Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 2

Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 17. zasadania OZ dňa
19.12.2016

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 17. zasadania OZ dňa 19.12.2016
Uznesenie č. 277/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
a úloh zo 17. zasadania OZ zo dňa 19.12.2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Na 17. zasadaní OZ bolo prijatých celkom 38 uznesení (uznesenie č. 239/2016-OZ –
uznesenie č. 276/2016-OZ), z nich 13 bolo vzatých na vedomie, 24 uznesení bolo
schvaľovacieho charakteru a 1 uznesenie č. 272/2016-OZ vo veci plnenia Volebného
programu starostu obce a poslancov kandidujúcich za SNS z novembra 2014 nebolo vzaté na
vedomie.
Pre ďalší život v obci majú veľký význam uznesenia č. 268/2016-OZ schválený Program
rozvoja obce Nálepkovo na roky 2016-2022 a uznesenie č. 270/2016-OZ schválený Rozpočet
obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019 vrátane programového rozpočtu.
Čo sa týka plnenia pracovných úloh, ktoré vzišli v rámci rozpravy na septembrovom, resp.
decembrovom zasadaní OZ pre jednotlivé komisie OZ a zamestnancov OcÚ je naďalej
dôležité:
- venovať sa Územnému plánu a Programu rozvoja bývania vrátane doriešenia
parkovacích plôch na území obce
- doriešiť prevzatie PC s tlačiarňami poslancami OZ Bc. Baniaková, Čarnický a Slivka
- doriešiť problematiku Zakladacej listiny DDN n.o. a jeho štatútu vrátane dodatkov
č. 1 – 3
- konečne na tretí krát ukončiť návrh referátu správy obecného majetku prostredníctvom
hlavnej inventarizačnej komisii na vyradenie opotrebovaného a nefunkčného majetku
nadobúdaného v rokoch 1994 – 2013
Čo sa týka bodu č. 21 (interpelácie...) – kritika starostu obce poslancom Slivkom vo veci
nerešpektovania VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácií – spolu so zápisnicou z OZ ste obdržali
v písomnej forme aj sľúbenú odpoveď, z ktorej vyplýva, že vznesená kritika bola
neoprávnená, pretože objem finančných prostriedkov určených v príslušnom rozpočtovom
roku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Nálepkovo v rámci schvaľovania návrhu rozpočtu
obce.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 3

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nálepkovo
za rok 2016

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Klaudia Baranová – HK obce

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 3
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nálepkovo za rok 2016
Uznesenie č. 278/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Nálepkovo za rok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
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. Predložený materiál zaslaný poslancom OZ a starostovi obce nemá
dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány samosprávy obce.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 4

Správa o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Mgr. Ľubomír Solák – náčelník Obecnej polície

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 4
Správa o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok 2016
Uznesenie č. 279/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o činnosti Obecnej polície
v Nálepkove v roku 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Ako prílohu v dôvodovej správe prikladám Správu o činnosti Obecnej polície v Nálepkove
v roku 2016 a Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za
obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Príloha:
Správa o činnosti Obecnej polície v Nálepkove v roku 2016
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za obdobie od
1.1.2016 do 31.12.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 5

Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej
ochrany a civilnej obrany za rok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Marián Richveis – referát BOZP, OPP a Krízového riadenia obce
Nálepkovo

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 5
Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej obrany
za rok 2016
Uznesenie č. 280/2017-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 obdobie roka 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Na základe plánu práce obecného zastupiteľstva referát bezpečnosti a ochrany zdravia,
ochrany pred požiarmi a krízového riadenia obce Nálepkovo podáva starostovi obce Správu
o činnosti obce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi, civilnej
ochrany a pracovnej zdravotnej služby za obdobie roka 2016.
Príloha:
Správu o činnosti obce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi,
civilnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby za obdobie roka 2016
Zápisnica z Výročnej členskej schôdze DHZ
Plán hlavných úloh DHZ
Uznesenie z Výročnej členskej schôdze DHZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 6

Správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Ing. Adriana Starinská – Stavebný úrad obce

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 6
Správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2016
Uznesenie č. 281/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti Stavebného úradu
obce Nálepkovo za rok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Stavebný úrad – obec 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.
Príloha:
Správa o činnosti Stavebného úradu obce Nálepkovo za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 7

Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove za rok 2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: Bc. Jarmila Danielová – ekonomický referát OcÚ

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 7
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove za rok 2016
Uznesenie č. 282/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ
v Nálepkove za rok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Celkové príjmy OcÚ v Nálepkove predstavovali 3 336 863,84 eur. Z toho bolo v rámci
prenesených kompetencií štátu na samosprávu v oblasti školstva preposlaných ZŠsMŠN
1 267 647,48 eur. Takže samotný OcÚ mal v skutočnosti príjmy 2 069 216,36 eur, z ktorých
v rámci výdajov zrealizoval 1 740 263,36 eur.
Príjmy a výdaje sú po jednotlivých položkách uvedené v prílohách.
Príloha:
Čerpanie finančného rozpočtu – Príjmy
Čerpanie finančného rozpočtu - Výdaje

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 8

Informácia o stave pohľadávok obce Nálepkovo k 31.12.2016
vrátane vyhodnotenia analýzy vývoja nárastu pohľadávok
v rokoch 2011-2014 a zrealizovaných personálnych opatrení
k 31.03.2016

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 8
Informácia o stave pohľadávok obce Nálepkovo k 31.12.2016 vrátane vyhodnotenia
analýzy vývoja nárastu pohľadávok v rokoch 2011-2014 a zrealizovaných personálnych
opatrení k 31.3.2016
Uznesenie č. 283/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o stave
pohľadávok obce Nálepkovo k 31. 12. 2016
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Uznesenie č. 284/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie prijaté opatrenia na vymáhanie
nedoplatkov zrealizované v priebehu januára – februára 2017.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Na 14. zasadaní obecného zastupiteľstva v Nálepkove dňa 31. 03. 2016 pod bodom č. 11 bola
prejednávaná problematika narastania pohľadávok obce Nálepkovo vo vzťahu nedoplatkov za
dane z nehnuteľnosti a za psov, za komunálny odpad, za vodné a stočné a nájomné byty
(príloha č. 1).
Na tomto zasadaní v prílohe č. 2 bola zrealizovaná analýza vývoja nárastu pohľadávok
v rokoch 2011 – 2014 a zrealizované personálne opatrenia k 31.03.2016. Tieto opatrenia síce
čiastočne dosiahli zníženie ročného narastania nedoplatkov (v rokoch 2011 – 2015 bol nárast
v priemere 22 363,22 Eur) o 2 479,81, t.j. na 19 883,41 za rok 2016.
Problematika nárastu nedoplatkov bola rozdiskutovaná aj na poslednom zasadaní KFaSOM
dňa 11.11.2016, na ktorej som sa vyjadril, že bude potrebné personálne posilniť referát
hospodárskej prevádzky, ktorý vyberá platby za komunálny odpad a za vodné a stočné (Ing.
Jánoš). Vzhľadom k tomu, že pribudli ďalšie dve nákladné autá (toho času 3 nákladné autá,
traktor Farmtrac, 2 osobné vozidlá a 2 úžitkové), ktorých agendu taktiež vedie, resp. viedol
Ing. Jánoš.
K 16.01.2017 na referát hospodárskej prevádzky bol prijatý Ing. Július Levický, ktorý má
v pracovnej náplni spravovanie autoparku obce a spravovanie obecných nájomných bytov
v počte 124 a správu obecných budov (OcÚ, zbrojnica Nálepkovo, Tretí Hámor, KC, športový
areál...) a zároveň bude vymáhať nedoplatky – nájomné za byty, vodné a stočné
a predovšetkým poplatky za komunálny odpad.
Príloha: Prehľad vývoja nedoplatkov od 30. 11. 2010 priebežne k 31. 12. 2014 -31. 12. 2015
až k 31.12.2016

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 9

Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok
2016

Predkladateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Spracovateľ: riaditelia právnických osôb obce

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 9
Dosiahnuté ekonomické výsledky právnických osôb obce za rok 2016
Uznesenie č. 285/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky
právnických osôb obce za rok 2016.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Celkové príjmy školy predstavovali 1 471 822,31 eur (z toho originálne kompetencie
154 556,50 eur) a výdaje boli v čiastke 1 462 385,21 eur. Správa o hospodárení k 31.12.2016
v prílohe.
Celkové príjmy Domova Nálepkovo n.o. predstavovali 617 526,35 eur a výdaje
623 840,23 eur. Rozbor výsledku hospodárenia za rok január – december 2016 v prílohe.
Celkové príjmy Lesov obce Nálepkovo s.r.o. predstavovali 590 992,17 eur a náklady
na ich činnosť 588 058,69 eur. Z celkového množstva vydodaného dreva predstavovala:
piliarska guľatina 53,8 %, vláknina ihličnatá 18,1 %, palivo ihličnaté 24,7 % a palivo listnaté
0,4 %. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016 v prílohe.
Príloha:
Správa o hospodárení k 31.12.2016 – ZŠsMŠN
Rozbor výsledku hospodárenia za rok január – december 2016 – Domov Nálepkovo n.o.
Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016 – LON s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 10

Závery z informácie o stave inventarizácie obce Nálepkovo
k 31.12.2010 do termínu 30.9.2015

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

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 10
Závery z informácie o stave inventarizácie obce Nálepkovo k 31.12.2010 do termínu
30.09.2015
Uznesenie č. 286/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) schvaľuje Návrh Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Nálepkovo na vyradenie
neupotrebiteľného majetku obce v sume 68 247,19 €
na základe vykonanej
inventarizácie k 31.12.2010,
b) menuje likvidačnú komisiu, ktorá bude zároveň plniť aj pôsobnosť vyraďovacej
komisie v zložení predseda: ..............................., člen: ........................, člen: ...............
c) poveruje
likvidačnú
komisiu
zabezpečením
likvidácie
prebytočného
a neupotrebiteľného majetku tak, aby nedošlo k zámene s majetkom, ktorý naďalej
zostáva v evidencii a vyhotoví zápisnicu o likvidácii majetku, ktorú predloží
obecnému zastupiteľstvu.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Dňa 27.05.2015 bol vydaný Príkaz starostu obce č. 1/2015 k vykonaniu inventarizácie
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010, ktorým bolo v zmysle
ustanovení § 29 a § 30 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov na zabezpečenie preukázateľnosti účtovníctva účtovnej jednotky nariadené vykonať
riadnu inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010 do
termínu 30.09.2015.
K uvedenému príkazu bol dňa 17.06.2016 vydaný Dodatok č. 1/2016 na vykonanie
aktualizácie inventúrnych súpisov majetku do 30.07.2016.
Informácia o stave inventarizácie Obce Nálepkovo k 31.12.2010 bola spolu s Návrhom na
vyradenie majetku (roky 1981-2010) prejednávaná na 16. zasadaní OZ v Nálepkove zo dňa
26.09.2016 s výstupom, že Návrh na vyradenie majetku (roky 1981-2010) je potrebné
prejednať KFaSOM s návrhom na schválenie v OZ.
Finančná komisia na svojom zasadaní dňa 18.10.2016 nemala spracované podklady
k budove kotolne a pozemkom uvedeným pod por. číslami 121, 125, 126 a 127 z Návrhu na
vyradenie majetku (roky 1981-2010), ktorý mal komisii pripraviť právny zástupca obce JUDr.
Kozák, na základe pripomienky poslanca OZ. Z uvedeného dôvodu sa tento bod preložil na
nasledujúce zasadanie KFaSOM.
Právny zástupca obce JUDr. Kozák podal Informáciu o vyradení niektorých pozemkov
z majetku obce na referát správy majetku obce. Referát správy majetku obce legislatívne
preveril a postúpil uvedenú informáciu na prejednanie KFaSOM dňa 20.02.2017. Komisia
zobrala túto informáciu na vedomie a odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Nálepkove prijať
uznesenie.
Príloha:
Dodatok k Návrhu na vyradenie majetku (roky 1981-2010)

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 11

Informácie z komisií pri OZ – Zápisnice z priebežných zasadaní
komisií a ich doporučenia na uznesenia a úlohy pre zasadanie OZ

Predkladateľ a spracovateľ: predsedovia jednotlivých komisií pri OZ

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 11
Informácie z komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Uznesenie č. 287/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove dňa 26.1.2017 a 10.2.2017.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala v dňoch 26.1.2017 a 10.2.2017, kde prejednala plán činnosti
a finančný rozpočet komisie na rok 2017, problematiku zvýšeného pohybu psov po verejných
priestranstvách, problematiku občanov žijúcich na adrese Hlavná 543, pohyb maloletých detí
bez dozoru rodičov po verejnom priestranstve obce a to hlavne pri miestach, kde sa
nachádzajú kontajnery na komunálny a separovaný odpad, počas zimného obdobia venovať
zvýšenú kontrolu hlavne pri údržbe ciest a chodníkov, zároveň vykonávať kontrolu hladiny
vodného toku a tak predchádzať vzniku povodní a sledovať parkovanie vozidiel na verejných
priestranstvách obce s návrhom na vytvorenie parkovacích miest.

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Uznesenie č. 288/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove z 13.2.2017.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 13.2.2017, na zasadnutí prejednala Smernicu č. 1/2017 „Zásady tvorby
a čerpania fondu opráv, prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce“ zo

dňa 1.2.2017, návrh pozvánky na 18. zasadanie OZ, zámery obce na rok 2017 a novú žiadosť
o pridelenie nájomného bytu.

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Uznesenie č. 289/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove v dňoch 25.1.2017 a 15.2.2017.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia kultúry, mládeže a športu zasadala v dňoch 25.1.2017 a 15.2.2017. Komisia
prejednávala na svojich zasadaniach plnenie akcií za posledné obdobie. V decembri sa
uskutočnil vianočný koncert v kostole a futbalový turnaj. V januári bol uskutočnený výstup na
Baračskú skalu. Ďalej sa komisia zaoberala plánovanými akciami na tento a budúci mesiac
a plánom činnosti na najbližšie obdobie poriadané komisiou. Dňa 18.2.2017 komisia
pripravuje Obrovský slalom v lyžovaní o pohár starostu obce. Komisia berie na vedomie
informácie o zámeroch obce na rok 2017.

Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
Uznesenie č. 290/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove dňa 20.2.2017.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia zasadala dňa 20.2.2017, kde prejednala žiadosť Jána Soveľa a Ľuby
Soveľovej o zámenu pozemkov, prerokovala dosiahnuté ekonomické výsledky obecného
úradu za rok 2016, vývoj nedoplatkov od 30.11.2010 až k 31.12.2016 a zamestnanec
obce informoval o zaslaní upomienok s výzvou na zaplatenie.
Ďalej zástupca starostu obce predložil informáciu o napĺňaní investičných aktivít na rok 2017
– renovácia požiarnej zbrojnice v Treťom Hámri, výmena okien na budove obecného úradu,
rekonštrukcia cesty Pod Halmou, dokončenie kanalizácie, prístavba materskej škôlky pri
ZŠsMŠN, posilnenie vodného zdroja Grün, kultúrno-spoločenské komunitné centrum
a výstavba 6-bytového domu na námestí.

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Uznesenie č. 291/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP
pri OZ v Nálepkove z 21.12.2016 a 15.2.2017.
Počet prítomných poslancov:
Za hlasovali:
Zdržali sa hlasovania:
Proti hlasovali:
Dôvodová správa
Komisia na zasadaniach v dňoch 21.12.2016 a 15.2.2017, na ktorých prejednala
žiadosť p. Čecha o predĺženie lehoty výstavby, žiadosť p. Svobodu o zmenu účelu užívania
stavby, žiadosť p. Sedláčika a p. Sedláčikovej o predĺženie lehoty výstavby doručené
stavebnému úradu – obci Nálepkovo, plánovanú výstavbu v obci Nálepkovo a žiadosť
o stavebné povolenie pre stavbu „Nálepkovo – Hámor 3 – Úprava NN siete“.

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove

Bod č. 13

Rôzne

Predkladateľ a spracovateľ: Ing. Dušan Daniel – starosta obce

Február 2017

Návrh na uznesenie
z 18. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 27.02.2017
k bodu č. 13
Rôzne
Starosta obce v tomto bode programu predkladá nasledovné informácie:
- Dňa 24.1.2017 starosta obce obdržal list od pána prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku (v prílohe pozvánky na dnešné rokovanie), v ktorom pán prezident
v rámci samospráv SR zaprial aj našej obci úspešný celý nový rok 2017. Zároveň
v ňom konštatuje rešpekt k práci samospráv, neprimerané finančné zabezpečenie štátu
v prenesení kompetencií štátu na samosprávu a náročnosť samosprávy pracovať
s rómskou komunitou. Pán prezident oceňuje v tejto oblasti pozitívny prístup
samosprávy vrátane pozitívnej spolupráce s podnikateľmi, či charitatívnymi
organizáciami. Ďalej v liste spomína riešenie problematiky v oblasti školstva
a zdravotníctva a o zlepšení situácie v rómskych komunitách.
- Dňa 24.1.2017 obec obdržala z Národného informačného strediska Slovenskej
republiky a.s. certifikát, ktorým obec Nálepkovo bola vyhodnotená ako „Obec
s predpokladom stabilného rozvoja“ (certifikát v prílohe). Z certifikátu vyplýva, že
obec Nálepkovo v rokoch 2009-2015 čo sa týka okresu Gelnica je na 2-4 mieste z 20tich samospráv a v rámci Košického kraja v tom istom období 2009-2015 je na 5-11
mieste zo 458 samospráv kraja. Myslím si, že vyššie uvedené svedčí o ekonomickej
stabilite obce Nálepkovo a v žiadnom prípade v rokoch 2009-2015 obci nehrozila a ani
nehrozí nútená správa Ministerstvom financií SR.
- V priebehu januára t.r. obec spracovala Žiadosť o priznanie postavenia sociálneho
podniku pracovnej integrácie, ktorý registruje, resp. schvaľuje MPSVaR SR na
základe stanoviska OÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi (v prílohe). Výhoda zriadenia
sociálneho podniku spočíva v tom, že môže realizovať všetky práce na území obce
podľa štruktúry pracovných miest – t.j. 13 súčasných kmeňových zamestnancov
s posilnením 6-tich zamestnancov z radov nezamestnaných, ktorý realizujú a budú
naďalej realizovať práce v prospech obce.
- Dňa 2.2.2017 bolo na Okresnú prokuratúru v Spišskej Novej Vsi podané trestné
oznámenie pre podozrenie zo sprenevery súvisiacou s realizáciou 3. ročníka
Furmanských pretekov, ktoré sa uskutočnili dňa 26.7.2014 (v prílohe).
Príloha:
List prezidenta SR Andreja Kisku
Certifikát NIS SR
Stanovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Trestné oznámenie zaslané na Okresnú prokuratúru Spišská Nová Ves

