ZÁPISNICA
zo 17. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 19.12. 2016
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 16. zasadania OZ dňa 26. 09. 2016
3. Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 9
mesiacov roku 2016
4. Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 9 mesiacov roku
2016
5. Zmena rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 – rozpočtové opatrenia č. 3
(príjmy) a rozpočtové opatrenie č. 4 - 17 (výdavky)
5 a) Návrh na zmenu v oblasti vlastných príjmov školy a návrh na zmenu
v oblasti výdavkov školy
6. Plány práce komisií OZ na rok 2017 vrátane návrhu rozpočtu
7. Správa HK obce o vykonanej činnosti za 3. štvrťrok 2016
8. Závery z informácie o stave Inventarizácie obce Nálepkovo k 31. 12. 2010
do termínu 30. 09. 2015
9. Informácie z komisií OZ – Zápisnice z priebežných zasadaní komisií a ich
doporučenia uznesení a úloh pre zasadanie OZ
10. VZN obce Nálepkovo č. 11/2016 o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre seniorov a špecializovanom
zariadení Domov Nálepkovo, n.o. v zakladateľskej pôsobnosti obce
Nálepkovo
11. Žiadosť Domova Nálepkovo, n.o. o schválenie pôžičky
12. Program rozvoja obce – finalizácia záverečného materiálu s výstupom
Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2016 – 2022
13. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
a)
ZŠsMŠ v Nálepkove - Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky
2018, 2019
14. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018, 2019
15. Priebežné vyhodnotenie Volebného programu starostu obce Nálepkovo
a poslancov obecného zastupiteľstva kandidujúcich za SNS na roky 2015 –
2018
16. Priebežná informácia o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej
ochrany a civilnej obrany za obdobie 01 – 11/2016
17. Priebežná informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za obdobie 0111/2016
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18. Priebežná informácia o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za
obdobie 01 – 11/2016
19. Návrh predpokladaného časového harmonogramu a obsahového zamerania
riadnych zasadaní OZ v Nálepkove na rok 2017
20. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I.
polrok 2017
21. Interpelácie a pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
22. Rôzne
23. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 9:00 hod.
Zasadnutie otvoril starosta obce, ktorý po privítaní prítomných odovzdal vedenie
zasadnutia zástupcovi starostu obce – poslancovi Jánovi Plencnerovi.
V tomto bode programu zástupca starostu obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Starosta obce predložil návrh programu 17. zasadania OZ v
zmysle pozvánky zo dňa 12.12.2016.
K návrhu programu Dušan Slivka doporučil vymeniť Bod č. 13 Návrh rozpočtu
obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019 s Bodom č. 14 Stanovisko HK
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019.
Takto pozmenený a predložený návrh bol schválený 5 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ondrej Klekner, Patrik Bobák
Za overovateľov boli určení:

Ján Kalafus, Dušan Slivka

Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 16. zasadania OZ dňa 26.9.2016
Na 16. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 23 uznesení (uznesenie č.
214/2016-OZ – uznesenie č. 238/2016-OZ), z nich 12 bolo vzatých na vedomie,
6 uznesení bolo schvaľovacieho charakteru, uznesenie č. 220/2016-OZ bolo
konštatačného charakteru (plnenie rozpočtu OcÚ, resp. obce za I. polrok 2016),
3 uznesenia boli neschválené, 1 uznesením bolo zrušené VZN č. 30/1997.
Uznesenie č. 217/2016-OZ vo veci Výročnej správy obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok za rok 2015 poslanci nezobrali na vedomie počtom hlasov
2 za a 6-ti sa zdržali hlasovania. Uznesením č. 223/2016 sa OZ v Nálepkove
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rozhodlo požiadať Okresnú prokuratúru v Spišskej Novej Vsi o vyjadrenie
a právne stanovisko k vyjadreniu NKÚ SR z 3.7.2012 dotýkajúce sa nakladania
s majetkom obce v DN, n.o. Čo sa týka plnenia úloh (pracovných), ktoré
vyplynuli v rámci rozpravy pri prejednávaní jednotlivých bodov zasadania pre
príslušné komisie OZ, HK a zamestnancov OcÚ, tieto sú nasledovné:
• k bodu č. 2 – v komisiách OZ sa venovať plneniu „Volebného programu
na roky 2015-2018“ (prednosť majú „Územný plán“ a „Program rozvoja
bývania“), s tým súvisia aj parkovacie plochy na území obce a aj napr.
n.o. Fényx Spiša – sochy v parku
• k bodu č. 3 – do rozpočtu na rok 2017 zahrnúť renováciu ulice Pod
Halmou v čiastke 65,0 tis. Eur nezrealizovanej v rozpočte na rok 2016
• k bodu č. 4 – vo vzťahu k návrhu zakúpenia 9 ks PC s tlačiarňami
z dôvodu možného doručovania e-mailovou poštou poslancom (cca 100
strán na 1 poslanca bez podrobnejších ekonomických výsledkov OcÚ
a právnických osôb obce), čím dôjde k celkovej úspore nákladov. Ihneď
po 26.9.2016 sme začali s verejným obstarávaním (EKS), ktoré bolo
ukončené 21.10.2016
• k bodu č. 5 – ústna výhrada HK na subjektívne hodnotenie jej práce za
rok 2015 starostom obce s požiadavkou na poslancov, aby bola stať o jej
činnosti z výročnej správy vyňatá, bola prejednaná v KFaSOM dňa
11.11.2016 , na ktorej starosta obce predložil informáciu o využití fondu
pracovných dní v rokoch 2015 a 2016 HK obce. V roku 2015 z 261
pracovných dní HK obce odpracovala 160,5 dňa, čo znamená
61,5 %-nú prítomnosť na pracovisku. K 31.12.2016 z 217 pracovných dní
HK obce odpracovala 94 dní, čo znamená 43,3 %- nú prítomnosť na
pracovisku.
Preto HK obce nemohla naplniť a splniť úlohy v rámci OZ schválených
plánov práce činnosti HK po jednotlivých „pol rokoch“ v rokoch 20152016
• k bodu č. 6 – čerpanie financií na stavebnom úrade už je uvedené do
súladu s rozpočtom obce za 9 mesiacov oproti I. polroku
• k bodu č. 7 – rozpočtové opatrenia prejednávané na dnešnom zasadaní sú
už spracované „bod po bode“ s príslušnými zdôvodnením a boli
prejednané v KFaSOM 11.11.2016
- úhrada nákladov za umiestnenie pani O.O. do DN, n.o. bude, resp.
bola zrealizovaná po úhrade splátky úveru DN, n.o. obci vo výške 12
500,00 Eur
• k bodu č. 8 – problematika Zakladacej listiny DDN, n.o. a jeho Štatútu
vrátane dodatkov č. 1, 2 a 3 bola dňa 11.10.2016 odstúpená k posúdeniu
advokátskej kancelárii Havlát & Partners Bratislava, ktorá sa okrem iného
venuje správe a zakladaniu neziskových organizácií.
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Dňa 11.10.2016 bol na Okresnú prokuratúru Spišská Nová Ves zaslaný
výpis z uznesení 16. zasadania OZ dňa 26.9.2016 – t.j. uznesenie č.
223/2016-OZ, na ktorý došla odpoveď 31.10.2016, ktorú ste v kópii
obdržali všetci poslanci – z odpovede okrem iného vyplýva krátky záver:
Prokurátor ... v oblasti verejnej správy nie je oprávnený podávať
vyjadrenia a právne stanoviská k vyjadreniam iných štátnych orgánov
a teda ani k vyjadreniu NKÚ SR.
• k bodu č. 12 – KFaSOM dňa 11.11.2016 prejednala návrh na vyradenie
majetku obce nadobudnutého v rokoch 1994 – 1996 (NZZ ON) – 2013
v celkovej hodnote 69 060,20 Eur a predloží na dnešnom zasadaní ďalší
pracovný postup v tejto veci
• k bodu č. 17 – studničku pri „Kuzárovi“ denne monitorujú koordinátori
v dopoludňajších hodinách a OcP v čase do 22,00 hod.
- kontajner na KO v časti Trosky bol premiestnený
- pri vývoze KO na ulici Letnej asistujú koordinátori s pracovníkmi na
AČ
• k bodu č. 18 – dňom 5.10.2016 bolo Úradom na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky zaregistrované oznámenie informačného systému
„Bezpečnostný projekt IS“ (Smernica č. 3/2016 zo dňa 27.9.2016) pod
číslom 4157.
Rozprava:
Dušan Slivka – k bodu č. 4 vo veci zakúpenia 9 ks notebookov s tlačiarňami
namietal, že v tejto veci nebolo prijaté uznesenie na pôde OZ a starosta rozhodol
svojvoľne
starosta obce – uviedol, že na zasadaní OZ dňa 26.9.2016 predložil návrh na
zakúpenie 9 ks notebookov a tlačiarní (str. 5,16. zasadanie OZ) a nikto
z poslancov nemal námietky. Po uskutočnenom verejnom obstarávaní bola za
cca 4600 eur s DPH kúpa zrealizovaná. Pokiaľ niektorí poslanci (k dnešku
Baniaková, Čarnický, Pocklanová, Slivka) nechcú prevziať túto techniku,
využije sa v rámci obecného úradu pre zamestnancov
Dušan Slivka – odpovedal, že on určite nemá záujem o prevzatie
Uznesenie č. 239/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 16. zasadania OZ zo dňa 26.09.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
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Bod č. 3:
Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 9
mesiacov roku 2016
V prílohe ste obdržali „Čerpanie finančného rozpočtu Obecného úradu
v Nálepkove k 30.9.2016“ v oblasti príjmov a výdajov po jednotlivých
účtovných položkách. Z prehľadu vyplýva, že rozpočtované celkové príjmy za 9
mesiacov boli vo výške 2 493 823,45 Eur, čo predstavuje 76 % z celoročného
rozpočtu 3 284 289,91 Eur.
Čo sa týka rozpočtovaných výdajov, tieto predstavujú len 40 %, čo
znamená, že je „nevyčerpaných“ 1 962 538,34 Eur z celoročného rozpočtu.
Stav finančného majetku, t.j. stav účtov obce bol 339 411,63 Eur (za I.
polrok 2016 bol 295 265,02 Eur).
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa informácie, prečo je čerpanie rozpočtu iba na 40 %
starosta obce – odpovedal, že v tomto čerpaní nie sú zahrnuté údaje školy
a neboli realizované žiadne naplánované investičné projekty
Uznesenie č. 240/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické
výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 9 mesiacov roku 2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 9 mesiacov
roku 2016
Celkové príjmy školy predstavovali 1 051 462,10 Eur (z toho originálne
kompetencie 70 000,00 Eur) a výdaje predstavovali 825 211,80 Eur. Rozdiel
224 814,67 Eur bol k dispozícii na bankovom účte školy (z toho 2 588,20 Eur
v pokladni).
Celkové príjmy Domova Nálepkovo, n.o. predstavovali 456 379,97 Eur
a výdaje 410 205,07 Eur, s výsledkom hospodárenia + 2 843,76 Eur.
Celkové príjmy Lesov obce Nálepkovo, s.r.o. predstavovali 424 663,95
Eur a výdaje 446 965,08 Eur z čoho vyplýva hospodársky výsledok -22 301,13
Eur. Z celkového vydodaného dreva predstavovala piliarska guľatina ihličnatá
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54,7 %, vláknina ihličnatá 17,00 %, palivo ihličnaté 25,00 % a palivo listnaté
3,3 %.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 241/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické
výsledky právnických osôb obce za 9 mesiacov roku 2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Zmena rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2016 – rozpočtové opatrenia č. 3
(príjmy) a rozpočtové opatrenia č. 4 – 17 (výdavky)
Čo sa týka príjmovej časti, tak podstatnú časť ich zvýšenia predstavujú
podielové dane zo štátneho rozpočtu, resp. z Ministerstva financií SR v čiastke
40 000,00 Eur (od začiatku roka 71 700,00 Eur).
Čo sa týka výdavkov jedná sa o presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu a povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov v rámci presunu rozpočtových prostriedkov bolo zrealizovaných najviac
10 461,00 Eur na výstavbu kolumbária, 17 280,00 Eur na vypracovanie
projektovej dokumentácie na renováciu štyroch ČOV a ukončenie vodovodu
a kanalizácie v strede obce. 25 719,91 Eur bolo vyčlenených na nákup
úžitkového a nákladného vozidla.
Rozprava:
Dušan Slivka – vzniesol pripomienku, že rozpočtové opatrenia sa majú prijímať
pred zmenou rozpočtu
- doporučuje navrhované rozpočtové opatrenia neschváliť, resp. o nich
nehlasovať, pretože navrhované uznesenia neobsahujú finančné čiastky
a schvaľovali by sme „mačku vo vreci“
- máte na obci ekonomického radcu, ten by to nemal dopustiť
starosta obce – rozpočtové opatrenia boli prejednávané dňa 11.11.2016
v komisii finančnej a správy obecného majetku, kde ste bol aj vy prítomný. Vaše
pripomienky, ktoré ste vzniesli boli rešpektované (stavebný úrad, ČOV obce,
DN n.o. – platby obce za 1 občana ...)
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Dušan Slivka – ale v rozposlaných materiáloch mám len 6 vecí bez
rozpočtových opatrení.
V rozprave ďalej vystúpili poslanci P. Bobák, O. Klekner, hlavná kontrolórka,
slovo bolo udelené aj riaditeľke ZŠsMŠN a pracovníčkam sekretariátu OcÚ,
ktoré rozposielajú písomné materiály na zasadnutia (neuskutočnené 21.11.2016
a 12.12.2016) a na dnešné zasadnutie - výstupom výmeny názorov bola
skutočnosť, že na zasadnutí KFaSOM prítomní poslanci J. Kalafus – predseda
komisie, P. Bobák a D. Slivka obdržali rozpočtové opatrenia č. 3 Príjmy a č. 4 –
č. 17 Výdavky.
Rozpravu navrhol prerušiť poslanec O. Klekner, ktorý požiadal o 15 minútovú
prestávku, aby sa poslanci mohli rozhodnúť na ďalšom postupe ku
prejednávaným rozpočtovým opatreniam.
Po prestávke sa ujal vedenia zasadnutia starosta obce, ktorý uviedol nasledovné:
• dnešné zasadnutie po úvodnom vstupe som nechal viesť pána zástupcu,
pretože niektorí poslanci neúčasťou na mnou zvolaných zasadnutí OZ
21.11.2016 a 12.12.2016 mi vyjadrili nepriamu nedôveru
• vzhľadom k tomu, že je ohrozené schváliť uznesenia k rozpočtovým
opatreniam a tým je ohrozené aj schválenie rozpočtu obce na rok 2017,
resp. roky 2018, 2019, čo by znamenalo znefunkčnenie chodu ZŠsMŠN
a DN n.o. vrátane samotnej obce – OcÚ, ktorá by musela ísť do
rozpočtového provizória a tým by obec nemala možnosť realizovať
„Program rozvoja obce“, ktorý je bodom č. 12 dnešného zasadnutia
a preto preberám vedenie zasadnutia ja
• chcem pripomenúť poslancom, že v každom jednom rozpočtovom
opatrení od č. 3/2016 Príjmy a od č. 4-17/2016 Výdavky, máte presne po
jednotlivých položkách uvedené financie, či už v úbytku (-), či v prírastku
(+), takže stačí ku každému rozpočtovému opatreniu k uzneseniu dopísať
dodatok: „tak ako sú uvedené v prílohe“.
• Na záver svojho vstupu do vedenia zasadnutia OZ požiadal starosta obce,
aby sa návrhová komisia ujala svojej práce.
Návrhová komisia
k schvaľovaniu.

začala

postupne

predkladať

jednotlivé

uznesenia

Uznesenie č. 242/2016-OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Príjmy, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Zápisnica zo 17. zasadania OZ dňa 19.12.2016

Strana 7 z 33

Uznesenie č. 243/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Stavebný úrad – dotácia, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 244/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2016
Stavebný úrad z VZ (vlastných zdrojov), tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 245/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2016
Robotníci, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 246/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2016
REGOB (register obyvateľov) výdaje, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
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Uznesenie č. 247/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8/2016
Sociálna pomoc občanom v HN a SN (hmotná núdza a sociálna núdza), tak ako
sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 248/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2016
Kúpa budov, objektov alebo ich časti KV (kapitálový výdaj), tak ako sú uvedené
v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 249/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 10/2016
Všeobecná pracovná oblasť – KV (kapitálový výdaj), tak ako sú uvedené
v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 250/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11/2016
Prípravná a projektová dokumentácia ČOV (čistička odpadových vôd)
a splašková kanalizácia, tak ako sú uvedené v prílohe:
• ČOV 1. rekonštrukcia ČOV Rómska bytovka 160
2. rekonštrukcia ČOV Rómska osada I + II
3. rekonštrukcia ČOV Nálepkovo 800
4. rekonštrukcia ČOV Rómska osada III
5. splašková kanalizácia
Zápisnica zo 17. zasadania OZ dňa 19.12.2016
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Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 251/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 12/2016
Bývanie a občianska vybavenosť, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 252/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13/2016
Rozvoj obcí – KV (kapitálový výdaj), tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 253/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 14/2016
Primárne vzdelávanie – zvýšenie výdavkov, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 254/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 15/2016
Matrika – dotácia, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
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Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 255/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 16/2016
Obecná polícia – navýšenie výdavkov, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Uznesenie č. 256/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 17/2016
Transakcia verejného dlhu a cestná doprava, tak ako sú uvedené v prílohe.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Slivka)
Bod č. 5 a):
Návrh na zmenu v oblasti vlastných príjmov školy a návrh na zmenu
v oblasti výdavkov školy
Návrh na zmenu v oblasti vlastných príjmov školy sa predkladá opätovne
z dôvodu ich neschválenia k 30.09.2016, príp. vlastné príjmy školy vôbec ešte
neboli schvaľované od začiatku roka 2016.
Návrh na zmenu v oblasti výdavkov školy z dôvodu - v oblasti vlastných príjmov školy - ešte neboli schvaľované od začiatku roka
2016,
- v oblasti príspevkov ÚPSVaR - pomôcky hmotná núdza - vyššia dotácia ako sa
očakávalo,
- v oblasti prenesených kompetencií - navýšenie normatívnych prostriedkov - 6
% navýšenie osobných nákladov pedagogickým a odborným zamestnancom.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
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Uznesenie č. 257/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zmenu rozpočtu v oblasti
vlastných príjmov školy a zmenu v oblasti výdavkov školy k 30.11.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Plány práce komisií OZ na rok 2017 vrátane návrhu rozpočtu
Jednotlivé komisie pri OZ predložili písomné návrhy plánov činnosti na
rok 2017 vrátane návrhov rozpočtov komisií na nasledujúci rok.
Plán činnosti KOVP pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom zasadaní
12 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 1000 Eur na organizáciu a vykonanie
akcií (Branno-športový pretek, Vatra SNP, Deň zvrchovanosti, Vianočné
kultúrne podujatie, Silvestrovský pretek) a 1 Euro príspevok na občerstvenie pre
jedného člena za prítomnosť na zasadnutí komisie.
Plán činnosti KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom
zasadaní 10 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 120 Eur, ktorý pozostáva
z občerstvenia pre členov komisie na zasadnutí.
Plán činnosti KSaB pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom zasadaní
12 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 4570 Eur na usporiadanie akcií
komisie (Deň matiek, Stavanie mája, Deň detí, Deň otcov, Zvrchovanosť
Slovenska, Deň obce, kultúrno poznávací zájazd, mesiac úcty k starším, zájazd
Vianočné trhy, vianočný koncert) a občerstvenie pre členov na zasadaniach.
Plán činnosti KKMaŠ pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom zasadaní
10 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 5550 Eur na usporiadanie akcií
komisie (Výstup na Baračskú skalu, Lyžiarske preteky – Putovný pohár starostu
obce a Memoriál V. Matúša, Stretnutie s bývalými učiteľmi obce na dôchodku,
Poker, Volejbalový turnaj, Veľkonočný futbalový turnaj, Deň obce, zájazd,
Jánska vatra, Vatra zvrchovanosti, Futbalový turnaj, Preteky na kolieskových
korčuliach, Mariášový turnaj, Žolíkový turnaj, Vianočný volejbalový
a futbalový turnaj) a občerstvenie pre členov na zasadaniach.
Plán činnosti KFaSOM pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom
zasadaní 10 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 100 Eur na občerstvenie pre
členov komisie prítomných na zasadaniach.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
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Uznesenie č. 258/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie
a) plán činnosti KOVP pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom zasadaní
12 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 1000 Eur na organizáciu
a vykonanie akcií a 1 Euro príspevok na občerstvenie pre jedného člena za
prítomnosť na zasadnutí komisie,
b) plán činnosti KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom
zasadaní 10 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 120 Eur,
c) plán činnosti KSaB pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom zasadaní
12 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 4570 Eur na usporiadanie akcií
komisie a občerstvenie pre členov na zasadaniach,
d) plán činnosti KKMaŠ pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom zasadaní
10 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 5550 Eur na usporiadanie akcií
komisie a občerstvenie pre členov na zasadaniach,
e) plán činnosti KFaSOM pri OZ v Nálepkove na rok 2017 s počtom
zasadaní 10 krát a rozpočtom na rok 2017 v čiastke 100 Eur na
občerstvenie pre členov komisie na zasadaniach.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej činnosti za 3. štvrťrok 2016
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá správu
o výkone finančnej kontroly obecnému zastupiteľstvu.
Rozprava:
Dušan Slivka – dožadoval sa vysvetlenia, prečo neboli hlavnej kontrolórke
predložené požadované doklady, ako to uviedla vo svojej správe
hlavná kontrolórka – doplnila, že časť dokladov bolo predložených, ale väčšia
časť nie
V rozprave ešte vystúpili starosta obce a poslanec Ondrej Klekner, ktorý žiadal,
aby hlavná kontrolórka mala prístup ku všetkým požadovaným dokumentom
a mohla predložiť svoje vyjadrenie poslancom.
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Uznesenie č. 259/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o výkone finančnej
kontroly HK v III. štvrťroku 2016 do zasadania OZ dňa 19.12.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Závery z informácie o stave Inventarizácie obce Nálepkovo k 31.12.2010 do
termínu 30.9.2015
Podrobný prehľad činnosti Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Nálepkovo
je uvedený v Informácii pre OZ v Nálepkove dňa 21.11.2016 o stave
inventarizácie Obce Nálepkovo k 31.12.2010 do termínu 30.09.2015 a následné
zasadania Komisie finančnej a správy obecného majetku k inventarizácii.
Rozprava:
Dušan Slivka – vzniesol pripomienku vo veci vyraďovania cca 3 pozemkov
z majetku obce a tiež k zošrotovaniu požiarnych áut (cisterny a avie) bez súhlasu
obecného zastupiteľstva
Jarmila Lapšanská – tajomníčka Ústrednej inventarizačnej komisie – uviedla,
že stanovisko a podklady mal vypracovať právnik OcÚ, k dnešku sa tak nestalo
JUDr. Dušan Kozák – odpovedal, že podklady je schopný doložiť do týždňa,
pre pracovnú zaťaženosť to nestihol pripraviť včas
starosta obce – doporučil tento bod programu dnešného zasadnutia presunúť na
najbližšie zasadanie v roku 2017
Bod č. 9:
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Komisia zasadala v dňoch 12.9.2016, 21.10.2016, 9.11.2016 a 2.12.2016, kde
prejednala:
- spracovanie rozhlasovej relácie pre ZŠsMŠ v Nálepkove
- sťažnosť občana, ktorá bola riešená na mieste
- opakovanú kontrolu v „Mašine“ Hlavná č. 543
- upozornenie na čiernu skládku na pozemku firmy Atrex, s.r.o. (za bývalou
predajňou CBA)
- plán činnosti komisie na rok 2017
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- návrh na doplnenie komisie o pracovníka OcP p. Ernesta Pytela
- návrh finančného rozpočtu na rok 2017
- návrh pozvánky na 17. zasadanie OZ dňa 21.11.2016
- návrh na pravidelné uzamykanie cintorína a zvýšenie monitorovania
kamerovým systémom obce
- doriešiť problematiku oplotenia pozemku na ul. Hlavnej 543
- venovať zvýšenú pozornosť ohľadne nakladania s komunálnym odpadom
- doriešiť problematiku voľného pohybu psov po verejnom priestranstve
v obci
- riešiť problematiku neprispôsobivého správania sa maloletých detí
pohybujúcich sa po obci bez dozoru rodičov, ako aj mladistvých osôb a to
v neskorších večerných hodinách
- vykonanie pohovoru a upozornenie na neustále porušovanie zákona
o cestnej premávke, VZN o podmienkach držania psov, o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov, o obecnej polícii, o miestnych
daniach a poplatkoch, o nakladaní s komunálnymi odpadmi obyvateľmi
domu na ul. Zimnej č. 599, domu na ul. Hlavnej č. 543, 544
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 260/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje p. Ernesta Pytela, Nálepkovo,
ul. Pri Strážnickom potoku za člena KOVP pri OZ a berie na vedomie
informáciu zo zasadaní KOVP v dňoch 12.9.2016, 21.10.2016, 9.11.2016
a 2.12.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 11.10.2016 a 7.11.2016 (spracované zápisnice). Na
zasadaní dňa 11.10.2016 prejednala prípravu Mesiaca úcty k starším
a nedoplatky na nájomnom.
Dňa 7.11.2016 komisia spracovala Plán činnosti a rozpočet komisie na
rok 2017, prejednala program 17. zasadania OZ v Nálepkove, VZN obce
Nálepkovo o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení Domova Nálepkovo, n.o.
a Program rozvoja bývania v obci Nálepkovo.
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Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 261/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 11.10.2016 a 7.11.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia kultúry, mládeže a športu zasadala dňa 3.11.2016. Na svojom
zasadaní prejednávala plnenie akcií za posledné obdobie, plánovanými akciami
na tento a budúci mesiac a plánom činnosti na najbližšie obdobie poriadané
komisiou spolu s rozpočtom na jednotlivé akcie. Do plánu činnosti doplniť akciu
„Deň obce“. Komisia tiež prejednala „Program rozvoja bývania“.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 262/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove dňa 3.11.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 18.10.2016, 11.11.2016 a 5.12.2016, na ktorých
prejednala:
- návrh na vyradenie majetku za roky 1981 – 2010 v zmysle príkazu starostu
obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce zo dňa 27.5.2015 a následných zistení inventarizačných
komisií OcÚ Nálepkovo,
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- dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ za 9 mesiacov 2016,
- dosiahnuté výsledky právnických osôb obce za 9 mesiacov 2016,
- zmena rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenia č. 3 (príjmy)
a rozpočtové opatrenia č. 4 – 17 (výdavky),
- závery z informácie o stave Inventarizácie obce Nálepkovo k 31.12.2010,
- VZN obce Nálepkovo č. 11/2016 o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre seniorov a špecializovanom
zariadení Domov Nálepkovo, n.o. v zakladateľskej pôsobnosti obce
Nálepkovo,
- schválenie pôžičky pre Domov Nálepkovo, n.o.,
- plán práce komisie na rok 2017 vrátane návrhu rozpočtu,
- podrobne po jednotlivých položkách návrh rozpočtu obce na rok 2017
- žiadosť Jána Soveľa vo veci výzvy k zaradeniu navrhovanej zámeny
pozemkov v katastrálnom území Nálepkovo do programu zasadnutia OZ

Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 263/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa 18.10.2016 a 11.11.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

-

-

Komisia na zasadaní dňa 10.11.2016 prejednala:
program rozvoja bývania,
žiadosti p. Tomečku o zmene dokončenej stavby a p. Vartovníkovej
o vydanie kolaudačného rozhodnutia doručené stavebnému úradu – obci
Nálepkovo,
žiadosti p. Sisola vo veci súhlasu úpravy obecnej cesty, súhlasu na uloženie
NN kábla v obecnej ceste a odstránenia náletových drevín na obecnej ceste,
žiadosť p. Vodilku o úpravu bytu z dôvodu zhoršenia stavu,
návrh na rozpočet stavebnej komisie pre rok 2017.

Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
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Uznesenie č. 264/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove z 10.11.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 265/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť Martinu Vodilku,
bytom Hlavná 755/131, 053 33 Nálepkovo vo veci žiadosti úpravy bytu,
prejednanú na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove dňa 10.11.2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 11/2016 o výške úhrady za
sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre seniorov
a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n.o. zakladateľskej
pôsobnosti obce Nálepkovo
Na základe spracovanej analýzy výšky prevádzkových nákladov bežných
výdavkov v zariadení sociálnych služieb Domov Nálepkovo, n.o. možno
konštatovať, že za obdobie od roku 2012 do roku 2016 došlo k nárastu. Sprísnili
sa hygienické a bezpečnostné požiadavky na prevádzku, vznikli nové zákonné
povinnosti.
Veľmi dôležitým opatrením, ktoré Domov Nálepkovo, n.o. počas 4 rokov
realizoval a realizuje, je zabezpečenie rôznych zdravotníckych pomôcok pre
zníženie fyzickej náročnosti práce zamestnancov Domova Nálepkovo, n.o. pri
poskytovaní sociálnej služby predovšetkým imobilným klientom (napr. pri ich
premiestňovaní, kúpaní alebo pomoci pri rôznych úkonoch sebaobsluhy).
Taktiež z dôvodu zhoršujúceho sa zdravotného stavu klientov, ktorý si vyžaduje
intenzívnu starostlivosť a opateru, došlo od roku 2012 k postupnému zvyšovaniu
počtu pracovníkov v priamom kontakte, ako sú opatrovateľky, sanitárky
a zdravotné sestry. Zvyšovali sa všetky náklady, no dotácia zo strany štátu na
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jedného klienta je stále rovnaká. Legislatíva nám prikazuje aj neustále zvyšovať
mzdy.
V kontexte so zvyšovaním prevádzkových nákladov na poskytovanie
sociálnych služieb je potrebné zdôrazniť, že od roku 2012 sa výška úhrady za
sociálne služby prijímateľom sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Domov Nálepkovo, n.o. nezvyšovala.
Ekonomicky oprávnené náklady na príslušný rozpočtový rok na klienta na
mesiac zverejňuje Domov Nálepkovo, n.o. na svojej webovej stránke vždy do
15. februára príslušného kalendárneho roka.
Pred rozpravou starosta obce uviedol, že pôvodný návrh VZN č. 11/2016
sťahuje z dnešného zasadnutia, ale zároveň dopĺňa o Dodatok č. 2 k pôvodnému
VZN č. 10/2012, ktorý bol výstupom prejednávania navrhovaného VZN č.
11/2016 v KSaB, v KFaSOM a v SR DN n.o. a došlo k tejto zhode. Takže
dodatok č. 2 k VZN č. 10/2012 obsahuje tabuľky dotýkajúce sa výšky úhrady za
stravu, výšky úhrady za ubytovanie, výšky úhrady za pomoc podľa jednotlivých
stupňov odkázanosti
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 266/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 2 Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Nálepkovo č. 10/2012 o výške úhrady za sociálnu
službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre seniorov
a špecializovanom zariadení Domov Nálepkovo, n.o. v zakladateľskej
pôsobnosti obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Žiadosť Domova Nálepkovo, n.o. o schválenie pôžičky
Dňa 28.10.2016
pod číslom 2027/2016 bola na Obecný úrad
v Nálepkove doručená Žiadosť o schválenie pôžičky zo strany Domova
Nálepkovo, n.o. vo výške 15 000,00 Eur za účelom vyplatenia odvodov a časti
miezd december 2016 splatných v januári 2017 z dôvodu preklenutia obdobia do
schválenia finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb v zmysle §
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71 ods. 6 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov.
Pôžičku splatia do troch pracovných dní po prijatí finančného príspevku
na účet Domova Nálepkovo, n.o. zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Pravdepodobnosť poukázania finančného príspevku bude
v priebehu mesiaca február 2017.
Rozprava:
V rozprave vystúpili hlavná kontrolórka a riaditeľ DN n.o., ktorí si vyjasnili
otázku poskytnutia finančného príspevku – došlo k zhode, že v januári 2017
Uznesenie č. 267/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje pôžičku vo výške 15 000,00 Eur
pre Domov Nálepkovo, n.o. splatnú do troch pracovných dní po prijatí
finančného príspevku na účet Domova Nálepkovo, n.o. zo strany Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Program rozvoja obce – finalizácia záverečného materiálu s výstupom
Akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2016 - 2022
Na základe zákona č. 309/2014, ktorým sa menil a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja bolo potrebné spracovať nový Program
rozvoja obce Nálepkovo (ďalej len PRO).
Pri jeho tvorbe bola vytvorená pracovná skupina, ktorá sa držala metodických
postupov.
Pri vypracovávaní PRO bolo dôležité mať kvalitné a overené údaje, zároveň
bolo nevyhnutné, aby sa uvádzali vízie a konkrétne strategické rozvojové
projekty. Samozrejme, že PRO musí byť zosúladený aj s aktivitami SZČO a
právnických osôb obce (podnikateľov) vrátane právnických osôb založených či
zriadených samotnou obcou. Súčasťou PRO je i Akčný plán na roky 2016 –
2022.
Postup tvorby Programu rozvoja obce Nálepkovo:
- 3. zasadanie OZ dňa 23. 02. 2015 Aktualizácia PHSR obce Nálepkovo z mája
2005 – podnet na spracovanie.
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- Uznesenie č. 93/2015 – OZ v Nálepkove zo 6. zasadania OZ dňa 29. 06. 2015
vo veci návrhu na zostavenie pracovných skupín
- Informačný článok o tvorbe PRO, vyzvanie občanov a akčných skupín na
spoluprácu – Obecné noviny Nálepkovo, 4/2015, 23. týždeň, Ročník XIII.
- Od 27. 05. 2015 do 17. 06. 2015 – dotazníkový prieskum – distribúcia
Dotazníka k spracovaniu PRO Nálepkovo (prostredníctvom obecných novín,
webová stránka obce www.nalepkovo.sk a sociálnych sietí).
- Od 27. 05. 2015 do 17. 06. 2015 dotazníkový prieskum pre podnikateľov
a mimovládny sektor (distribúcia – adresné zasielanie, webová stránka obce
www.nalepkovo.sk a sociálnych sietí.
- Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Nálepkovo, ktoré sa uskutočnilo dňa
19. 01. 2016 o 16:00 hod. v jedálni ZŠ s MŠ v Nálepkove.
- Dňa 21. 04. 2016 o 15:00 v zasadačke Obecného úradu v Nálepkove sa
uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov podnikateľských subjektov a
tretieho sektora, komisií OZ, zástupcov OZ a pracovných skupín.
- dňa 25. 11. 2016 zaslanie materiálov členom pracovných skupín. Zaslanie
textových častí na doplnenie.
Rozprava:
starosta obce – pripomenul časovú a obsahovú náročnosť PRO vrátane príloh
(Akčný plán, dotazník z 05/2015). Jedná sa o cca 200 stránkový písomný
materiál. Niektoré obce, či mestá za takto externe spracovaný materiál platia až
cca 20 000 eur, našu obce to stálo 1 990 eur s DPH v spolupráci s fy EUROcoop
partner, s.r.o. Prešov, ktorej dvaja zástupcovia sa zúčastnili aj zasadnutia OZ
a verejného zhromaždenia v obci
Ondrej Klekner – doplnil, že požaduje doplniť vetu do uznesenia, aby každé
čerpanie finančných prostriedkov na PRO z rozpočtu obce predchádzalo
schváleniu obecným zastupiteľstvom
PhDr. Jarmila Gabonayová – poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na tvorbe PRO, doplnila, že vo finančnej oblasti sú uvedené
sumy len orientačné, všetky projektové zámery bude musieť schvaľovať obecné
zastupiteľstvo, upresnila, že je vhodné doplniť názov „Kultúrno-spoločenské
centrum“ na „Komunitné centrum – kultúrno-spoločenské centrum“, z dôvodu,
že takto sa budeme môcť zapojiť do rôznych výziev a získať finančné
prostriedky
Uznesenie č. 268/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Program rozvoja obce Nálepkovo
na roky 2016–2022 spolu s prílohami:
- Akčný plán k PRO obce Nálepkovo na roky 2016-2022,
- Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu.
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Každé čerpanie finančných prostriedkov na PRO z rozpočtu obce Nálepkovo
predchádza schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018, 2019
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení HK predkladá odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 a 2019, pričom rozpočet na roky 2018 a 2019 nie je
záväzný. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavovanie
rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného
podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom
a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných
samospráv. Odborné stanovisko viacročného rozpočtu obce za obdobie rokov
2017 až 2019 je spracované na základe posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu na uvedené roky.
Záverečné odporúčanie – v súlade s uvádzanými skutočnosťami odporúča HK
obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu Obce Nálepkovo po
doplnení chýbajúceho stĺpca na rok 2017 schváliť.
Rozprava:
starosta obce – doporučenie HK obce doplniť chýbajúci stĺpec sa naplnilo
vlastne na dnešnom zasadaní schválením rozpočtových opatrení
Dušan Slivka – požiadal o vysvetlenie niektorých častí v stanovisku, odpovedali
starosta obce, hlavná kontrolórka a vedúca ekonomického referátu
Uznesenie č. 269/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Nálepkovo na rok 2017 s výhľadom na
roky 2018 a 2019.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
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Bod č. 14:
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019
Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2017 je vyrovnaný, čo sa týka celkových
príjmov a celkových výdavkov v čiastke 3 152 796,88 Eur.
Podrobné položky príjmových a výdavkových častí sú uvedené v prílohách,
ktoré boli podrobne prejednané v KFaSOM dňa 5.12.2016.
Rozprava:
Hlavná kontrolórka – poukázala na dvojnásobné započítanie niektorých
položiek
Bc. Jarmila Danielová – odpovedala, že dôvodom je rozdelenie na bežný
a kapitálový výdaj
Uznesenie č. 270/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočet obce na rok 2017
s výhľadom na roky 2018, 2019 a Programový rozpočet na rok 2017 s návrhom
programového rozpočtu na roky 2018, 2019.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14 a):
ZŠsMŠ v Nálepkove - Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky
2018, 2019
Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019 – oblasť vlastných
príjmov a oblasť výdavkov školy sa predkladá na základe predpokladaného
čerpania v roku 2017, 2018, 2019.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 271/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje návrh rozpočtu Základnej školy
s materskou školou v Nálepkove na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019 –
oblasť vlastných príjmov v celkovej hodnote 11 535,00 € a oblasť výdavkov
školy v celkovej hodnote 1 431 549,48 €.
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Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 15:
Priebežné vyhodnotenie Volebného programu starostu obce Nálepkovo
a poslancov obecného zastupiteľstva kandidujúcich za SNS na roky 2015 2018
V polovičke volebného obdobia 2015 – 2018 prezentujú starosta obce
a traja poslanci za SNS výsledky svojej práce z predvolebných sľubov
a zámerov vo volebnej kampani v závere roka 2014.
Úvodné logo volebnej kampane nastal čas, aby sa Nálepkovo z
„vykoľajenia“ v rokoch 2011 – 2014 nasmerovalo na „koľaje“, po ktorých šlo
v rokoch 1990 – 2010 je naplnené na 100 % po zrealizovaní nasledovných
krokov priebežne od 15.12.2014 k dnešku:
• na ustanovujúcom zasadaní OZ v Nálepkove dňa 15.12.2016 bolo
uznesením č. 14/2014-OZ schválené VZN č. 17/2014 „Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo“ – splnený bod
č. 5 z volebného programu
• na 2. zasadaní OZ v Nálepkove dňa 29.12.2014 informoval starosta obce
o personálnom doplnení zamestnancov OcÚ v Nálepkove k 1.1.2015 a to
ustanovením do funkcie vedúcu ekonomického referátu OcÚ pôvodnú
pracovníčku z decembra 2010 a posilnenie sekretariátu starostu obce
o pracovníčku k spracovaniu žiadostí o možnosti čerpania rôznych
finančných dotácií z jednotlivých ministerstiev SR vrátane eurofondov.
K 1.7.2015 nastala obmena pracovníčky na Stavebnom úrade obce
Nálepkovo nástupom novej pracovníčky na plný pracovný úväzok
• na 10. zasadaní OZ v Nálepkove dňa 28.9.2015 uznesením č. 115/2015OZ bol schválený návrh starostu obce na menovanie do funkcie nového
náčelníka Obecnej polície (dovtedajší náčelník odišiel do dôchodku).
Vyššie uvedenými faktami bol naplnený bod č. 3 z volebného programu
• na dnešnom zasadaní OZ prejednávaním bodu č. 3 Program rozvoja obce
– finalizácia záverečného materiálu s výstupom Akčného plánu obce
Nálepkovo na roky 2016 – 2022 boli splnené body č. 2 a č. 6 volebného
programu
• na 10. zasadaní OZ v Nálepkove dňa 28.9.2015 v bodoch č. 4 a č. 5 bola
prejednaná informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov z kontroly vykonanej NKÚ SR v rokoch 2010 –
2014 v obci Nálepkovo z júna 2015 a prejednané boli opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov uvedených v Protokole o výsledkoch
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kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov z kontrol
NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 vypracovaného dňa 31.7.2015 –
najväčším nedostatkom bola nevykonaná inventarizácia za roky 2011 –
2014, ktorá úzko nadväzuje na inventarizáciu roku 2010.
Na záver je možné konštatovať, že v priebehu roku 2017 bude splnený bod č. 7
volebného programu (NKÚ SR) a rozpracovaná bude aktualizácia Územného
plánu obce Nálepkovo z októbra 1999 podaním žiadosti o finančnú dotáciu na
jeho spracovanie v januári 2017.
Rozprava:
starosta obce – doplnil, že aj keď tento prejednávaný volebný program pod
„hlavičkou SNS“, poďakovanie za jeho priebežné plnenie patrí všetkým
poslancom OZ, pretože tu na pôde OZ boli prijímané a schvaľované jednotlivé
uznesenia súvisiace s jeho plnením
Uznesenie č. 272/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie vyhodnotenie plnenia
Volebného programu starostu obce Nálepkovo a poslancov obecného
zastupiteľstva kandidujúcich za Slovenskú národnú stranu z novembra 2014.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Plencner, Kalafus)
Zdržali sa hlasovania: 3 (Klekner, Slivka, Bobák)
Proti hlasovali:
Bod č. 16:
Priebežná informácia o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej
ochrany a civilnej obrany za obdobie 01 – 11/2016
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, Referát Bezpečnosti a ochrany
zdravia, Ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo podáva
starostovi obce priebežnú informáciu o činnosti obce v oblasti Bezpečnosti
a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi, Civilnej ochrany a Pracovnej
zdravotnej služby za obdobie 01 – 11/ 2016.
Túto dáva aj na vedomie poslancom Obecného zastupiteľstva.
Rozprava:
Marián Richveis – doplnil podanú priebežnú informáciu
Dušan Slivka – poukázal na zošrotovanie 2 hasičských vozidiel bez schválenia
obecným zastupiteľstvom
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starosta obce – odpovedal, že práve on v tom čase ako starosta obce podpísal
vyradenie cisterny, ďalej uviedol, že náklady na nefunkčné hasičské vozidlá boli
veľmi vysoké (poistky, STK, emisné kontroly), z tohto dôvodu sa vozidlá
vyradili a dali zošrotovať
Marián Richveis – doplnil starostu obce s tým, že ak chce obec žiadať o nové
hasičské vozidlá nemôže mať v evidencii tieto dve, ktoré sú staré a nefunkčné,
žiadosť je odsúhlasená, nové vozidlo pre obec sa už vyrába
Uznesenie č. 273/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Priebežnú informáciu
o činnosti obce v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi,
Civilnej ochrany a Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 01 – 11/ 2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 17:
Priebežná informácia o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za obdobie 01
– 11/2016
Obecná polícia v Nálepkove je poriadkovým útvarom obce na zabezpečenie
verejného poriadku, ochrany majetku obce a občanov, ochrany životného
prostredia v obci, na vykonávanie nariadení a uznesení obce, rozhodnutí starostu
obce a na plnenie ďalších úloh, kde jej pôsobnosť je daná územím, respektíve
katastrom obce Nálepkovo v zmysle zákona o obecnom zriadení. OcP v
Nálepkove sídli v budove hasičskej zbrojnice.
Pri plnení úloh OcP v priebehu roka spolupracovala s príslušnými útvarmi PZ
SR, so súdmi SR, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, s orgánmi štátneho
odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi dozoru vo veciach
životného prostredia, požiarnej ochrany a orgánmi obce (OcÚ, LON s.r.o., ZŠ s
MŠ v Nálepkove, Turistickou ubytovňou, DN n.o., KC Mlyn, SON, MOPZ a
MORZ Nálepkovo, všetkými komisiami OZ pri OcÚ v Nálepkove).
OcP spolupracuje pri kontrole vodomerov a elektromerov v rómskych osadách,
pri očkovaní psov v obci, vykonáva fotodokumentáciu v rámci obce a jej
archiváciu, zúčastňuje sa rôznych školení potrebných k práci a výkonu služby,
spolupracuje v rámci obce s verejno-prospešnými prácami, spolupráca s poštou
Nálepkovo, zabezpečuje osoby k prejednaniu priestupkov správnym orgánom
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OVVS Gelnica, koordinuje a spolupracuje s tunajšími podnikateľskými
subjektmi, hlavne počas krízového stavu obce.
Príslušníci OcP sa zúčastňujú aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva z
dôvodu skvalitnenia spolupráce s občanmi, kde je možnosť konzultácie vo
veciach aktuálnej a priebežnej bezpečnostnej situácie v katastrálnom území obce
Nálepkovo. Zároveň vykonávajú video dokumentáciu priebehu obecného
zastupiteľstva.
Rozprava:
V rozprave vystúpil poslanec Dušan Slivka, ktorý poukázal na 36 narušení
verejného poriadku, zdržiavanie celých rodín v ranných hodinách v potravinách,
hrabanie sa v kontajneroch, odpovedal náčelník Obecnej polície, ktorý
odpovedal, že to monitorujú, robia dozor v potravinách a vysvetlil ako sa
postupuje pri zaznamenaní porušenia verejného poriadku.
Uznesenie č. 274/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej
polície Nálepkovo do 30. novembra 2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 18:
Priebežná informácia o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za
obdobie 01 – 11/2016
Stavebný úrad obce Nálepkovo zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej
správy na obec a to na úseku územného plánovania a stavebného poriadku
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku pozemných
komunikácií – zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Súčasne zabezpečuje plnenie
povinností na úseku životného prostredia a to pôsobnosť vo veciach vodného
hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny vo veciach prípravy
podkladov na rozhodovaciu činnosť a povoľovaciu činnosť.
V sledovanom období od 1.1.2016 do 29.11.2016 vydal stavebný úrad v obci
Nálepkovo na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, na úseku
cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na úseku životného prostredia
celkom 23 rozhodnutí v správnom konaní. Okrem rozhodnutí v správnom
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konaní vo veci samej stavebný úrad vydával aj oznámenia, stanoviská,
vyjadrenia a iné úkony, ktoré nepodliehajú konaniu podľa správneho poriadku.
Súčasne stavebný úrad vypracovával mesačné, štvrťročné a ročné štatistiky,
evidencie, výkazy a hlásenia na úseku stavebnom a životného prostredia.
K prebiehajúcim konaniam stavebný úrad zabezpečoval aj odbornú pomoc
a konzultácie pri príprave podkladov k jednotlivým konaniam.
Rozprava:
Dušan Slivka – poznamenal, že nie je potrebné, aby sa predkladali priebežné
správy o činnostiach, či už stavebného úradu, obecnej polície alebo BOZP,
požiarnej ochrany a civilnej obrany. Tieto správy stačí predkladať 1 x ročne
v treťom mesiaci za predchádzajúci rok
Uznesenie č. 275/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie priebežnú informáciu
o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za obdobie 01 – 11/2016.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 19:
Návrh predpokladaného časového harmonogramu a obsahového zamerania
riadnych zasadaní OZ v Nálepkove na rok 2017
V zmysle Rokovacieho poriadku OZ v Nálepkove zo dňa 13.4.2011
predkladám návrh termínov riadnych zasadaní OZ na rok 2017 a zároveň
predkladám aj návrh predpokladaných hlavných bodov programu jednotlivých
zasadaní. Obligatórnymi bodmi programu riadnych zasadaní OZ budú body:
Úvod, Kontrola plnenia uznesení, Informácie o činnosti komisií a Rôzne.
 18. zasadanie OZ 10.3.2017 (piatok)
- Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za rok
2016
- Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok 2016
- Správa o činnosti OcP v Nálepkove za rok 2016
- Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a civilnej obrany za rok 2016
- Informácia o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2016
- Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2016
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 Zasadanie komisií OZ v dňoch 1.1. – 27.2.2017
 Uzávierka predkladaných materiálov do OZ 28.2.2017
 Rozposlanie písomných materiálov do OZ 6.3.2017
 19. zasadanie OZ 8.6.2017 (piatok)
- Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 0104/2017
- Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 01-04/2017
- Záverečný účet obce Nálepkovo a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
• Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu za rok 2016
• Správa nezávislého audítora pre poslancov OZ
- Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2016
- Výročná správa obce Nálepkovo za rok 2016
- Konsolidovaná výročná správa obce Nálepkovo za rok 2016
- Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z „Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok
2016“
 Zasadanie komisií OZ v dňoch 11.3. – 24.5.2017
 Uzávierka predkladaných materiálov do OZ 25.5.2017
 Rozposlanie písomných materiálov do OZ 5.6.2017
 20. zasadanie OZ 4.9.2017 (pondelok)
- Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 0107/2017
- Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 01-07/2017
- Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu a cieľov rozpočtu
obce za 01-07/2016
- Zmena rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2017 – rozpočtové opatrenia
- Rozpočtový harmonogram obce Nálepkovo na rok 2018, zostavenie –
schválenie – zverejnenie
 Zasadanie komisií OZ v dňoch 25.5. – 16.8.2017
 Uzávierka predpokladaných materiálov do OZ 17.8.2017
 Rozposlanie písomných materiálov do OZ 28.8.2017
 21. zasadanie OZ 4.12.2017 (pondelok)
- Dosiahnuté ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za 0110/2017
- Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za 01-10/2017
- Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020
- Priebežná informácia o činnosti OcP v Nálepkove za 01-09/2017
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- Priebežná informácia o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany a civilnej obrany za 01-09/2017
- Priebežná informácia o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za 0109/2017
 Zasadanie komisií OZ v dňoch 5.9. – 15.11.2017
 Uzávierka predkladaných materiálov do OZ 16.11.2017
 Rozposlanie písomných materiálov do OZ 24.11.2017
Predložený návrh obsahového zamerania programu jednotlivých riadnych
zasadaní OZ je potrebné v zmysle platného Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove (čl. III. Príprava rokovania Obecného zastupiteľstva
ods. 3) priebežne podľa časového harmonogramu dopĺňať podľa potreby
návrhmi na doplnenie programu zástupcom starostu obce, predsedami komisií
OZ, poslancami, hlavným kontrolórom, riaditeľmi organizácií zriadených
a založených obecným zastupiteľstvom (ZŠsMŠN, DN n.o., LON s.r.o.)
Poznámka:
predložený návrh časového a obsahového zamerania riadnych zasadaní OZ
v Nálepkove na rok 2017 je orientačného charakteru s odvolaním sa na čl. III,
ods. 2 Rokovacieho poriadku OZ v Nálepkove – príprava zasadnutia OZ
odsúhlasuje starosta obce podľa ods. 1., 2., 3. – 7.
Rozprava:
starosta obce – uviedol tento návrh s tým, aby si poslanci vedeli časovo
zosúladiť svoje aktivity vo vzťahu k zasadaniam OZ. V rozprave vystúpili
Ondrej Klekner, hlavná kontrolórka, právnik OcÚ a zástupca starostu obce vo
veci programového obsahu zasadnutí OZ, stanovenia času. Prítomní sa zhodli,
že zástupca starostu v koordinácii s predsedami komisií OZ doporučia návrh
starostovi obce na zvolanie OZ vrátane návrhu jeho programu, termínu a času
jeho konania, takže navrhované uznesenie k tomuto bodu programu je
bezpredmetné.
Bod č. 20:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na I. polrok
2017
V zmysle § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov HK predkladá obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu
a orgány samosprávy obce.
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Rozprava:
Dušan Slivka – poznamenal, že týmto plánom kontrolnej činnosti sa okrem HK
musí riadiť aj starosta obce
Uznesenie č. 276/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) dopĺňa Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
b) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
bez doplnenia kontrolnej činnosti.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5 (Plencner, Klekner, Bobák, Kalafus, Slivka)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 21:
Interpelácie a pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
Dušan Slivka – poukázal na nedodržanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, § 12, ods. 7, starosta obce nezvolal zasadnutie OZ do 14 dní po
neuskutočnenom 17. zasadaní OZ dňa 21.11.2016
Ondrej Klekner – pripomenul v tejto veci aj konkrétne texty porušenia zákona
o obecnom zriadení a taktiež porušenia rokovacieho poriadku
starosta obce –
1. s poukázaním na ním zvolané a neuskutočnené 17. zasadanie OZ
v Nálepkove v dňoch 21.11.2016, resp. 12.12.2016 z dôvodu
neprítomnosti
viacerých
poslancov
z rôznych
dôvodov
sa
ospravedlnených (ale aj neospravedlnených), pripomína poslaneckému
zboru zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. úplné znenie (stav
k 11.9.2014) - § 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov, zvlášť ods. 1
Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa
zúčastnil,
b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do
ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok OZ a zásady odmeňovania
poslancov,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
a vy mi tu vyčítate, že som nezvolal OZ do 14 dní pri neuskutočnenom
zasadnutí dňa 21.11.2016.
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2. zároveň predložil vyhodnotenie účasti poslancov OZ na zasadnutiach od
15.12.2014 (ustanovujúce na volebné obdobie 2014 – 2018) k 26.9.2016.
Celkom bolo vykonaných 17 zasadnutí OZ, na ktorých bola účasť
jednotlivých poslancov a hlavnej kontrolórky obce (na zasadnutí OZ má
hlas poradný) nasledovná:
Ján Plencner – 100 %
Patrik Bobák – 100 %
Marián Čarnický – 76,5 % (neúčasť na 4 zasadnutiach)
Ondrej Klekner – 94,1 % (neúčasť na 1 zasadnutí)
Jarmila Pocklanová – 88,2 % (neúčasť na 2 zasadnutiach)
Dušan Slivka – 94,1 % (neúčasť na 1 zasadnutí)
Bc. Daša Baniaková – 29,4 % (neúčasť na 12 zasadnutiach)
Ján Soveľ – 82,4 % (neúčasť na 3 zasadnutiach)
Ján Kalafus – 77,6 % (neúčasť na 5 zasadnutiach)
Ing. Klaudia Baranová – 64,7 % (neúčasť na 6 zasadnutiach)
Dušan Slivka – uviedol, že dôvodom neúčasti na vytýkaných ním zvolaných
zasadnutí OZ 21.11.2016, resp. 12.12.2016 bolo aj to, že starosta obce
nerešpektuje poslancov, ich názory a potrebuje poslancov len na dvíhanie rúk,
- starosta by mal viac spolupracovať s poslancami a rešpektovať ich názory
a doporučenia,
- uviedol, že pri návrhu VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce sme navrhovali starostovi umožniť ich schvaľovanie do 1 500 eur
a vyššiu dotáciu cez 1 500 eur schvaľovalo OZ, ale vy ste to
nerešpektovali a našu požiadavku ste do VZN neuviedli,
starosta obce – pán poslanec neviem o čom vlastne hovoríte, ale pozriem sa na
predmetné VZN a dám Vám potom odpoveď
Bod č. 22:
Rôzne
starosta obce – poprial všetkým prítomných príjemné prežitie vianočných
sviatkov a poďakoval za činnosť v tomto roku
Bod č. 23:
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OZ za
ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 11,50 hod.
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..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Overovatelia: Ján Kalafus
Dušan Slivka

Zapísala: Bc. Marcela Juhásová
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