ZÁPISNICA
z 14. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 31. 3. 2016
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ –
poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. organizačno-právny
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce, matričný úrad
Ing. Adriana Starinská – stavebný úrad obce
Mgr. Ľubomír Solák – náčelník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Marián Richveis – SZČO pre BOZP, OPP, KR obce
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN, n.o.
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON, s.r.o.
Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková, Marián Čarnický, Ján Kalafus – poslanci OZ
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Bc. Jarmila Danielová – ref. ekonomický
Jarmila Lapšanská – ref. správy majetku obce
Ing. Hyacinta Zozuľáková – ekonomický radca
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce
Mgr. Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠsMŠ
Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
1.
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2.
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 13. zasadania OZ dňa 29. 01. 2016
3.
Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a civilnej obrany za rok 2015
4.
Informačná správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za rok
2015
5.
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 v zmysle § 18f ods.
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6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1, písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 5/2016 o organizácii
miestneho referenda
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 6/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ
a školských zariadení na území obce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 7/2016
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 8/2016 o určení
miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ
Nálepkovo
Informácia o vydaní interných predpisov súvisiacich s ekonomikou obce
od ustanovujúceho zasadania OZ dňa 15. 12. 2014 k 31. 03. 2016
Informácia o stave pohľadávok obce Nálepkovo k 31. 12. 2015
Projekt „ELENA“ – technická pomoc v rámci členstva obce v Združení
miest a obcí Hnileckého regiónu
Výsledky verejného obstarávania vo veci realizácie „COLUMBÁRIA“
na miestnom cintoríne
Informácia o napĺňaní podmienok ,,Zmluvy o darovaní" medzi LON
s.r.o. a príjemcom - obcou Nálepkovo zo dňa 21.7.2014
Informácie z komisií pri OZ – Zápisnice z komisií
Interpelácie a pripomienky dotýkajúce sa starostu obce a poslancov OZ
Rôzne
Záver

Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 10,00 hod.
V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového počtu 9
poslancov OZ je prítomných 6 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Starosta obce predložil návrh programu 14. zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 15.3.2016.
Takto predložený návrh bol schválený 6 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:

Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce

Do návrhovej komisie boli zvolení:

Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová

Za overovateľov boli určení:

Patrik Bobák, Ján Soveľ
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Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 13. zasadania OZ dňa 29.1.2016
Na 13. zasadaní OZ bolo prijatých 13 uznesení (uzn. č. 157 - 169/2016-OZ), z
ktorých 9 uznesení bolo vzatých na vedomie, 3 uznesenia boli schvaľovacieho
charakteru a uzn. č. 167/2016 - OZ v bode a/ bolo vzaté na vedomie a v bode b/
bolo schvaľovacieho charakteru.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 170/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly
plnenia uznesení a úloh z 13. zasadania OZ zo dňa 29.01.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 3:
Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a civilnej obrany za rok 2015
Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, Referát Bezpečnosti a ochrany
zdravia, Ochrany pred požiarmi a Krízového riadenia obce Nálepkovo podáva
starostovi obce Správu o plnení a zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred
požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany a Pracovnej
zdravotnej služby.
Túto dáva aj na vedomie poslancom Obecného zastupiteľstva.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa vysvetlenia súpravy povodňovej záchrannej služby.
Odpovedal p. Richveis, objasnil poskytnutie balíčka pomoci pre obce z MV SR
a MŽP SR pre ohrozené obce živelnými pohromami a informoval aj
o preškolení p. Ľubomíra Smoradu, ktorý v prípade povodne bude družstvo
viesť. Informoval o počte požiarov za rok a o ich uhasení, zdokumentovaní
v spolupráci s obecnou políciou a k problému dobrovoľných hasičov, ktorý je
v každej obci. Starosta obce ďalej doplnil informácie k doriešeniu funkčnosti
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dobrovoľného hasičského zboru v obci a k využívaniu protipovodňového vozíka
aj priamo v teréne.
Uznesenie č. 171/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu o činnosti obce
v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia, Ochrany pred požiarmi, Civilnej
ochrany a Pracovnej zdravotnej služby za rok 2015.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4:
Informatívna správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za rok
2015
Ako prílohu k dôvodovej správe prikladám Informatívnu správu o činnosti
stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2015 s Prílohou č.1 "Vykonané úradné
úkony".
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa porovnania rokov, na jeho otázku odpovedala
pracovníčka stavebného úradu. Starosta obce doplnil informáciu k žiadosti
elektrárni z dôvodu výmeny káblov v častiach Záhajnica a Tretí Hámor, zároveň
uviedol, že práca na stavebnom úrade nepostačuje iba na polovičný úväzok,
pretože pracovníčka má doplnenú ďalšiu agendu (životné prostredie ...).
Ján Soveľ – dotazoval sa informácie ohľadom skolaudovania vodovodu a
kanalizácie. Odpovedal JUDr. Kozák a starosta obce, ktorý okrem iného
informoval o nižšom tlaku na vodovodnom potrubí na začiatku obce od
Hnilčíka, kde je umiestnený redukčný ventil. Tento problém je v riešení
referátom Správy VaK OcÚ.
Uznesenie č. 172/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Informatívnu správu o
činnosti stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2015.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
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Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 5:
Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2015 v zmysle § 18f ods. 1,
písm. e) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Na základe ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 18f
ods. 1, písmena e) hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí
kalendárneho roku.
Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu
a orgány samosprávy obce.
Rozprava:
Ján Plencner – požiadal hlavnú kontrolórku o vysvetlenie v časti sponzorského
príspevku s Lesmi Spišská Nová Ves, ktoré boli prijaté, ale i vrátené späť.
Odpovedala hlavná kontrolórka (HK), že pri kontrole jej pokladníčka
nepredložila relevantné doklady k tomuto príspevku.
Ján Soveľ – opýtal sa HK, či kontrolovala i verejné obstarávanie na
kolumbárium a nákup štiepky. Uviedla, že takúto kontrolu vykonáva práve
v tomto období.
Dušan Slivka – žiadal vysvetlenie k neposkytovaniu dokladov hlavnej
kontrolórke. HK uviedla, že to bolo v minulom období, od januára 2016 má
k dispozícii všetky doklady a momentálne vykonáva kontrolu i za rok 2014.
Starosta obce – dodal, že prácu zamestnancov riadi on, a nie HK, spolupracuje
s HK, ibaže sa nedá za pár dní vyhovieť 15 požiadavkám uvedených v písomnej
žiadosti, opýtal sa HK, či takto písomnou formou – so žiadosťou na starostu
obce postupovala aj v prípade bývalého starostu?
HK odpovedala, že ku každej kontrole, ktorú šla vykonávať písala oznámenia
o vykonaní kontroly.
Na ďalšie otázky Dušana Slivku odpovedal starosta obce.
Ján Soveľ – dotazoval sa nezverejnenej zmluvy o nájme pozemkov
s Agrofarmou. Na jeho otázku odpovedal JUDr. Kozák, že táto zmluva
s dodatkom nespadá do obdobia účinnosti zákona o zverejňovaní, preto nie je
povinné ju zverejniť (zmluva podpísaná v roku 2008, dodatok č. 1 v roku 2010).
Na ďalšie otázky a dotazy poslancov a HK odpovedal starosta obce.
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Uznesenie č. 173/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti HK obce za rok 2015 v zmysle § 18f ods. 1, písm. e) Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 6:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 5/2016 o organizácii
miestneho referenda
Predmetné VZN upravuje organizáciu miestneho referenda na území obce
Nálepkovo. Vydáva sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. m), § 6 ods. 1 a § 11a
ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov obce Nálepkovo o dôležitých
veciach, v ktorom obyvatelia slobodne a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj
názor.
Rozprava:
Hlavná kontrolórka – požiadala opraviť v návrhu formálne chyby
Uznesenie č. 174/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 5/2016 o organizácii miestneho referenda.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 7:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 6/2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských
zariadení na území obce
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Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 6 ods. 12
písm. c) a písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa na výšku dotácie, či bola prekonzultovaná s
vedením školy a či bude dostatočná na platy zamestnancov. Na jeho dotazy
odpovedal starosta obce a JUDr. Kozák.
Uznesenie č. 175/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení na území obce.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 8:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 7/2016 o podmienkach
poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Účelom Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo o podmienkach
a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nálepkovo je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nálepkovo právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce
Nálepkovo v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozprava:
V otvorenej rozprave vystúpili poslanec Dušan Slivka, starosta obce, hlavná
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kontrolórka obce, ktorí konštruktívnymi návrhmi doplnili návrh predloženého
VZN upraviť.
Uznesenie č. 176/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 7/2016 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce,
s doplnením pripomienok odznených v rozprave.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 5 (Bobák, Klekner, Soveľ, Pocklanová, Plencner)
Zdržali sa hlasovania: 1 (Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 9:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 8/2016 o určení miesta a
času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠsMŠ Nálepkovo
Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
ustanovením § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ustanovením § 6 a § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje miesto a čas zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Nálepkovo.
Týmto VZN sú upravené aj základné práva a povinnosti zástupcu dieťaťa,
priestupky a sankcie, ako aj dodržiavanie a kontrola tohto nariadenia.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 177/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č. 8/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠsMŠ Nálepkovo.
Zápisnica z 14. zasadania OZ dňa 31.3.2016
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Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 10:
Informácia o vydaní interných predpisov súvisiacich s ekonomickou
stabilizáciou obce od ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v
Nálepkove dňa 15.12.2014 k 31.3.2016
Dňa 15.12.2014 Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nálepkovo č.17/2014 ,,Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Nálepkovo", podľa ktorého v zmysle jeho obsahu boli postupne v rámci
Obecného úradu, resp. v rámci obce vydávané interné predpisy v nasledujúcom
časovom slede:
- 23.2.2015 Smernica č. 1/2015 - Interný predpis na verejné obstarávanie
- 27.5.2015 Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielov majetku a záväzkov obce k 30.9.2015
- 28.5.2015 Smernicu č. 3/2015 o zásadách podávania, preverovania a
evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 17.6.2015 Smernica č. 5/2015 pre vykonanie inventarizácie k Príkazu starostu
zo dňa 27.5.2015
- 26.6.2015 Smernica č. 4/2015 o systéme vedenia pokladnice a manipulácie s
pokladničnou hotovosťou
- 29.1.2016 Smernica č. 1/2016 o postupe vykonávania finančnej kontroly v
pôsobnosti obce Nálepkovo.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 178/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Informáciu o vydaní
interných predpisov súvisiacich s ekonomickou stabilizáciou obce od
ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 15.12.2014
k 31.3.2016.
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Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 11:
Informácia o stave pohľadávok obce Nálepkovo k 31.12.2015, o ich
negatívnom vývoji v rokoch 2011 - 2014, príčiny ich nárastu a opatrenia na
ich vymáhanie vrátane zamedzenia ich zvyšovaniu v rokoch 2016 - 2018
Vzhľadom na negatívny vývoj narastania pohľadávok obce Nálepkovo v rokoch
2011 - 2014 rozhodol som sa tento problém prejednať na pôde obecného
zastupiteľstva s cieľom zjednania nápravy osvetovou a agitačnou činnosťou
medzi obyvateľmi obce Vami poslancami.
Základ negatívneho vývoja spočíva v tom, že za roky 2011 – 2014 vedenie obce
t.j. starosta a poslanci OZ nerešpektovali predovšetkým zákony o účtovníctve a
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pretože v tomto období na
pôde zastupiteľstva vôbec neprejednávali ročné hodnotiace správy k plneniu
programového rozpočtu obce na príslušné roky a taktiež aj monitorovacie správy
z priebehu jeho plnenia. Starosta obce nezvládol riadenie obce, pretože
personálnymi zmenami v úvode roka 2011 znefunkčnil ekonomický chod obce a
dokonca sa vyhrotila spolupráca starostu obce s poslancami OZ, ktorého vlastne
„vyprodukovalo“ do tejto funkcie, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že z 9-tich
poslancov OZ nastala obmena v štyroch prípadoch (p. Antlová – Bc. Baniaková,
MUDr. Daniel – Mgr. Majorová, Mgr. Majorová – p. Czölder, p. Šmelková – p.
Plencner) za 4 roky, čo svedčí o nestabilite života v obci, pretože starosta obce a
poslanci OZ sú v rámci zákona o obecnom zriadení štatutárne orgány obce, ktoré
sú zodpovedné za napĺňanie príslušných ustanovení uvedeného zákona.
Dokonca zástupkyňa starostu obce p. J. Pronská ustanovená do tejto funkcie
27.12.2010 sa po 10-tich mesiacoch pôsobenia v tejto funkcii vzdáva tohto postu
a dokonca v marci v roku 2012 sa vzdáva aj členstva vo všetkých komisiách
zriadených pri obecnom zastupiteľstve!
Otázka znie koho vlastne táto poslankyňa do konca volebného obdobia 12/2014
vlastne zastupovala – seba, či občanov, ktorí jej dali dôveru?
Po pracovnej stránke som už priebežne v roku 2015 uskutočnil patričné
opatrenia (boli prejednávané v predchádzajúcom bode rokovania) a na
pracovnej porade 23.2.2016 už boli uložené jednotlivým pracovníkom konkrétne
úlohy k vymožiteľnosti pohľadávok priebežne do konca roka 2016.
Analýza vývoja nárastu pohľadávok v rokoch 2011-2014 a zrealizované
personálne opatrenia k 31.3.2016 predkladám obecnému zastupiteľstvu
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podrobný popis príčin nárastu pohľadávok, opatrenia na ich vymáhanie a
opatrenia k zamedzeniu ich narastania.
Rozprava:
V rozprave vystúpil starosta obce s podrobným vysvetlením predloženého
materiálu o nedoplatkoch za daň z nehnuteľností, daň za psa, za komunálny
odpad, za vodné a stočné, za nájomné k 30.11.2010, k 31.12.2014 a k
31.12.2015 (Príloha č. 1).
Ondrej Klekner – poukázal na nesprávny údaj vzdania sa členstva vo všetkých
komisiách, pretože v dvoch komisiách pôsobil až do konca volebného obdobia.
Starosta obce sa ospravedlnil a uviedol, že tento údaj opraví.
Dušan Slivka – uviedol nasledovné výhrady a pripomienky voči vznesenej
kritike:
- na ekonomickom úseku po odchode Vašej nevesty dňom 31.12.2010
neostala ani noha,
- program Urbis, ktorý nik v okolí neovládal, musel som ho riešiť externe,
- odchod SZČO p. Frimmela (vzdanie sa aj stavebného dozoru na projekt
„voda, kanál“) bol zo zdravotných dôvodov,
- vzdanie sa funkcie HK Ing. Keruľa bolo zo zdravotných dôvodov. Tým,
že ste ho riadili bol Vám nápomocný,
- bol som neskúsený a nie neschopný, pretože na úrade neostal nik, kto by
mi vedel pomôcť v týchto oblastiach, spratali ste ľudí, ktorí by mi mohli
pomôcť a o ktorých by som sa mohol oprieť,
- „zdedil som“ na finančných účtoch obce nedostatok financií, v mesiacoch
január až február ostalo len 14,70 eur,
- v októbri 2010 ste zobrali pôžičku od LON, s.r.o., cca 41 tis. Eur bez
vedomia OZ na dokončenie požiarnej zbrojnice, ktoré ste použili na
odstupné a odmeny,
- rozpočtové opatrenia neboli priebežne predkladané v OZ ani v minulom
období (len raz ročne), nie iba posledné 4 roky,
- daň z nehnuteľností sa zvýšila, áno, je to pravda, pri dani za psa, občania
nemusia priznať, tu sa len príjem predpokladá, platby za komunálny
odpad narastá táto suma rovnako, platby za vodné a stočné, nechápe
odkiaľ je vypočítaná takáto suma, to číslo je príliš vysoké, nikto z
občanov neplatí? Pri nájomnom je pokles nedoplatkov za sledované
obdobie, pretože sa prijali opatrenia v spolupráci s poslancami a JUDr.
Kozákom,
- pri zmluve s ETP Slovensko obec ručila, táto zmluva mala byť neplatná,
pretože obec nemôže ručiť a preto som zamedzil ďalšiemu vyberaniu
ďalších splátok,
- kontrola NKÚ SR kontrolovala doklady od roku 2002, nie iba za 1,5 roka
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môjho pôsobenia, vykonaných bolo nespočetné množstvo kontrol (NKÚ,
finančná správa, hygiena, požiarnici …) a zistené nedostatky boli
predovšetkým vaše,
- poznamenal, že nikdy nedehonestoval osobu starostu obce, ani jeho
činnosť, on po svojom zvolení spravil „hrubú čiaru“ a nepoukazoval na
prácu 20 rokov spätne.
Na jeho pripomienky reagoval starosta obce vyjadrením, že na ekonomickom
úseku dnes sú odborné pracovníčky, ktoré ovládajú program Urbis. Kontrola
NKÚ SR poukázala i na účtovníctvo z rokov 2010 – 2012, s konštatovaním, že
je nedôveryhodné.
Uznesenie č. 179/2016-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie starostu obce o
stave pohľadávok obce Nálepkovo k 31.12.2015, o ich negatívnom vývoji v
rokoch 2010 - 2014, príčiny ich nárastu a opatrenia na ich vymáhanie vrátane
zamedzenia ich zvyšovaniu v rokoch 2016 – 2018.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 3 (Plencner, Soveľ, Pocklanová)
Zdržali sa hlasovania: 3 (Klekner, Bobák, Slivka)
Proti hlasovali: 0
Bod č. 12:
Projekt ELENA – technická pomoc v rámci členstva obce v Združení miest
a obcí Hnileckého regiónu
V rámci členstva obce v Združení miest a obcí Hnileckého regiónu máme
možnosť pripojiť sa k žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú
pomoc ,,ELENA“ financovanú z programu Inteligentná Európa - CIP. Tento
program rieši energetické problémy, zvlášť úniky tepla z verejných budov a
budov vo vlastníctve miest a obcí vrátane úspor v spotrebe elektrickej energie na
území Košického samosprávneho kraja. V súčasnosti sa pod garanciou KSK
sumarizujú základné technické údaje od jednotlivých miest a obcí, ktoré majú
záujem vstúpiť do projektu.
Dňa 11.2.2016 v tejto veci bol odoslaný list na KSK dotýkajúci sa Turistickej
ubytovne v športovom areáli obce.
Do augusta t.r. KSK spracuje technicko - ekonomickú štúdiu a podá do Bruselu
žiadosť na 2,5 mil. eur možného čerpania z projektu technickej pomoci. V
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prípade schválenia žiadosti začne proces spracovávania projektovej
dokumentácie a zároveň realizácia ďalších krokov vedúcich k implementácii
projektu v rokoch 2017 - 2018.
Nevyhnutnou podmienkou čerpania grantu ,,ELENA“ je spolufinancovanie
oprávnených výdavkov vo výške 10 % technickej pomoci zodpovedajúcej vo
vzťahu k plánovaným investíciám v období predpokladaného trojročného
trvania implementácie projektu.
Rozprava:
Dušan Slivka – opýtal sa, či je v tomto projekte zahrnutá iba budova TKaŠ. K
otázkam ohľadom projektov odpovedal starosta obce a zástupca starostu Ján
Plencner.
Uznesenie č. 180/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie ohľadom
projektu „ELENA“, ktorý je zameraný na technickú pomoc v rámci členstva
obce v Združení miest a obcí Hnileckého regiónu.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 181/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje:
1. pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc
„ELENA“ financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP
(ďalej len „grant Elena“)
2. spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 %
technickej pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným
investíciám, a to v období predpokladaného trojročného trvania
implementácie „grantu Elena“
3. zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy
s dodávateľom v období do troch rokov od podpisu zmluvy o „grant
Elena“ a následnú realizáciu naplánovaných investícií
4. poskytovanie súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane
určenia zodpovednej osoby pre spoluprácu s Košickým samosprávnym
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krajom, projektovými partnermi (RegioEnergy n.o.) a implementačnou
jednotkou.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 13:
Výsledky verejného obstarávania vo veci realizácie „COLUMBÁRIA“ na
miestnom cintoríne
Na poslednom zasadaní OZ starosta obce informoval o možnosti vybudovania
kolumbária v zmysle ponuky istej obchodnej spoločnosti aj so zľavou, pokiaľ si
u nich obec uplatní objednávku na dodanie a vybudovanie 21 urnových
schránok do konca apríla 2016. Na základe podnetu poslaneckého zboru obec
zrealizovala verejné obstarávanie pod garanciou Ing. M. Pokryvkovej, z ktorej
vyplynulo, že verejného obstarávania sa zúčastnili 2 uchádzači, z ktorých bola
vyhodnotená úspešná ponuka firmy Durst, s.r.o., Bohumínska 1876/2, Karviná –
Nové Mesto, s tým, že je schopná zabudovať 21 ks urnových schránok a 2 ks
polkruhových lavičiek v cene 9265,70 eur s DPH. V tejto cene sú zahrnuté aj 1
ks kvetináč a 1 ks odpadkový kôš.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa počtu záujemcov. Na jeho otázku odpovedal
starosta obce.
Uznesenie č. 182/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie výsledky verejného
obstarávania vo veci realizácie „COLUMBÁRIA“ na miestnom cintoríne a
súhlasí s jeho realizáciou na miestnom cintoríne v priebehu roku 2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 14:
Informácia o napĺňaní podmienok ,,Zmluvy o darovaní" medzi LON s.r.o. a
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príjemcom - obcou Nálepkovo zo dňa 21.7.2014
Dňa 26.2.2015 adresoval starosta obce Ing. Dušan Daniel p. D. Slivkovi
písomnú požiadavku na predloženie príslušných dokladov pod zn. 410/2015, na
ktorú oslovený reagoval po viacerých urgenciách dňa 9.10.2015 písomným
vyúčtovaním s konštatáciou, že pokladničné doklady na čiastku 534,01 eur a
pokladničné doklady na čiastku 477,09 eur, t.j. spolu 1011,10 eur, ktoré boli v
jednej obálke pán starosta Slivka stratil.
Pri prerokovávaní Správy č. 4/2015 o výsledku NFK hospodárenia s verejnými
prostriedkami - zmluvné vzťahy a ich plnenie na úrovni starostu obce a HK dňa
5.11.2015 na str. č. 6 v bode č. 14 „Zmluva o darovaní medzi obcou Nálepkovo
a Lesy obce Nálepkovo s.r.o. zo dňa 21.7.2014“ som namietal konštatovanie
HK, že podľa vyjadrenia poslanca OZ Dušana Slivku zo dňa 15.10.2015
predložil dňa 14.10.2015 vyúčtovanie sponzorského príspevku písomnou
poznámkou:
- žiadam hlavnú kontrolórku obce o prekontrolovanie vyúčtovania a podať o tom
výsledok starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadaní OZ!
Od 6.11.2015 k dnešku sa uskutočnili už 3 zasadania OZ, ale HK obce si túto
požiadavku starostu nedokázala osvojiť a preto som spracoval a predložil tento
návrh na uznesenie v predmetnej veci.
Záver: v žiadnom prípade neobstojí písomné „čestné prehlásenie“ zo dňa
30.9.2015 bývalého starostu p. D. Slivku odobrené poslancami OZ Bc.
Baniakovou a M. Čarnickým, ktorí boli v rokoch 2011 – 2014 poslancami a aj
sú nimi v súčasnosti, pretože neboli naplnené základné zákonné normy pri
použití darovaného finančného príspevku, t.j.:
- príjemca, obec Nálepkovo v zastúpení bývalého starostu nenaplnila
ustanovenie článku IV. – Povinnosť príjemcu, aby predložil darcovi LON, s.r.o.
účtovné podklady v zmysle predmetu zmluvy v článku II. O použití finančného
príspevku,
- príjemca, t.j. obec Nálepkovo prijala dňa 23.7.2014 osobne v zastúpení starostu
obce 1500 eur z pokladne LON, s.r.o., ktoré neboli vôbec zaevidované v
účtovníctve obce, ani ako príjem do pokladne obce, resp. ani ako príjem na
finančný účet obce a vôbec v účtovnej závierke roka 2014 táto finančná
transakcia vo výške 1500 eur nebola vyúčtovaná a zdokladovaná.
Rozprava:
Dušan Slivka – žiadal opraviť vetu, ktorá je uvedená v dôvodovej správe a to
podľa čestného vyhlásenia – „došlo k strate pokladničných dokladov“ a nie
„spoločne ich stratili“. Starosta obce prisľúbil opravu textu a vysvetlil
predloženú dôvodovú správu.
Ondrej Klekner – dotazoval sa informácie od HK, aký bude ďalší postup, aby sa
to definitívne doriešilo. Odpovedala mu, že z pohľadu obce ide o porušenie
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zákona o účtovníctve, keďže nebol zaznamený príjem, ani výdaj, v prípade
účtovníctva LON, s.r.o. bolo prijaté čestné vyhlásenie bývalého starostu a
kontrolu účtovníctva v lesoch obce nemôže vykonávať, takúto právomoc má len
štatutárny zástupca obce, ktorý je aj kontrolórom. Reagoval starosta obce, že
ako predseda valného zhromaždenia lesov preverí, či stačí čestné prehlásenie o
strate dokladov.
V ďalšej diskusii vystúpili poslanec Dušan Slivka, starosta obce a hlavná
kontrolórka, následne sa poslanci OZ uzniesli na zrušení predloženého
uznesenia.
Bod č. 15:
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
KOVP na uvedenom zasadnutí prešla plánovanú jesennú akciu v rámci
kastračného programu (odchyt s následnou sterilizáciou túlavých psov v obci
Nálepkovo, ktorú vykoná združenie
za práva zvierat o.z. so sídlom
v Bratislave). Predseda komisie prejednal návrh s prítomnými členmi, že je
potrebné vykonať osobné stretnutia v rómskych osadách a to vo veci
informovania (nakladanie s komunálnym odpadom, jeho triedenie
a separovanie). Pripomienka KOVP o doplnení VZN obce Nálepkovo č. 3/2016
(vyhradenie a následné spoplatnenie parkovacích miest v obci Nálepkovo,
nakoľko sa na tieto účely používajú verejné priestranstvá obce).
Ďalej náčelník Obecnej polície v Nálepkove priebežne informoval prítomných
členov komisie o jej činnosti v roku 2015. Potom predseda komisie prešiel
písomný návrh a podnet občanov obce Nálepkovo vo veci zaťaženia životného
prostredia a to spoluobčanmi z „Mašinky“ - ul. Hlavná č. 543 a záverom ešte
informoval členov, že je potrebné vykonať deratizáciu z dôvodu zvýšenia počtu
hlodavcov v problémových častiach obce.
V uznesení predseda komisie informoval starostu obce Nálepkovo s konaním
komisie a doporučeniami zo zasadnutia.
Na zasadnutí dňa 16.3.2016 prejednala žiadosť pani Zmijovej o zriadení
parkovacích miest (bytovka pri Benzinole v Nálepkove, ulica Hlavná)
a sťažnosť p. Vikartovskej na rómskych obyvateľov taktiež na ulici Hlavnej č.
543, kde menovaným boli spracované a zaslané písomné odpovede. Ďalej boli
členovia komisie upovedomení so žiadosťou p. Varcholovej o spoluprácu pri
organizácii pohrebu mal. Mareka Horvátha z Nálepkova, pričom vec poriešili
pracovníčkami Komunitného centra Nálepkovo. Následne predseda komisie
informoval prítomných členov s programom 14. zasadania OZ v Nálepkove,
ktoré sa bude konať dňa 31.3.2016. Záverom predseda opakovane predniesol
otázku vo veci parkovania vozidiel v obci a to hlavne pri zdravotnom stredisku,
ako aj ZŠsMŠ, pričom požiadal prítomných členov aj o ich návrhy a námety.
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V uznesení komisia informovala starostu obce Nálepkovo s konaním komisie
a doporučeniami zo zasadania.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotaz na zaťažovanie životného prostredia v „mašinke“ (odpad,
neplatiči, kontroly zo životného, sťažnosti občanov...). Odpovedal JUDr. Kozák,
do diskusie sa zapojil poslanec Ján Soveľ, ktorý navrhol riešenie cestou
predvolania majiteľov nehnuteľnosti. Reagoval Ján Plencner, Dušan Slivka,
JUDr. Kozák a náčelník Obecnej polície, ktorí uviedli, že ide o komplexný
problém, nájsť majiteľa je problém, jedná sa o podielových spoluvlastníkov,
ktorých sa ani nedá nájsť, oni vyrábajú odpad, ktorý nie sú schopní splatiť,
riešenie i s požiarnym technikom z dôvodu spaľovania odpadu, hranie sa detí
priamo na ceste v zákrute, ani búranie nie je riešením, kde sa následne umiestnia
a najťažšie to majú bezprostrední susedia.
Uznesenie č. 183/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch 16.02.2016 a 16.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia zasadala dňa 22.2.2016 a 15.3.2016 (spracované zápisnice). Na
zasadaní dňa 22.2.2016 prejednala kontrolu bývania v rómskej bytovke,
kontrolu platenia nájmu, potrebu výmeny strešných okien, vymaľovania
spoločných priestorov v obecných nájomných bytoch. Dňa 15.3.2016 prejednala
kontrolu bývania v rómskych osadách, žiadosti o výmenu nájomníkov, program
14. zasadania OZ, spoluprácu komisie s SZZP v Nálepkove a problém
odvážania komunálneho odpadu z časti obce Záhajnica.
Rozprava:
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky, resp. návrhy.
Uznesenie č. 184/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSaB pri OZ v Nálepkove z 22.2.2016 a 15.3.2016.
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Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia zasadala dňa 24.2.2016 a 14.3.2016. Prejednala na svojich zasadaniach
plnenie akcií za posledné obdobie a oboznámila sa s plánom činnosti na mesiace
marec a apríl (Obrovský slalom, Memoriál V. Matúša, príprava Dňa učiteľov na
dôchodku). Zároveň prejednala obnovenie činnosti lyžiarskeho oddielu
Nálepkovo. Zaoberala sa tiež plánom akcií počas vianočných sviatkov tohto
roku (koncert v kostole a vystúpenie).
Rozprava:
V otvorenej rozprave vystúpili starosta obce, poslanci Ondrej Klekner, Patrik
Bobák a Ján Plencner vo veci obnovenia lyžiarskeho oddielu Nálepkovo.
Uznesenie č. 185/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KKMaŠ pri OZ v Nálepkove z 24.2.2016 a 14.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Komisia zasadala dňa 18.3.2016, oboznámila sa s programom OZ dňa
31.3.2016, prejednala žiadosť Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. Švedlár,
filiálka Nálepkovo o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce na
celoročnú činnosť vo výške 2500 eur (komisia doporučuje OZ po doplnení
žiadosť schváliť), ďalej prejednala nutnú opravu strechy na Dome smútku,
žiadosti p. Kataríny Kleknerovej, p. Vladimíra Žondu a p. Margaréty
Tomčányovej o výmenu strešných okien. Komisia doporučuje OZ schváliť
zapojenie sa do projektu ELENA, prejednala návrh parkovacích miest na území
obce spoplatnených a nespoplatnených. Taktiež prejednala žiadosť o prenájom
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pozemkov p. Patrikovi Soveľovi, žiadosť obyvateľov časti Záhajnica o
odpustenie dlhu za komunálny odpad z dôvodu neposkytovania služby odvozu
odpadu z tejto časti obce.
Rozprava:
V otvorenej rozprave vystúpili starosta obce, poslanci Ondrej Klekner, Dušan
Slivka vo veci navýšenia príspevku pre Miestnu organizáciu SZZP.
Uznesenie č. 186/2016-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KFaSOM pri OZ v Nálepkove dňa 18.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila členov komisie s povinnosťou
vyplývajúcou z ustanovenia § 7b ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe upozornenia OÚ
Gelnica, OSŽP. Po krátkej diskusii sa členovia komisie dohodli, že do
mapovania výskytu invazívnych rastlín na území Nálepkova bude zapojená
verejnosť výzvou uverejnenou v obecných novinách. Na základe zistených
výsledkov po zmapovaní bude určený spôsob a postup likvidácie invazívnych
rastlín na území Nálepkova.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní schválenie predloženého postupu pri nakladaní s invazívnymi
rastlinami na území obce Nálepkovo.
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila členov komisie so žiadosťou VSD a.s.
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nálepkovo – ul. Hlavná, pri
Strážovskom potoku, úprava NN siete“ umiestnenú v intraviláne obce
Nálepkovo.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní schválenie predloženej žiadosti.
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila členov komisie so žiadosťami
Kataríny Kleknerovej, Margaréty Turčányovej a Vladimíra Žondu – nájomcami
obecných bytoviek o výmenu strešných okien. Po krátkej diskusii členovia
komisie zhodnotili, že k posúdeniu stavu strešných okien je potrebné prizvať
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odborníka na strešné okná, vyžiadať si stanovisko a následne opätovne
prejednať podané žiadosti.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní schválenie predloženého postupu.
Tajomníčka KSÚPaŽP oboznámila členov komisie so žiadosťami Patrika
Soveľa o prenájom pozemku, Vojtecha Horvátha o odkúpenie pozemku, Lukáša
Horvátha o kúpu alebo prenájom pozemku. Doporučujeme žiadosť Vojtecha
Horvátha a Lukáša Horvátha zamietnuť, nakoľko nie je v súlade s územným
plánom obce. Zároveň doporučujeme zamietnuť aj žiadosť Patrika Soveľa a to z
dôvodu, že obec nemá k dispozícii voľných 80 ha pozemkov na prenájom.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní zamietnutie predložených žiadostí.
Člen komisie KSÚPaŽP Ján Plencner oboznámil členov komisie
problémom parkovania v obci Nálepkovo. Po krátkej diskusii sa členovia
komisie dohodli, že bude vypracovaný plán parkovania, kde budú presne
vymedzené parkovacie miesta, ktoré bude možné si prenajať.
Členovia komisie doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní schválenie predloženého postupu.
Predsedníčka KSÚPaŽP oboznámila členov komisie so žiadosťou Jozefa
Šaršaňa o bezplatný prenájom pozemkov – výmenou za obcou užívaný pozemok
vo vlastníctve žiadateľa. Po krátkej diskusii sa členovia komisie rozhodli, že
doporučujú schválenie predloženej žiadosti. Zároveň je potrebné aj právne
ošetrenie požadovanej výmeny výmennou zmluvou.
Členovia KSÚPaŽP doporučujú obecnému zastupiteľstvu na najbližšom
zasadaní schválenie predloženej žiadosti.
Rozprava:
Dušan Slivka – dotazoval sa informácie, koľko strešných okien sa musí
vymeniť. Odpovedal Ján Plencner, že ide o okná na troch nájomných bytoch.
Ján Soveľ – žiadal od predsedkyne komisie vysvetlenie, že obec nemá 80 ha
pozemkov na prenájom, zároveň dodal, že po scelovaní pozemkov všetky
nájomné zmluvy „padli“. Odpovedala Jarmila Pocklanová, že to bolo
rozhodnutie celej komisie, starosta obce dodal, že po úpravách pozemkov je
potrebné všetky zmapovať, nové parcely sa už postupne spracúvavajú. JUDr.
Kozák doplnil, že sa zmenili nielen čísla parciel, ale aj druhy pozemkov, bude
veľmi prácne to zosumarizovať.
Ondrej Klekner – navrhol, aby sa žiadosti, na ktorých sa členovia komisie
nevedia zhodnúť, priamo z komisií posúvali do zastupiteľstva a prejednávali sa
priamo na zasadnutiach, komisia nič neschvaľuje, iba doporučuje. Na tento
návrh reagoval starosta obce.
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Uznesenie č. 187/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo
zasadania KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove z 15.3.2016.
Počet prítomných poslancov: 6 (Bobák, Klekner, Soveľ, Slivka, Pocklanová,
Plencner)
Za hlasovali: 5 (Bobák, Klekner, Slivka, Pocklanová, Plencner)
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Soveľ)
Bod č. 16:
Interpelácie a pripomienky na starostu obce a poslancov OZ
Dušan Slivka – poznamenal, že je potrebné čím skôr pripraviť výberové
konanie na riaditeľa základnej školy. Odpovedal starosta obce, že až po
zasadaní Rady školy, kde sa prejednajú Zásady výberového konania na funkciu
riaditeľa školy, sa vyhlási oznámenie o výberovom konaní, ktoré bude
zrealizované najneskôr do konca mája.
Jarmila Pocklanová – dotaz na riaditeľa lesov (pozn. v tom čase už nebol
prítomný na zasadnutí) k zvýšeniu ceny za palivové drevo, čo viedlo p. riaditeľa
lesov k tomu, že zvýšil ceny za palivové drevo, či vyčerpal všetky možnosti
a dodala, že zaútočil na peňaženky občanov. Na dotaz reagoval starosta obce
a poslanec Ján Soveľ dodal, že aj napriek tomu má obec Nálepkovo najlacnejšie
palivové drevo na Slovensku.
Bod č. 17:
Rôzne
Ján Plencner – informoval o tom, že koncom apríla – začiatkom mája končí
činnosť detašovaného pracoviska ÚPSVaR v Nálepkove, rušia všetky vysunuté
pracoviská, obec s týmto rozhodnutím nemá nič spoločné
- ďalej poznamenal, že sochy významných osobností, ktoré sú umiestnené
v parku sa rozpadávajú, pokiaľ sa neošetria, tak sa zničia úplne, je
potrebné pátrať po združení Fényx Spiša p. Rudolfa Procházku,
kontaktovať ho, nie je zrejmé, koho majetkom sú, ide tu aj o autorské
právo. Starosta obce dodal, že v zápisnici z OZ dňa 26.3.2012 je len
uvedené o vystúpení p. Procházku na zasadnutí a o jeho informovaní, aké
investície plánuje v obci realizovať. Táto informácia bola bez prijatého
uznesenia. Dušan Slivka uviedol, že je potrebné pátrať v ďalších
zápisniciach a pokúsiť sa nakontaktovať na p. Procházku.
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Starosta obce prečítal e-mail od p. Jána Kuru z Registra GPS z 30.3.2016 Vážené vedenie obce Nálepkovo, v prípade, ak chcete výrazne priblížiť
dostupnosť záchranných zložiek (napr. rýchlej zdravotnej pomoci) k Vašim
občanom, zapojte obec Nálepkovo do nášho nenáročného GPS-projektu.
Volám sa Ján Kura a riešenie, ktoré Vám chcem odprezentovať som vlani
navrhol z pozície poslanca obecného zastupiteľstva v obci Liptovské Revúce.
Moje riešenie priradenia GPS súradníc k súpisným číslam domov a následné
poskytnutie zozbierných údajov záchranárom je jednoduché a reálne odskúšané
v praxi (môžete si to overiť napr. u záchranárov na tiesňovej linke 155).
Obce, ktoré tento časovo a finančne nenáročný projekt zrealizujú, zabezpečia
pre svojho občana reálne - NIE hypotetické, rýchle - NIE byrokraticky náročné,
no hlavne funkčné vyriešenie zložitej situácie, ktorá častokrát vzniká v súvislosti
s neprehľadným číslovaním domov v obciach a následnou zložitou orientáciou
záchranných zložiek pri lokalizácii objektu, v ktorom je potrebné poskytnúť
rýchlu pomoc.
Jednorázové náklady na realizáciu tohto GPS-projektu vo väčšine slovenských
obcí neprekročia ani sumu 200 €.
Starosta obce - požiadal poslancov osloviť túto firmu, poinformovať sa a na
ďalšom zasadaní OZ predložiť vyhodnotenie a záver z jednania,
- ďalej informoval o Baníckom spolku Spiš, obec je jeho kolektívnym
členom,
- o kontrole štátneho stavebného dohľadu z Okresnej prokuratúry SNV,
- o podaní projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budov na MF SR,
- o spracovávaní dávok v nezamestnanosti formou inštitútu osobitného
príjemcu,
- o počte exekúcií zamestnancov, ktorí pracujú cez projekty z úradu práce.
Mgr. Ľubomír Solák – poinformoval o životnom štýle rómov, za 1-2 dni prídu
o všetky financie zo sociálnych dávok, časť vezmú úžerníci, časť automaty a to
málo čo ostane, tak alkohol. Je to téma na širšiu diskusiu, je potrebné sa nad tým
zamyslieť.
Bod č. 18:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 13,25 hod.
..............................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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Overovatelia: Patrik Bobák
Ján Soveľ
Zapísala:

Marcela Juhásová
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