ZÁPISNICA
z 24. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 24. 11. 2017
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel, starosta obce
Ing. Július Levický – prednosta úradu
Bc. Daša Baniaková, Patrik Bobák, Ján Plencner, Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová, Ján
Kalafus, - poslanci OZ
JUDr. Dušan Kozák – ref. organizačno-právny
Jarmila Lapšanská – ref. správy majetku obce
Ing. Hyacinta Zozuľáková – ref. správy majetku obce
Mgr. Miroslava Mozgiová – sekretariát starostu obce
PhDr. Jarmila Gabonayová – sekretariát starostu obce, ref. investičný
Ing. Adriana Starinská – stavebný úrad obce
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Marián Richveis – SZČO, autorizovaný bezpečnostný technik
Mgr. Magdaléna Čerťanská – riaditeľka ZŠ s MŠ Nálepkovo
Ing. Branislav Kellner – riaditeľ LON, s.r.o.
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DN n.o.
Ospravedlnení:
Dušan Slivka, Ján Soveľ – poslanci OZ
Neospravedlnený:
Marián Čarnický
Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
1.
a)
b)
c)
d)

Otvorenie
Schválenie programu rokovania
Voľba návrhovej komisie
Určenie overovateľov zápisnice
Určenie zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 23. rokovania OZ dňa
25.8.2017- informácia
a) Poverenie funkcie zástupcu starostu obce
Predkladateľ a spracovateľ: starosta obce
3. Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia
a závery (uznesenia) od posledného rokovania obecného zastupiteľstva
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
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b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Predkladatelia: predsedovia komisií
Spracovatelia: tajomníci komisií
4. Rozpočet obce – čerpanie rozpočtu obce ku dňu 30.9.2017 – informácia
(v členení podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. – rozpočtová klasifikácia)
a) Rozpočet bežných príjmov
b) Rozpočet bežných výdavkov
c) Kapitálový rozpočet (príjmy a výdavky)
d) Rozpočet finančných operácií
5. Rozpočet obce – stav
a) Finančné vzťahy štátu k obci (podielové dane)
b) Hospodárenie obce – informácia
c) Podnikateľská činnosť obce – informácia
d) Vývoj dlhu a splátok obce k 30.9.2017 – informácia
6. Základné prehľady a informácie – chod obce
a) Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnych daniach ku dňu 30.9.2017 –
informácia
b) Stav nedoplatkov a preplatkov na miestnom poplatku za komunálny odpad ku dňu
30.9.2017 – informácia
c) Stav nedoplatkov a preplatkov na ostatných poplatkoch (správne poplatky,
poplatky za ovzdušie, priestupky a správne delikty, z rozhodnutí a opatrení obce ...)
ku dňu 30.9.2017 – informácia
d) Stav nedoplatkov a preplatkov na nájomnom a ostatných službách ku dňu
30.9.2017 – informácia
e) Stav zmluvných pohľadávok obce ku 30.9.2017 – informácia
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenia, bod programu
presunutý z predchádzajúceho rokovania OZ
Predkladateľ: starosta obce
Spracovatelia: prednosta úradu
referát ekonomický
8. Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2016
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: prednosta úradu
referát ekonomický
9. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: prednosta úradu
predsedovia komisií OZ
10. Stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky
2019-2020
Predkladateľ: HK obce
Spracovateľ: HK obce
11. Neobsadené
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12. Voľba prísediacich na Okresný súd Spišská Nová Ves
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
13. Určenie pracovného času hlavného kontrolóra obce Nálepkovo
Predkladateľ : starosta obce
Spracovateľ : referát organizačno- právny
14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nálepkovo a ustanovenie
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti
prihlášky
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
15. Úplné znenie Všeobecného záväzného nariadenia obce Nálepkovo „o obecnej
polícii „ zo dňa 26.5.1994
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
16. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 12/2017 - OZ o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Nálepkovo na rok 2018
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát daní a poplatkov
17. Pracovný poriadok – informácia
Predkladateľ: starosta obce

Spracovateľ: referát organizačno-právny

18. Organizačný poriadok OcÚ v Nálepkove - informácia
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
19. Neobsadené
20. Zámer o vytvorení Spoločenstva vlastníkov prevádzkových nebytových
priestorov bývalého Obvodného zdravotného strediska v Nálepkove
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
21. Zriadenie vecného bremena uloženia splaškovej kanalizačnej prípojky v zemi
pre žiadateľov Kataríny Kičákovej, Hlavná 267/75, Nálepkovo a Ing. Fedora
Midlika, Októbrová 31/A, Prešov
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
22. Ponuka Márie Gabrikovej na odpredaj nehnuteľnosti obci Nálepkovo
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
23. Návrh na zrušenie uznesenia č. 67/2015 – OZ
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ: referát organizačno-právny
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24. Interpelácie poslancov na starostu obce
25. Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
26. Rôzne
a)Námety občanov doručené obci
b)Písomné pripomienky občanov doručené obci
Predkladateľ: starosta obce
Spracovateľ : prednosta úradu
27. Dotazy a dopyty občanov ( fyzických a právnických osôb )
28. Záver

Bod č. 1:
Otvorenie
Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove začalo o 10:00 hod. Zasadnutie
otvoril Ing. Dušan Daniel. V tomto bode programu starosta obce konštatoval, že z celkového
počtu 9 poslancov OZ je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné.

Do návrhovej komisie boli zvolení: Ondrej Klekner, Patrik Bobák
Za overovateľov boli určení: Ján Plencner, Ján Kalafus
Za zapisovateľku bola určená: PhDr. Jarmila Gabonayová
Starosta obce predložil návrh programu 24. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
15.11.2017. Takto predložený návrh pozvánky bol na návrh poslanca Jána Plencnera
schválený s tým že body č. 4-7 je potrebné presunúť na ďalšie zasadanie OZ na deň 15. 12.
2017.
Bod č. 2:
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z 23. rokovania OZ dňa 25. 8. 2017 –
informácia
Na 23. rokovaní OZ bolo prijatých celkom 22 uznesení ( UZN. Č. 332 – 353/2017 – OZ) ,
z ktorých jedno uznesenie bolo informatívneho charakteru, jedenásť uznesení bolo braných na
vedomie, deväť uznesení bolo schvaľovacieho charakteru a jedno uznesenie bolo
konštatačného charakteru.
Na dnešnom rokovaní OZ je potrebné zdôrazniť, že v rámci schváleného uznesenia č.
346/2017-07 šiestimi prítomnými poslancami rokovania vo veci „ vybudovania stojísk,
zberného dvora a sanácie nelegálnych skládok v obci Nálepkovo „ v čiastke 424045,65 EUR
na p.č. 5727/1 v strede obce toto uznesenie nie je realizovateľné z dôvodu nesúhlasu
účastníkov stavebného konania spojeného s územným rozhodnutím zo dňa 12.10.2017),
pretože účastníci konania ( p. Slivenský a p. Slivenská , p. J. Králová a Bc. Králová
nesúhlasili so stavbou. Vyššie uvedenou konštaláciou obec nevyužila možnosť realizovať
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„Zberný dvor.... „ za cca 400 000 EUR z dotácie eurofondov a cca za 20 000,-- EUR
z vlastných zdrojov.
Rozprava:
Neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Uznesenie č. 354/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení
Obecného zastupiteľstva z 23. rokovania OZ, dňa 25.8.2017.
Počet prítomných poslancov: 5
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5
Hlasovania sa zdržali : 0
Proti prijatie uznesenia hlasovali: 0
K bodu č. 2a
Poverenie na zastupovanie starostu obce.
Starosta obce informoval OZ, že dňom 08.08.2017 bol z funkcie zástupcu starostu obce
odvolaný poslanec obecného zastupiteľstva Ján Plencner, a v súlade s § 13b ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov bol starostom obce do funkcie zástupcu starostu
obce dňom 18.09.2017 poverený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Kalafus a súčasne mu
bol podľa § 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení určený okruh úkonov a činnosti, ktoré je
zástupca starostu obce oprávnený vykonávať.
Rozprava:
Neodzneli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 355 /2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie, že Ing. Dušan Daniel, starosta obce
Nálepkovo dňom 18.9.2017 poveril funkciou zástupcu starostu obce Nálepkovo poslanca
Obecného zastupiteľstva obce Nálepkovo Jána Kalafusa a určil mu okruh úkonov a činností,
ktoré je oprávnený zástupca starostu vykonávať.
Počet prítomných poslancov: 5
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5
Hlasovania sa zdržali : 0
Proti prijatie uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 3:
Rokovania komisií obecného zastupiteľstva - informácia a závery (uznesenia) od
posledného rokovania obecného zastupiteľstva
a) Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
b) Komisia sociálna a bytová (KSaB)
c) Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
d) Komisia finančná a správy obecného majetku (KFaSOM)
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e) Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)

Komisia pre ochranu verejného poriadku (KOVP)
Komisia zasadala dňa 22.09.2017 a prejednala nasledovné:
- plán činnosti KOVP a návrh finančného rozpočtu na rok 2018,
- informácia s návrhom pozvánky na 23. zasadnutie OZ obce Nálepkovo,
- problematika pobehovania maloletých detí bez dozoru rodičov v obci Nálepkovo,
- znečisťovanie verejného priestranstva v obci, hlavne okolo kontajnera pri cintoríne.
Komisia zasadala dňa 31.10.2017 a prejednala nasledovné:
- návrh pozvánky na 23. zasadnutie OZ obce Nálepkovo
- problematika maloletých detí bez dozoru rodičov v obci Nálepkovo
- problematika voľného pohybu psov v obci Nálepkovo
- problematika znečisťovania verejného priestranstva v obci Nálepkovo
Rozprava:
Ján Plencner – v rámci zápisnice sa dával návrh rozpočtu aj ekonomickému referátu. Nie je
navrhnutý v rozpočte obce.
Starosta obce – v rozpočtoch komisií sú navrhnuté dosť veľké čiastky. Každú akciu je
potrebné položkovite rozpísať. Je potrebné uviesť presne náklady, ceny, rozpočet, odmeny
podrobne v zmysle VZN 17/2014.
Do rokovacej miestnosti vstúpila Jarmila Pocklanová 10:14 min.
Uznesenie č. 356 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ
v Nálepkove dňa 22. 9. 2017 a 31. 10. 2017.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia sociálna a bytová (KSaB)
Komisia sociálna a bytová pri OZ Nálepkovo zasadala dňa 7.9.2017 a 8.11.2017,
20. 11. 2017. Komisia prejednávala na svojom zasadaní prípravu akcií komisie a prípravou plánu
činnosti a rozpočtu na rok 2018.Vyhodnotením akcií v mesiaci október 2017. Komisia prejednala
pridelenie bytu, prípravou zájazdu a dlhu na nájomnom. Komisia berie na vedomie informácie
o príprave VZN .

Rozprava:
Neodzneli žiadne podstatné otázky, resp. pripomienky.
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Uznesenie č.

357/2017-OZ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KsB pri OZ Nálepkovo
zo dňa 7.9.2017 a 8.11.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Uznesenie č. 358 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo prideľuje jednoizbový bezbariérový byt po vyrovnaní dlhu
k 31. 12. 2017 p. Jozefovi Ivančovi, Nálepkovo, Hlavná 744.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia kultúry, mládeže a športu (KKMaŠ)
Komisia kultúry mládeže a športu zasadala dňa 31.8.2017 ,7.9.2017 a 8.11.2017.
Komisia prejednávala na svojich zasadaniach prípravu akcií komisie a prípravou plánu činnosti a
rozpočtu na rok 2018, príprava podujatí na november a december.

Komisia berie na vedomie informácie o príprave VZN.
Rozprava:
Neodzneli žiadne otázky, resp. pripomienky.
Uznesenie č.

359

/2017-OZ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ Nálepkovo
zo dňa 31.8.2017, 7.9.2017 a 8.11.2017.

Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (KSÚPaŽP)
Komisia na zasadaní dňa 08.11.2017 prejednala:
Zápisnica z 24. zasadania OZ dňa 24.11.2017

Strana 7 z 20

-

možnosť odkúpenia pozemku, parcelné číslo KN-E 4732/1, katastrálne územie
Nálepkovo,
návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2018,
projekt Zberného dvora a zmenu spočívajúcu v zmene umiestnenia,
územný plán obce Nálepkovo,
plnenie požiadaviek obyvateľov školskej ulice,
vybavenie žiadosti p. Kellnerovej o vyčistenie starého mlynského náhonu v 3. Hámri,
plán zimnej údržby ciest v obci Nálepkovo,
rozpočtových požiadaviek na rok 2018,
žiadosť p. Labudovej a p. Olejníka o vysypanie štrku na miestnej komunikácii v 3.
Hámri.

Rozprava:
Jarmila Pocklanová – prečítala zápisnicu KSÚPaŽP. Vzhľadom k tomu, že nebude prítomná
na celom zastupiteľstve zdôraznila obsah poslancom návrh VZN o miestnych daniach
a poplatkoch. S daným návrhom nesúhlasila. Čo sa týka zvyšovania niektorých poplatkov
nesúhlasím. .
Prednosta úradu – čistenie náhonu sa realizuje mechanicky, tam kde sa to nedá bude použité
kalové čerpadlo.

Uznesenie č. 360/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- prípravnú fázu pre aktualizáciu územného plánu obce Nálepkovo, prejednanú na zasadaní
KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove dňa 08.11.2017, ktorá súvisí s uznesením č. 31/2015
z 03/2015.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 361/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- vyčistenia mlynského potoka, prejednané na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove dňa
08.11.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 5
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 1 (Kalafus)
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Uznesenie č. 362/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
rozpočtové požiadavky komisie na rok 2018 prejednané na zasadaní KSÚPaŽP pri OZ
v Nálepkove dňa 08.11.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Uznesenie č. 363/2017 – OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ
v Nálepkove zo dňa 08.11.2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za hlasovali: 6
Zdržali sa hlasovania: 0
Proti hlasovali: 0
Bod č. 4
Bod č. 4. bol vypustený z programu rokovania OZ a presunutý na ďalšie OZ, ktoré sa bude
konať 15. 12. 2017.
Bod č. 5
Bod č. 5. bol vypustený z programu rokovania OZ a presunutý na ďalšie OZ, ktoré sa bude
konať 15. 12. 2017.
Bod č. 6
Bod č. 6. bol vypustený z programu rokovania OZ a presunutý na ďalšie OZ, ktoré sa bude
konať 15. 12. 2017.
Bod č. 7
Bod č. 7. bol vypustený z programu rokovania OZ a presunutý na ďalšie OZ, ktoré sa bude
konať 15. 12. 2017.
Bod č. 8
Výročná správa obce Nálepkovo za konsolidovaný celok za rok 2016
Táto výročná správa je vyhotovená za účtovné obdobie od 1.1.2016 – 31.12.2016 podľa
výsledkov účtovnej závierky za konsolidovaný celok, ktorý predstavuje samotná obec
Nálepkovo ( OcÚ ), Základná škola s Materskou školou Nálepkovo ( rozpočtová organizácia
zriadená obcou ) a Lesy obce Nálepkovo s.r.o. ( obchodná organizácia založená obcou so
100%-nou účasťou ).
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Účtovná závierka bola odovzdaná na Ministerstvo financií Slovenskej republiky v zákonom
stanovenom termíne bez pripomienok.
Rozprava:
Starosta obce – v rozprave starosta obce poukázal na výsledky účtovnej závierky a zdôraznil
skutočnosť znižovania úverového zaťaženia obce, keď v uplynulom roku boli stratené 2 úvery
po 10 rokoch (ulica Letná, vlek).
Prednosta úradu – podotkol, že úpravy sa konali na základe návrhu HK, ktorej pripomienky
boli zapracované.
Starosta obce – pochválil prístup poslancov a ich iniciatívu vo veci spracovávania rozpočtu
na rok 2018. Osobne to uvítal. Poukázal na isté položky v návrhu rozpočtu. Je potrebné však
zabezpečiť aj finančné prostriedky. Upozornil na prebiehajúce projekty a plány, ktoré sa majú
realizovať v obci.
Ján Plencner – navrhujeme presunúť bod č. 9 a 10 na ďalšie zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 364/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie výročnú správu obce Nálepkovo za
konsolidovaný celok.
Počet prítomných poslancov : 6
Za hlasovali : 6
Zdržali sa hlasovania : 0
Proti hlasovali : 0
Uznesenie č. 365 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie správu nezávislého audítora
z uskutočneného auditu konsolidovanej účtovnej závierky, účtovnej jednotky verejnej správy,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Nálepkovo so stanoviskom : Na základe
vykonaného auditu konštatujeme, že konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky
verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Nálepkovo vyjadruje vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia
konsolidovaného celku k 31.12.2015 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
Počet prítomných poslancov : 6
Za hlasovali : 6
Zdržali sa hlasovania : 0
Proti hlasovali : 0
Uznesenie č. 366/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie dodatok správy audítora o overení
súladu Výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z.z. § 23, ods. 5 so stanoviskom, že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe obce
Nálepkovo poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
o konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2015.
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Počet prítomných poslancov : 6
Za hlasovali : 5
Zdržali sa hlasovania : 0
Proti hlasovali : 1 (Pocklanová)

Uznesenie č. 367/2017
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove presúva bod č. 9 a 10 na najbližšie rokovanie OZ,
ktoré sa bude konať dňa 15. 12. 2017.

Počet prítomných poslancov : 6
Za hlasovali : 6
Zdržali sa hlasovania : 0
Proti hlasovali : 0
Bod č. 9
Bod č. 9. bol vypustený z programu rokovania OZ a presunutý na ďalšie OZ, ktoré sa bude
konať 15. 12. 2017.
Bod č. 10
Bod č. 10. bol vypustený z programu rokovania OZ a presunutý na ďalšie OZ, ktoré sa bude
konať 15. 12. 2017.

Bod č. 11
Bod č. 11. bol vypustený z programu rokovania OZ.

Bod č. 12
Voľba prísediacich na Okresný súd Spišská Nová Ves
Funkčné obdobie doterajších občanov obce schválených uznesením obecného zastupiteľstva v
Nálepkove pod číslom 350/2014-OZ zo dňa 3.3.2014 za prísediacich na Okresnom súde v
Spišskej Novej Vsi končí v mesiaci máj 2018.
Vyššie uvedených navrhovaných kandidátov za prísediacich na Okresnom súde v Spišskej
Novej Vsi na obdobie štyroch rokov doporučuje schváliť aj predseda Okresného súdu Spišská
Nová Ves, pretože vo funkcii prísediacich sa osvedčili v predchádzajúcom funkčnom období.
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Navrhovaní kandidáti za prísediacich spĺňajú všetky podmienky v zmysle § 142 ods. 1,2,3 a
predpoklady stanovené v § 139 ods. 1,2 vyššie citovaného zákona.
Rozprava:
Starosta obce – informoval poslancov, že obec obdŕžala list z okresného súdu ohľ. schválenia
prísediacich na pojednávaniach. JUDr. Slovinský bol spokojný s prísediacimi, ktorí boli
schválení v predchádzajúcom období, doporučuje ich na nové obdobie. Sú navrhnutí
pôvodný okrem Ondreja Kleknera, ktorý sa vzdal funkcie prísediaceho. Starosta ponúkol
poslancom, ak majú návrh na štvrtého prísediaceho, tak môžu dať návrhy.
Ondrej Klekner – k rozhodnutiu vzdať sa ho viedli osobné dôvody.

Uznesenie č. 368/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v súlade s § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e týchto prísediacich na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi:
− Eva Antlová, nar. 3.12.1955, trvale bytom Surovecká cesta 182/11, 053 33 Nálepkovo,
− Jozef Král, nar. 13.5.1947, trvale bytom Hlavná 395, 053 33 Nálepkovo,
− Zuzana Šaršaňová, nar. 3.9.1951, trvale bytom Letná 308, 053 33 Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 6
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0

Bod č. 13
Určenie pracovného času hlavného kontrolóra obce Nálepkovo
Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
pracovný pomer hlavného kontrolóra možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého
dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra. Výkon funkcie
hlavného kontrolóra pre obec Nálepkovo je postačujúci aj na polovičný pracovný úväzok.
Rozprava:
Starosta obce - informoval prítomných o úväzkoch HK počas histórie. Podľa zákona 60 dní
pred ukončením funkcie kontrolóra, by sa malo vykonať do 40 dní výberové konanie.
Zastupiteľstvu patrí možnosť určiť úväzok , následne vyhlásenie voľby kontrolóra.

Uznesenie č. 369/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie pracovného pomeru hlavného
kontrolóra obce Nálepkovo na polovičný pracovný úväzok.
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Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5
Hlasovania sa zdržali: 1 (Pocklanová)
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 14
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Nálepkovo a Ustanovenie podrobnosti o
spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky.
Postup voľby hlavného kontrolóra je daný priamo zo zákona o obecnom zriadení. Pretože
voľba hlavného kontrolóra je vo výlučnej právomoci obecného zastupiteľstva, poslanci majú
právo podať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy k predloženému návrhu uznesenia.
Rozprava:
Starosta obce – objasnil podmienky vyhlásenia voľby HK podľa zákona.
Ondrej Klekner – mal dotaz k termínovaniu, vzhľadom k tomu, že dňa 8.1.2018 budú voľby
HK, 60 dňovú lehotu splníme, 40 dní má byť zverejnená voľba, z tohto dôvodu najneskôr
29. 11. 2017 to má byť zverejnené. V kvalifikačných predpokladoch je uvedené VŠ vzdelanie,
podľa zákona je postačujúce SŠ vzdelanie, prax – práca vo verejnej správe. Aby sme mohli
dať možnosť širšiemu počtu uchádzačov kvalifikačné predpoklady chceme znížiť na SŠ
vzdelanie a zrušiť požiadavku na prax vo verejnej správe.
Starosta obce – v poriadku, rešpektujem Váš názor. Vy rozhodujete o tom.
Bc. Daša Baniaková – áno, aj stredoškoláci majú mať možnosť, od toho je komisia, aby
rozhodla či je ten konkrétny človek kompetentný.
JUDr. Dušan Kozák – čo sa týka SŠ vzdelania – je to v poriadku. Ak chcete vyhodiť prax,
tak si to neviem predstaviť. Tí ľudia by nemohli vykonávať túto prácu, neboli by schopní.
Prax je dôležitá pri takejto funkcii. To je môj názor, avšak zastupiteľstvo rozhoduje.
Ondrej Klekner – Samozrejme je to prvá podmienka, ktorá je kladená, následne bude
otváranie obálok, my na zastupiteľstve prehodnotíme, posúdime a vyhodnotíme.
Predchádzajúce výberové konania boli tiež takýmto štýlom.
Starosta obce je to na rozhodnutí OZ.
Daša Baniaková – sama som sa zúčastnila výberového konania, kde boli stanovené takého
podmienky. Pri samotnom pohovore už bolo zrejmé, kto má vedomosti a kto nie.
Uznesenie č. 370/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 a ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
− vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Nálepkovo na deň 8.1.2018.
− schvaľuje ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
obce Nálepkovo a náležitosti prihlášky.
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Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 6
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
K bodu č. 15
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Nálepkovo o obecnej polícii.

Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nálepkovo o obecnej polícii bolo
vypracované v súlade s uznesením OZ číslo 352/2017- OZ zo dňa 25.8.2017.
Rozprava:

JUDr. Dušan Kozák – predložené VZN je v úplnom znení. Obsahovo je to to isté čo bolo
schvaľované postupne.
Ján Plencner – aká je situácia s náčelníkom obecnej polície – nastúpi v novembri?
Starosta obce - je po 3. operácii a nastúpi v decembri. Plánujeme organizovať výberové konanie na
miestne občianske poriadkové služby, ktoré budú vykonávať svoju činnosť od 01. 01. 2018.

Uznesenie č. 371/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Nálepkovo o obecnej polícii číslo 11/2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 6
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0

Bod č. 16
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 12/2017 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Nálepkovo na rok 2018.
Predmetné VZN bolo vypracované v súlade s platným zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzby
jednotlivých daní a miestneho poplatku na rok 2018 sú navrhované v porovnaní s inými
obcami, ktoré na ďalšie zdaňovacie obdobie sadzby a poplatky mierne zvýšili.
Rozprava:
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Prednosta úradu – zmena bola pripravená, rokovali sme to na komisiách. Zvyšuje sa
poplatok za zneškodňovanie odpadu. Zvyšujú sa poplatky z Brantneru, cena práce ide hore.
Náklady sa navyšujú.
Ondrej Klekner –Na stretnutí sme sa dohodli, že budeme zvyšovať ceny v takom znení , ako
bolo v roku 2016.
Jarmila Pocklanová – my sme tu za občanov. Sme za navýšenie, ale nie až tak výrazne. Ide
o rapídne zvýšenie. Poplatok za psa pre občana v hmotnej núdzi 500 Eur.
Starosta obce – je potrebné to prehodnotiť na m2, a tak reálne pozerať na cenu.
Ondrej Klekner – prečo ideme do maxima. Diskutovali sme o tom, nie je to tak ako sme sa
dohodli. Musíme vedieť aj prečo je to také navýšenie. K tým smetiam by sme mali niečo
urobiť v budúcnosti.
Prednosta úradu – bol daný návrh a v zmysle zákona bol zverejnený, vy ste o tom
diskutovali, návrh bol daný na verejnú diskusiu.
JUDr. Dušan Kozák – presne treba navrhnúť – samostatne jednotlivo, aké máte návrhy
k jednotlivým položkám.
Ondrej Klekner – ak sme o pár centov dvíhali – teraz je to rapídne navýšenie. Sme sa na
stretnutí dohodli.

Uznesenie č. 372 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na úrovni a drobné stavebné
odpady na úrovni VZN 3/2016 na území Obce Nálepkovo na rok 2018, bez navyšovania
poplatkov.
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 6
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 17
Pracovný poriadok – informácia
Starosta obce Nálepkovo ako štatutárny orgán obce podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 12 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 84
Zákonníka práce vydal pracovný poriadok zamestnancov Obce Nálepkovo.
Rozprava:
Starosta obce – predniesol poslancom históriu pracovného poriadku, kde sa doplnilo
niekoľko nových vecí.
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JUDr. Dušan Kozák – poslanci mali možnosť si to prečítať. Ide o právomoc starostu obce je
to vnútorný predpis.

Uznesenie č. 373 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o vydaní
pracovného poriadku zo dňa 06. 11. 2017
Poslanec Ondrej Klekner opustil rokovaciu miestnosť.
Počet prítomných poslancov: 5 (Bobák, Pocklanová, Kalafus, Plencner, Baniaková)
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Poslanec Ondrej Klekner vstúpil do rokovacej miestnosti.
Bod č. 18
Organizačný poriadok Obecného úradu v Nálepkove – informácia
Starosta obce Nálepkovo, ako štatutárny orgán obce vykáva organizačný poriadok na základe
§ 13, ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č.
311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Rozprava:
Starosta obce - informoval prítomných o zmenách organizačného poriadku vo vzťahu
k historickému vývoju.
Uznesenie č. 374 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o vydaní
Organizačného poriadku Obecného úradu v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 6
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0
Bod č. 19
Bod č. 19. bol vypustený z programu rokovania OZ
Bod č. 20
Zámer o vytvorení Spoločenstva vlastníkov prevádzkových nebytových priestorov
bývalého Obvodného zdravotného strediska v Nálepkove.

Zápisnica z 24. zasadania OZ dňa 24.11.2017

Strana 16 z 20

Rozprava:
Starosta obce– predniesol problém so spravovaním celého strediska. Nechám na Vás ako
rozhodnete. V priebehu roka je potrebné dať do poriadku všetkých spoluvlastníkov budovy –
Bonamed, LON, Danielová, obecné - CO - náklady na opravu strechy, vodomer, vodovod.
Terasy sa rozpadávajú. Sú tam 2-3 ročné sťažnosti – je potrebné to vyriešiť. Je to niečo iné,
ako spoločenstvo nájomných bytov.
Prednosta úradu – obec nemôže znášať všetky náklady na opravy. Keďže je tu spoločné
vlastníctvo viacerých subjektov.
Bc. Daša Baniaková – som bola oslovená p. Dr. Bodnárovou – aj ona to chce riešiť. Cez
poisťovňu nemôže opravovať. Tak ste predniesli zámer, ktorý by to vyriešil.

Uznesenie č. 376 /2017-OZ
OZ v Nálepkove schvaľuje Zámer o vytvorení Spoločenstva vlastníkov prevádzkových
nebytových priestorov bývalého Obvodného zdravotného strediska v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5
Hlasovania sa zdržali: 1 (Pocklanová)
Proti prijatiu uznesenia hlasovali:
Bod č. 21
Zriadenie vecného bremena uloženia splaškovej kanalizačnej prípojky v zemi pre
žiadateľov Kataríny Kičákovej, Hlavná 267/75, Nálepkovo a Ing. Fedora Midlika,
Októbrova 31/A, Prešov
O zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení splaškovej kanalizačnej prípojky v
zemi p. Kičáková Katarína požiadala obec ako vlastníčka rodinného domu č. 267/ 75 na
pozemkoch vo vlastníctve obce Nálepkovo na parc. E KN č. 1426/1 v dĺžke 8,5 m a na parc.
E KN č. 5765/1 v dĺžke 3,8 m a Ing. Fedor Midlik a manželkou ako vlastníci rodinného domu
č. 266/77 na pozemkoch vo vlastníctve obce Nálepkovo na parc. E KN č. 1426/1 v dĺžke 20 m
a na parc. E KN č. 5765/1 v dĺžke 2,5 m. Kanalizačné prípojky budú uložené v hĺbke 150 cm
a napojené na obecnú kanalizáciu.
Zriadenie vecného bremena podlieha podľa druhej časti, § 3 ods. 3 písm. c) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Rozprava:

JUDr. Dušan Kozák – objasnil situáciu ohľ. potreby tohto vecného bremena, vzhľadom k tomu, aby
sa občania mohli napojiť na verejnú kanalizáciu. „Zákon o tom hovorí. Ide to cez náš pozemok. Iná
možnosť nie je. Aj štát s tým počíta , že do roku 2024 sa majú všetci občania zapojiť na kanalizáciu.“

Uznesenie č. 375 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje zriadenie vecného bremena uloženia splaškovej
kanalizačnej prípojky v zemi pre oprávnených z vecného bremena Kičákovej Kataríny, r.
Turzáková, nar. 07.10.1967, trvale bytom Hlavná 267/75, 053 33 Nálepkovo a Ing. Fedora
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Midlika, nar. 03.06.1966 a jeho manželku Ing. Annu Midlikovú, r. Jenčušovú, nar.
12.05.1966, obaja bytom Októbrova 31/A, 080 01 Prešov, a to podľa priloženej situácie č.
11/2017 zo dňa 04/2017.
Náklady spojené so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností znášajú oprávnení z
vecného bremena.
Počet prítomných poslancov: 6
Za prijatie uznesenia hlasovali: 6
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0

Bod č. 22
Ponuka Márie Gabrikovej na odpredaj nehnuteľnosti obci Nálepkovo
Vlastníčka navrhuje za ponúkané pozemky kúpnu cenu 5,- eur za m2. Na liste vlastníctva je
ešte zapísaný aj rodinný dom s č. 365, ktorý v skutočnosti neexistuje (je tam len malá časť
kamenného muriva) a z toho dôvodu vlastníčka náhradu za to nepožaduje.
Podľa druhej časti, § 3 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce zo
dňa 18.09.2015 kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce podlieha schváleniu obecným
zastupiteľstvom.
Rozprava:
Starosta obce – oboznámil prítomných o ponuke.
Ján Plencner – mal dotaz či je vôbec potrebné odkúpiť túto nehnuteľnosť.
Starosta obce – prosím o hlasovanie.
Poslankyňa Jarmila Pocklanová odišla z rokovania v čase 11:44 hod.
Uznesenie č. 377/2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje kúpu pozemkov vo vlastníctve Gabrikovej
Márie, r. Špaková, bytom Henclová 88, a to parc. C KN č. 305/2 o výmere 154 m2, druh
pozemku záhrady, parc. C KN č. 309/4 o výmere 36 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria a parc. C KN č. 310 o výmere 65 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a
rodinného domu s. č. 365 na parcele č. 310, zapísané na liste vlastníctva č. 68, kat. územie
Nálepkovo
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností znáša predávajúci.
Počet prítomných poslancov: 5
Za prijatie uznesenia hlasovali: 1 (Kalafus)
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 4 (Klekner, Bobak, Baniaková, Plencner)
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Bod č. 23
Návrh na zrušenie uznesenia č. 67/2015-OZ zo dňa 30.03.2015
Návratný príspevok obecné zastupiteľstvo schválilo pre rodiny v hmotnej núdzi na
usporiadanie pohrebu členovi rodiny. Viaceré rodiny však poskytnutý príspevok využívajú na
pohostenie (kúpu alkoholických nápojov), a následne sú taktiež problémy so splácaním
poskytnutého príspevku.
Z uvedeného dôvodu dávam na zváženie poslancom obecného zastupiteľstva, či poskytovanie
príspevku pri úmrtí člena rodiny, vzhľadom na vyššie uvedené plní svoj účel.
Rozprava:
Starosta obce – konštatoval, že sú veľmi zlé skúsenosti s poskytovaním tohto príspevku
zároveň so spätným splácaním.
Prednosta úradu – tento návrh je dosť opodstatnený.
Ján Plencner – poukázal na problémy spojené so splácaním.

Uznesenie č. 378 /2017-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
č. 67/2015-OZ zo dňa 30.03.2015 o poskytovaní návratného príspevku vo výške 300,- eur pre
rodinu v hmotnej núdzi.
Počet prítomných poslancov: 5
Za prijatie uznesenia hlasovali: 5
Hlasovania sa zdržali: 0
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 0

Bod č. 24
Interpelácie poslancov na starostu obce
Ján Kalafus – vyjadril názory na členov OcP, činnosť OcP je opodstatnená. Ohodnotil
pozitívne zvládnutie sviatku všetkých svätých. Ľudia veľmi pozitívne hodnotili účasť
občianskej hliadky na cintoríne. Pripomenul požiadavky na opravu verejného osvetlenia pri
p. Smoradovej, Matúšovej a Furmanovej.

Prednosta úradu – ak by sme to posúdili konkrétne. Podľa normy budú rozmiestnene nové
svetelné body. Za týmto účelom budú spracované podklady na nové verejné obstarávanie.
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Máme zmapované súčasné verejné osvetlenie, kde je 245 bodov, z toho 10
novonavrhnutých. Realizácia obnovy verejného osvetlenia bude v budúcom roku.
Daša Baniaková - Občania nás oslovujú ohľ. verejného osvetlenia p. Smoradová, p.
Kufferovej, p. Furmanová. Zároveň by bolo vhodné riešiť osvetlenie pri autobusovej
zastávke hore pri Snackbare.

Bod č.25
Dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Bod č. 26
Rôzne
a) Námety občanov doručené obci
b) Písomné pripomienky občanov doručené obci
Bod č. 27
Dotazy a dopyty občanov (fyzických a právnických osôb)
Bod č. 28
Záver
Po naplnení bodov programu starosta obce vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené a poďakoval
všetkým za účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo ukončené o ........11:58.......... hod.
Ing. Dušan Daniel
Starosta obce
Ing. Július Levický
Prednosta obecného úradu

Overovatelia:
Ján Plencner
Poslanec OZ
Ján Kalafus
Poslanec OZ

PhDr. Jarmila Gabonayová
Zapisovateľka
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