č. 30/1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti obce,
obecného úradu a obecných organizácií v Nálepkove

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: JUDr. Dušan Kozák – právnik OcÚ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 15
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo č. 10/2016,
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 30/1997, ktorým sa vydáva zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti obce, obecného
úradu a obecných organizácií v Nálepkove
Uznesenie č. 230/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/1997, ktorým sa
vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti obce,
obecného úradu a obecných organizácií v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/1997 bolo prijaté na základe zákona č. 100/1996
Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií
a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Tento predpis bol
predpisom č. 241/2001 Z.z. zrušený, a preto predmetné VZN stratilo svoju opodstatnenosť.
Príloha:
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 16

Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a
úlohy

Predkladateľ a spracovateľ: predsedovia jednotlivých komisií pri OZ

september 2016

Návrh na uznesenie
z 16. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 26.09.2016
k bodu č. 16
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Uznesenie č. 231/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove v dňoch 27.7.2016 a 19.8.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala v dňoch 27.7.2016 a 19.8.2016. Na júlovom stretnutí zhodnotila činnosť za
I. polrok 2016 a prejednala návrh úpravy cesty v osade Grün z dôvodu zlého prístupu vozidiel
ako RZP, polície a iných. Na augustovom zasadaní prejednala problematiku psov, komunálny
odpad a nelegálne skládky odpadu v rómskych osadách, susedskú problematiku s občanmi
bývajúcimi v „mašinke“, opakovanú deratizáciu v rómskej bytovke a Grüne, svojpomocnú
opravu poškodených ciest, nedostatočný dozor rodičov na maloleté deti, problematiku
chatárov v časti Hámre a Peklisko (odpad, zlá príjazdová cesta a iné).

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Uznesenie č. 232/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove z 3.8.2016 a 13.9.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala v dňoch 3.8.2016 a 13.9.2016. Na zasadaní dňa 3.8.2016 prejednala
kontrolu bývania v rómskych osadách, prípravu zájazdu Splav Dunajca a zhodnotenie akcie
EĽRO.

Dňa 13.9.2016 predseda komisie zhodnotil akcie v mesiaci august 2016. Znova bola
prediskutovaná otázka čiernych stavieb v obci, prejednané nedoplatky na nájomnom, žiadosti
na nájomné byty, žiadosť o jednorázový príspevok a návrh pozvánky na 16. rokovanie OZ.

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Uznesenie č. 233/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove dňa 12.8.2016 a 13.9.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala v dňoch 12.8.2016 a 13.9.2016. Prejednávala plnenie akcií za posledné
obdobie a zaoberala sa plánom činnosti na najbližšie obdobie poriadané komisiou. Konal sa 4.
ročník Jánskej vatry v areáli ihriska. V spolupráci s komisiou sociálnou a bytovou pripravuje
neuskutočnené podujatia – tenisový turnaj, preteky na kolieskových korčuliach a v mesiaci
október mariášový turnaj a poker.

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Uznesenie č. 234/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove dňa 14.9.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 14.9.2016, kde prejednala:
- mimoriadnu dotáciu pre cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a
pre rímskokatolícku cirkev v Nálepkove,
- dosiahnuté výsledky právnických osôb obce za I. polrok 2016,
- Výročnú správu obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2015,
- Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu a cieľov rozpočtu obce
Nálepkovo za I. polrok 2016,
- zmenu rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 - rozpočtové opatrenia,
- Dodatok č.1 k VZN č.17/2014,
- nákup nákladných vozidiel,

-

Domov Nálepkovo n.o. - aktualizácia Zakladacej listiny a Štatútu z roku 2003, resp.
ich dodatkov,
informáciu o priebehu plnenia Príkazu starostu obce na vykonanie inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 30.9.2015 zo dňa 27.5.2015.

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Uznesenie č. 235/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP
pri OZ v Nálepkove z 12.8.2016 a 13.9.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 236/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje žiadosť Marcela Rusnáka, bytom
Trosky 661/21, Nálepkovo vo veci žiadosti o prenájom rodinného domu na adrese Trosky
654/8, Nálepkovo prejednanú na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove dňa 12.8.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 237/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje vybudovanie oplotenia „mašiny“ na
základe hlasovania piatich členov komisie stavebnej, územného plánu a životného prostredia
dňa 12.8.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 238/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje vybudovanie oplotenia „mašiny“ na základe
hlasovania dvoch členov komisie stavebnej, územného plánu a životného prostredia dňa
12.8.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:

Uznesenie č. 239/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje žiadosť Vojtecha Horvátha, bytom
Zahájnická cesta 783/107, Nálepkovo vo veci odkúpenia pozemku parcelné číslo KN-C 7130,
prejednanú na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove dňa 13.9.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala v dňoch 12.8.2016 a 13.9.2016, na ktorých prejednala:
- plánované stretnutie vlastníkov pozemkov na lyžiarskom vleku,
- návrh na vydanie územného rozhodnutia pre VSD, a.s. v zastúpení firmy Enerpro,
s.r.o. pre stavbu „Nálepkovo – Hámor 3 – úprava NN siete“,
- žiadosť o orezanie stromov v blízkosti rodinných domov,
- žiadosť o súhlas na vybudovanie elektrickej prípojky, ktorá ale je v kompetencii
správcu predmetného pozemku,
- žiadosť o zhotovenie komína,
- plánovanú stavbu oplotenia „mašiny“, 5 členov komisie neodporúča obecnému
zastupiteľstvu schválenie a 2 členovia schválenie odporúčajú,
- doručenú petíciu, ktorá podľa JUDr. Kozáka obsahuje závažné nedostatky a nespĺňa
podmienky petície,
- plánovanú úpravu chodníka pred Pronským,
- potrebu rozmiestnenia nádob na biologicky rozložiteľný zelený odpad,
- žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu „Záhajnica – úprava NN a DP“ od žiadateľa
Enerpro, s.r.o.,
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Včelárska chata“,
- žiadosť o zmenu v užívaní stavby pre stavbu „Stavebné úpravy priestorov rodinného
domu pre cukrárenskú výrobu“,
- žiadosť o odborné posúdenie stavu zárubne a balkóna v nájomnom byte,
- návrh na prípravu dokumentácie k predĺženiu lyžiarskeho vleku,
- žiadosť o odkúpenie pozemku parc. číslo KN-C 7130 vo výmere 60 m2.

