ZÁPISNICA
z 2. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 24.1.2011
Prítomní: Dušan Slivka – starosta obce
Eva Antlová, Marián Čarnický, Peter Čarnický, MUDr. Adrián Daniel, Bc. Janka
Ivančová, Július Jesze, Ondrej Klekner, Jana Pronská, Helena Šmelková
– poslanci OZ
Ing. Imrich Keruľ – hlavný kontrolór obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Anna Bobáková – ref. sociálnych vecí
Jozef Sopko – náčelník obecnej polície
Milan Lapšanský – pracovník obecnej polície
Vladimír Labuda – pracovník obecnej polície
Marián Richveis – PO a BP
Marcela Juhásová – sekretariát starostu
Hostia: Mgr. Bibiána Krajníková – riaditeľka ZŠsMŠ
Mgr. Michal Bartoš – riaditeľ DDN, n. o.
Verejnosť: Zdena Küfferová, Jozef Küffer ml., Mgr. Natália Furmanová, Štefan Geletka,
Jozef Pocklan, Jozef Ďuriančík, František Antl, Slávka Smoradová, p. Pronský,
Štefan Czölder
Na úvod zasadania predložil starosta obce program 2. riadneho zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 18.1.2011. Zároveň požiadal poslancov o doplnenie programu tohto OZ o 4
body a to:
8. a) Žiadosť o zmenu Spoločného školského úradu
8. b) Informácia starostu obce o zmene organizačného poriadku Obecného úradu
v Nálepkove
8. c) Schválenie Školského poriadku pre materskú školu v Nálepkove
Tento program spoločne s doplnenými bodmi bol prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 1. riadneho zasadania OZ zo dňa 27.12.2010
3. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 a plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
4. Voľba členov komisií Obecného zastupiteľstva
5. Schvaľovanie plánov práce a rozpočtov jednotlivých komisií
6. Návrh starostu obce na ustanovenie okruhu úkonov a činnosti, ktoré je zástupca starostu
obce oprávnený vykonávať
7. Prehľad činnosti Obecnej polície za rok 2010
8. Voľba nového člena do Rady školy
8. a) Žiadosť o zmenu Spoločného školského úradu
8. b) Informácia starostu obce o zmene organizačného poriadku Obecného úradu
v Nálepkove
8. c) Schválenie Školského poriadku pre materskú školu v Nálepkove
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9. Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu obce p. Ing. Dušana Daniela
10. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov OZ a občanov
11. Záver
K bodu č. 1: Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:

Marcela Juhásová

Do návrhovej komisie boli nominovaní: Július Jesze, Ondrej Klekner
Za overovateľov zápisnice boli určení:

MUDr. Adrián Daniel, Marián Čarnický

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 1. riadneho - ustanovujúceho zasadania
OZ, dňa 27.12.2010
Na 1. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 14 uznesení (uzn. č. 1-14/2010-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 15/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 1. riadneho zasadania OZ, dňa 27.12.2010.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

K bodu č. 3: Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 a plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
Uvedenú správu predniesol Ing. Imrich Keruľ – hlavný kontrolór obce.
Uznesenie č. 16/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2010 a schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok
2011.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 4: Voľba členov komisií Obecného zastupiteľstva
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predsedníčka komisie, p. Eva Antlová, predložila návrh tajomníka a členov KFaSOM.
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Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje tajomníka a členov Komisie finančnej
a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove:
Marta Hamráčková
Jana Pronská
Zuzana Šaršaňová
Anna Kolesárová
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda komisie, p. Ondrej Klekner, predložil návrh tajomníka a členov KOVP.
Uznesenie č. 18/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tajomníka a členov Komisie pre ochranu verejného
poriadku pri OZ v Nálepkove:
Vladimír Labuda
Milan Lapšanský
Vladimír Žonda
Vladimír Hajdučko
Štefan Czölder
Ivan Rusnák
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu
Predseda komisie, p. Marián Čarnický, predložil návrh tajomníka a členov KKMaŠ.
Uznesenie č. 19/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje tajomníka a členov Komisie kultúry,
mládeže a športu pri OZ v Nálepkove:
MUDR. Adrián Daniel
Peter Čarnický
Mgr. Natália Furmanová
Ondrej Klekner
Mgr. Mária Krajňáková
Štefan Štuller
Ingrid Kolarčíková
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
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Predsedníčka komisie, p. Janka Ivančová, predložila návrh tajomníka a členov KSaB.
Uznesenie č. 20/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje tajomníka
a bytovej pri OZ v Nálepkove:
Ondrej Klekner
Bc. Dáša Baniaková
Mgr. Lívia Školníková
Mgr. Lucia Lušňáková
Mgr. Božena Hajdučková
Anna Bobáková

a členov Komisie sociálnej

Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia
Predseda komisie, p. Peter Čarnický, predložil návrh tajomníka a členov KSÚPaŽP.
Uznesenie č. 21/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje tajomníka a členov Komisie stavebnej,
územného plánu a životného prostredia pri OZ v Nálepkove:
Július Jesze
Marián Čarnický
Ing. Ľuboš Daxner
Edita Danielová
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 5: Schvaľovanie plánov práce a rozpočtov jednotlivých komisií
Komisia finančná a správy obecného majetku
Predsedníčka komisie, p. Eva Antlová, predložila Plán práce a návrh rozpočtu na I. polrok
2011 pre KFaSOM.
Uznesenie č. 22/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet na I. polrok 2011 pre
Komisiu finančnej a správy obecného majetku pri OZ v Nálepkove.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
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Predseda komisie, p. Ondrej Klekner, predložil Plán práce na rok 2011 a návrh rozpočtu na
rok 2011 pre KOVP.

Uznesenie č. 23/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet na rok 2011 pre
Komisiu na ochranu verejného poriadku.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu
Predseda komisie, p. Marián Čarnický, predložil Plán práce a návrh rozpočtu na I. polrok
2011 pre KKMaŠ.
Uznesenie č. 24/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet na I. polrok 2011 pre
Komisiu kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Komisia sociálna a bytová
Predsedníčka komisie, p. Janka Ivančová, predložila Plán práce a návrh rozpočtu na I. polrok
2011 pre KSaB.
Uznesenie č. 25/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet na I. polrok 2011 pre
Komisiu sociálnu a bytovú pri OZ v Nálepkove.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia
Predseda komisie, p. Peter Čarnický, predložil návrh Plánu práce a rozpočtu na rok 2011 pre
KSÚPaŽP.
Uznesenie č. 26/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán práce a rozpočet na rok 2011 pre
Komisiu stavebnú, územného plánu a životného prostredia pri OZ v Nálepkove.
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K bodu č. 6: Informácia starostu obce na ustanovenie okruhu úkonov a činností, ktoré je
zástupca starostu obce oprávnený vykonávať
Materiál je prílohou tejto zápisnice.
JUDr. Dušan Kozák – starosta má právomoc určiť činnosti a úkony svojho zástupcu,
poslancom OZ to predkladá ako informáciu.
Uznesenie č. 27/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce Určenie
rozsahu zastupovania starostu obce zástupcom starostu obce.
Za hlasovali 8 poslanci, p. Pronská sa zdržala.
K bodu č. 7: Prehľad činnosti Obecnej polície za rok 2010
Náčelník Obecnej polície, p. Jozef Sopko, predložil Správu o činnosti Obecnej polície
v Nálepkove za rok 2010.
Rozprava:
Jana Pronská, Marián Čarnický – dotaz na náčelníka Obecnej polície, ohľadom
zefektívnenia ich práce, dozor pri športových akciách, pri cintoríne a v čase príchodov
a odchodov detí zo školy. Má záujem uskutočniť stretnutie poslancov OZ a náčelníka OcP.
Odpovedal Jozef Sopko – stretnutie nie je problém zorganizovať a nájsť spoločnú reč.
Uznesenie č. 28/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície
v Nálepkove za rok 2010.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

K bodu č. 8: Voľba nového člena do Rady školy pri ZŠsMŠ Nálepkovo
Uznesenie č. 29/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje nové člena do Rady školy pri Základnej
škole s materskou školou v Nálepkove, p. Mariána Čarnického.
Za hlasovali 8 poslanci, p. M. Čarnický sa zdržal.
K bodu č. 8 a): Žiadosť o zmenu Spoločného školského úradu
Uvedenú zmenu spoločného školského úradu navrhla riaditeľka ZŠsMŠ s odôvodnením, že je
to výhodnejšie jednak vzhľadom na územnosprávne členenie, pretože obec Nálepkovo je

- 7–
súčasťou okresu Gelnica, ako aj z úspornejšieho financovania spoločného obecného úradu pre
prenesený výkon štátnej správy v školstve.
Uznesenie č. 30/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove ruší Uznesenie OZ v Nálepkove č. 316/2005-OZ zo
dňa 27.6.2005 o vstupe obce Nálepkovo do Školského úradu Smižany od 1.9.2005.
Zároveň schvaľuje podľa § 7 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20a zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení uzavretie zmluvy o spoločnom obecnom úrade pre výkon
štátnej správy v školstve s Školským úradom v Margecanoch so sídlom Obchodná 7, 055 01
Margecany.
Za hlasovali 8 poslanci, p. Marián Čarnický sa zdržal.
K bodu č. 8 b): Informácia starostu obce o zmene organizačného poriadku Obecného úradu
v Nálepkove
Uznesenie č. 31/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie rozhodnutie starostu obce o zmene
organizačného poriadku Obecného úradu v Nálepkove zo dňa 18.1.2011, ktorým bola dňom
20.1.2011 zrušená funkcia – prednosta Obecného úradu.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 8 c): Schválenie školského poriadku pre materskú školu v Nálepkove
Uznesenie č. 32/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Školský poriadok pre materskú školu
v Nálepkove.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 9: Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého starostu obce Ing. Dušana Daniela
Ing. Dušan Daniel požiadal OZ o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 v počte 23
dní v zmysle § 2, ods. 2 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení ďalších zákonov.
Marián Čarnický – koľko dní vyčerpal za rok 2010, odpovedal starosta obce – podľa
informácií z jeho výplatnej pásky to bolo spolu za rok 2010 54 dní.
Július Jesze – nie je dôvodová správa predložená, nevieme koľko čerpal starej a koľko novej
dovolenky
Uznesenie č. 33/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje preplatenie dovolenky bývalého starostu
obce Ing. Dušana Daniela v počte 23 dní.
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Proti hlasovali 6 poslanci (Klekner, Čarnický P., Čarnický M., Šmelková, Pronská, Ivančová)
Zdržali sa 2 poslanci (Jesze, Antlová)
K bodu č. 10: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Marián Čarnický
– dotaz na p. Richveisa, aby oboznámil poslancov so svojou prácou, kde sídli, akú činnosť
vykonáva pre našu obec. Na tieto dotazy veľmi podrobne odpovedal p. Richveis, okrem iného
spomenul aj vytvorenie úzkej spolupráce s KSÚPaŽP, pretože je nutné, aby sa táto komisia
oboznámila so súpisom škôd a návrhov na riešenie povodňovej situácie v obci.
Ďalej vzniesol požiadavku na ometanie schodov pred kostolmi v zimnom období a v lete
kosenie trávy v kostolných záhradách pracovníkmi na aktivačné práce. Pripomenul, že
v posledných dňoch nesvieti pouličné osvetlenie v niektorých častiach a taktiež nefunguje
rozhlas.
Na všetky dotazy odpovedal starosta obce, vysvetlil nefunkčnosť verejného osvetlenia
a rozhlasu, prisľúbil aktivačných pracovníkov pri kostoloch.
Ďalej požadoval informácie o prebiehajúcich projektoch v obci, na všetky otázky odpovedal
starosta obce a p. riaditeľka ZŠsMŠ.
Eva Antlová
- nádoby na separovaný zber je potrebné umiestniť aj v Hámri
- ak by bolo možné, tak dať zábradlie na schody ku kostolu v Hámri, veľmi sa tam
šmýka
- je potrebné umiestniť odpadkový kôš aj na autobusovú zástavku Surovec
Jana Pronská
- vyjadrenie k verejnej súťaži pre LON, s. r. o., nesúhlasí s týmto obstarávaním. Uviedla, že
gratuluje obci k dosiahnutiu najvyššej ceny v strednej Európe za m3 dreva a dúfa, že pán
podnikateľ, ktorý je víťazom súťaže to bude zvládať platiť celých 6 mesiacov.
Peter Čarnický
- aká je cena palivového dreva pre občanov a či bude dostupné pre každého obyvateľa
Nálepkova. Odpovedal p. Július Jesze, že cena sa nemenila, vychádza to približne 14
eur mäkké ihličnaté priestorový meter a 17 eur listnaté
Zdena Küfferová
- máme informácie, že minulý rok sa nálepkovské drevo vyvážalo vonku, hlavne do
Spišskej Novej Vsi, niektorí naši občania nedostali prípravné lístky, ale iní vyvážali,
takéto situácie by sa už nemali opakovať. Odpovedal starosta obce, že sa uskutoční
stretnutie s riaditeľom LON, s. r. o., tieto veci sa prejednajú a je potrebné takýmto
situáciám do budúcna zabrániť
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Po naplnení schválených bodov programu starosta vyhlásil rokovanie za ukončené
a poďakoval všetkým za účasť na zasadaní.

Zapisovateľka:
Marcela Juhásová

Overovatelia:
MUDr. Adrián Daniel
Marián Čarnický

Starosta obce:
Dušan Slivka

