ZÁPISNICA
z 18. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 27.7.2009
Prítomní: Ing. Dušan Daniel – starosta obce, Ján Plencner – prednosta OcÚ
Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Július Jesze, Irena Majorová,
Dušan Slivka – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ – HK obce,
Helena Kiššáková – ek. ref., Jozef Jánoš – ref. daní a poplatkov,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda, Milan Lapšanský – OcP
Hostia: Michal Bartoš – DDN n.o., Helena Šmelková – TKŠN s.r.o.,
Ospravedlnení: Eva Antlová, Milan Rusnák. Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Gabriela Mattová – sekretariát, Anna Bobáková – ref. sociálny,
Edita Danielová – stav. ref., Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO,
Jozef Antoni – LON s.r.o., Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN
Starosta obce v úvode predložil program dnešného rokovania v zmysle pozvánky zo dňa
23.7.2009 s návrhom programu, ktorý bol schválený bez pripomienok.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 17. riadneho zasadania OZ, dňa 29.5.2009
3. Projekt „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
4. Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2009
6. Majetkové veci
a) Brandebur a Mozgi – kúpa pozemkov od obce
b) Kuzár – kúpa pozemku od obce
c) Obec Nálepkovo – kúpa pozemku
7. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
10. Záver

K bodu č. 1: Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Július Jesze – zástupca starostu obce

Do návrhovej komisie boli nominovaní: Dáša Baniaková
Irena Majorová
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Natália Furmanová
Dušan Slivka

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 17. riadneho zasadania OZ, dňa 29.5.2009
Na 17. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 24 uznesení (uzn. č. 342-365/2009OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného charakteru.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- vzniesla otázku vo vzťahu k pozastaveným uzn. č. 337 - 338/2009-OZ, ktorým OZ
potvrdzuje výkon pozastavených uznesení, že v čom porušili 6-ti poslanci zákon, ako
dopadlo podanie ohľadom porušenia zákona poslancami na prokuratúre a či právnik obce
spracoval Zásady na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel obce
Nálepkovo v plnom znení
Dušan Kozák
- zásady sú vypracované
Dušan Daniel
- 24.7.2009 prišiel v tejto veci list z okresnej prokuratúry, ktorý bude prejednaný na
najbližšom riadnom zasadaní OZ
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 366/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh zo 17. riadneho
zasadania OZ zo dňa 29.5.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 3: Projekt „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, možnosť čerpania finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
V rámci možnosti čerpania nenávratného finančného príspevku z Regionálneho
operačného programu vyhláseného MVaRR SR bol spracovaný projekt pre stavebné
povolenie a ohlasovaciu povinnosť „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, ktorý sa dotýka
riešenia obnovy miestnych komunikácií, verejných plôch, zelene, parkovísk pre vozidlá
a mostových objektov na Železnom potoku podľa prílohy A 3) – Členenie stavby na stavebné
objekty (príloha zápisnice).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- z akého dôvodu nie je v projekte zahrnutá Nová ulica, keď v Akčnom pláne je?
- ak sa neurobí cesta na Novej ulici znehodnotí sa Školská ulica nánosom blata
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- v tomto projekte môže byť zahrnutá rekonštrukcia ulíc, ktoré sú napojené na centrum
obce, v žiadnom prípade nemôžu byť robené prepojenia miestnych komunikácií mimo
centra obce
- nevylučujem, že počas realizácie tohto projektu bude urobená aj cesta na Novej ulici
z vlastných zdrojov
Dušan Slivka
- úprava priestranstva pri Mlyne je zbytočná, však priestranstvo je tam upravené
- taktiež je tam zbytočná aj protipovodňová hrádza keďže je plánovaná aj pri regulácii
Železného potoka
- má vôbec obec financie na 5%-tnú spoluúčasť?, obec už nemôže brať pôžičky
- nesúhlasím čo sa týka financovania, platíme veľké mesačné splátky, podielové dane sa
znižujú – unesieme to finančne?
- nesúhlasím so spôsobom financovania, rozpočet je už dosť napätý a obec musí mať nejakú
finančnú rezervu napr. na živelné pohromy , ....
- najprv musíme dokončiť rozpracované akcie
- čo je to revitalizácia prvkov na námestí a zdravotnom stredisku?
Dušan Daniel
- verejné priestranstvo pri Mlyne sa dokončí podľa projektu, upraví sa až po rodinný dom
pána Szekelyho
- revitalizácia znamená obnovenie prvkov drobnej architektúry t.j. osvetlenie, lavičky,
odpadkové koše, ...
- projekt ešte nie je schválený, ak prejde tak potom budeme hľadať zdroje
Imrich Keruľ
- obec má ešte 7,0 mil.Sk rezervu čo sa týka úverovej zaťaženosti
- obec má úvery vo výške 50,6 mil.Sk, z toho ale 37,3 mil.Sk zo Štátneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu bytov, ktoré sú rozvrhnuté na 30 rokov
- teraz je obdobie, keď je možnosť čerpať finančné prostriedky na projekty - tak je to
potrebné využiť
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 367/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1.
Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 4.1a 2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Regenerácia centra obce Nálepkovo“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom obce Nálepkovo a platným Programom hospodárskeho
sociálneho environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce Nálepkovo.
2.
Zabezpečenie realizácie projektu obcou Nálepkovo po schválení žiadosti o NFP
3.
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 45.559,83 € s DPH (1.372.538,46 Sk).
Za hlasovali 2 poslanci (Majorová, Jesze) a hlasovania sa zdržali 3 poslanci (Baniaková,
Furmanová, Slivka).
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K vyššie uvedenému neschválenému uzneseniu starosta obce konštatoval, že jeho výkon
pozastaví, z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre obec pretože nebude možné realizovať
rekonštrukciu miestnych komunikácií na ul. Mlynskej, Školskej, Cintorínskej a na ul. Pod
Halmou vrátane verejného osvetlenia, chodníkov a verejných priestranstiev.
Zároveň poznamenal, že neschválením tohto uznesenia spôsobili poslanci OZ obci škodu
cca 750,0 tis.Sk – 24,9 tis.€, ktoré doposiaľ obec vynaložila resp. vynaloží za projektovú
dokumentáciu a za spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Dušan Slivka
- faktickou poznámkou argumentoval, že túto škodu spôsobil starosta a nie poslanci
K bodu č. 4: Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernica o verejnom obstarávaní bližšie upravuje postup obce pri zadávaní zákazky na
dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác, koncesie a súťaži
návrhov. Prijať smernicu o verejnom obstarávaní je obec povinná jednak z dôvodu, že
v zmysle citovaného zákona je verejným obstarávateľom, ale aj z dôvodu, že táto smernica sa
má predkladať aj k projektom a žiadostiam o poskytovanie finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- písomné materiály k OZ boli doručené neskoro, nie podľa schváleného uznesenia – tri
pracovné dni pred zasadaním OZ a preto nebolo možné túto Smernicu prekonzultovať na
OcÚ
- zákon o verejnom obstarávaní platí od roku 2006 a len teraz schvaľujeme Smernicu?
Dušan Daniel
- tento zákon od roku 2006 bol niekoľkokrát novelizovaný a taktiež aj prechodom na euro
je potrebné túto smernicu zaktualizovať
Natália Furmanová
- z dôvodu prítomnosti len 5-tich poslancov navrhujem, aby sa tento materiál presunul na
ďalšie OZ
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 368/2009-OZ
Z dôvodu neprítomnosti štyroch poslancov Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bude prejednaná na nasledujúcom zasadaní OZ.
Za hlasovali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka) a proti boli 2 poslanci (Majorová,
Jesze).
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K bodu č. 5: Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2009
Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nálepkovo vyplýva z
§ 18 písm. f ods. 1 a písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý obdržali
všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- navrhujem doplniť bod č. 2 o Kontrolu dodávok a cien drevnej hmoty za I. polrok 2009
podľa jednotlivých odberateľov
- ďalej doplniť o bod č. 6 Kontrola záznamov o jazde motorových vozidiel raz za tri
mesiace
O doplnení týchto návrhoch sa hlasovalo samostatne:
Uznesenie č. 369/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh doplnenia Plánu kontrolnej činnosti o bod č. 2
Kontrola dodávok a cien drevnej hmoty za I. polrok 2009 v LON s.r.o..
Za hlasovali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka) a proti boli 2 poslanci
(Majorová, Jesze).
Uznesenie č. 370/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh doplnenia Plánu kontrolnej činnosti o bod č. 6
Kontrola záznamovo o jazde motorových vozidiel raz za tri mesiace.
Za hlasovali 3 poslanci (Baniaková, Furmanová, Slivka) a proti boli 2 poslanci
(Majorová, Jesze).
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 371/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II.
polrok 2009 vrátane navrhovaných doplnení.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Dušan Daniel
- čo sa týka doplnenia bodu č. 6 chcem pripomenúť, že ešte nie je rozhodnuté
o pozastavených uzneseniach týkajúcich sa služobných motorových vozidiel, túto vec rieši
okresná prokuratúra
- čo sa týka dodávok a cien drevnej hmoty LON s.r.o. toto si ešte preverím a možno aj
výkon tohto uznesenia pozastavím
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K bodu č. 6: Majetkové veci
a) Brandebur a Mozgi – kúpa pozemkov od obce
Brandobur Peter svoju žiadosť o kúpu pozemkov odôvodňuje tým, že na vyššie
uvedeným pozemkoch chce podnikať v oblasti agroturistiky s tým, že počíta aj s vytvorením
pracovných miest pre obyvateľov obce. Predmetné pozemky obcou nie sú žiadnym spôsobom
využívané a ich časť užíva aj Mozgi Jozef s maž. pre svoju potrebu. Kupujúci sa navzájom
dohodli, že predmetné pozemky odkúpia tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne č.
402/2009 zo dňa 5.5.2009.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 372/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc.C KN č. 343/1 o výmere 290 m2,
druh pozemku trv. tráv. porast, pozemku parc. C KN č. 344/1 o výmere 423 m2, druh
pozemku trv. tráv. porast, pozemku parc CKN č. 344/2 o výmere 537 m2, druh pozemku trv.
tráv. porast v prospech nadobúdateľa Brandobura Petra, Spišská Nová Ves, Za šestnáskou
1365/4 a pozemku parc. C KN č. 343/3 o výmere 77 m2, druh pozemku trv. tráv. porast
v prospech nadobúdateľov Mozgiho Jozefa s manželkou Máriou, Nálepkovo, Letná 354 za
kúpnu cenu 2,32 € za 1 m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností (správny poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, geometrický plán, vytýčenie hraníc) znášajú
kupujúci.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
b) Kuzár – kúpa pozemku od obce
Pozemok parc. číslo 5752/3 sa nachádza medzi záhradkami na ulici Letnej smerom od
výtokového stojanu k vodnému toku Železný potok. Žiadatelia o kúpu pozemku svoju žiadosť
odôvodňujú tým, že v súčasnosti tento pozemok slúži ako smetisko a z toho dôvodu ho chcú
oplotiť a zveľadiť. V žiadosti prehlasujú, že odtok z výtokového stojanu vody zachovajú, čo
bude aj uvedené v kúpnej zmluve.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- vzhľadom k tomu, že tento veľmi úzky pozemok nie je využiteľný a lukratívny,
doporučujem znížiť cenu zo 70,-Sk na 1 m2 na symbolickú cenu pretože kupujúci musí
zaplatiť cca 66,-€ za návrh na vklad do katastra
Dušan Slivka
- navrhujem tento pozemok odpredať za symbolické 1,-€
Na záver bolo prijaté:

-7Uznesenie č. 373/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 5752/3 o výmere 197 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, v prospech nadobúdateľov Kuzára Dušana a manž.
Jolanou, bytom Letná 342/67, Nálepkovo za kúpnu cenu 1,-€ za celý pozemok. Náklady
spojené s prevodom nehnuteľností (správny poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľnosti) znášajú kupujúci.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
c) Obec Nálepkovo – kúpa pozemku
Pozemok sa nachádza v obecnom parku a je na ňom postavené verejné WC. Je niekoľko
rokov obcou aj udržiavaný. V minulosti na tomto pozemku bola škola vo vlastníctve
Evanjelickej cirkvi. Obec tento pozemok potrebuje vysporiadať za účelom realizácie projektu
„Regenerácia centra obce Nálepkovo“, ale aj z dôvodu zachovania jeho terajšieho účelu
(park).
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 374/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku parc. č. 463 o výmere 493 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, v prospech nadobúdateľa Obce Nálepkovo za
kúpnu cenu 2,32 € za 1 m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností (správny poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 7: Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery,
uznesenia a úlohy
Všetky materiály týkajúce sa jednotlivých komisií boli poslancom doručené v písomnej
forme.
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 15.5.2009 a 26.6.2009)
Na týchto zasadaniach komisia opakovane prejednávala nelegálnu skládku odpadu za
domom č. 543 s príslušnými opatreniami a združovanie sa rómskych spoluobčanov
v priestoroch parku Padlých v II. sv. vojne a ich hlučné správanie sa na tomto mieste.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 375/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ zo dňa
15.5.2009 a 26.6.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch 23.6.2009 a 2.7.2009)
Na týchto zasadaniach komisia prejednala prípravu zájazdu do Kežmarku na Európske
ľudové remeslá, pripomienku prednostu OcÚ vo veci odovzdávania a preberania bytov s tým,
aby sa kládol väčší dôraz na závady a ich odstránenie a odovzdanie obecného nájomného
bytu na ul. Zimnej č. 580 po Miriam Lámerovej s jeho následným pridelením Dane Kútikovej.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- poďakovala prednostovi OcÚ za vybavenie voľného vstupu na Európske ľudové remeslá,
ktoré sa konali v Kežmarku
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č.376/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KSaB pri OZ zo dňa
23.6.2009 a 2.7.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 377/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 3 na ul.
Zimnej č .580/15 pani Dane Kútikovej, bytom Zimná č. 580/15, byt č. 2.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala dňa 23.6.2009)
Na tomto zasadaní komisia zhodnotila plnenie plánu činnosti za posledné obdobie cyklistické preteky konané 23.5.2009, kde sa zúčastnilo 34 pretekárov, súťaž na kolieskových
korčuliach konaná dňa 13.6.2009 z počtom účastníkov 52 a veľký úspech mala aj Olympiáda,
na ktorej sa zúčastnili deti MŠ a ZŠ so ziskom 11 medailí.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Ján Plencner
- informoval o návšteve družobného mesta Bledow v dňoch 3.-5. júla 2009 spolu
s poslancami J. Soveľom a Z. Štullerom na základe pozvania
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 378/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ zo zasadania dňa
23.6.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
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Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 15.7.2009)
Komisia na svojom zasadaní prejednala plán práce na II. polrok 2009, prehľad platieb
nájomného za byty a nedoplatkov za byty a žiadosti o finančné príspevky s jednotlivými
príslušným závermi a uzneseniami.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 379/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ dňa
15.7.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 380/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, Okresná rada Gelnica vo výške 17,-€ na rok 2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 381/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Jána Batoryho, bytom
Nálepkovo, ul. Letná č. 5 vo výške 300,-€ na reprezentáciu pri tanečných súťažiach
s vyúčtovaním do 30.11.2009.
Za hlasovali 4 poslanci a hlasovania sa zdržala poslankyňa Furmanová.
Uznesenie č. 382/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce Komisie finančnej a správy obecného
majetku pri OZ v Nálepkovo na II. polrok 2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č.383/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný
s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

príspevok

pre

Spojenú

školu

Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 25.6.2009)
Komisia prejednala žiadosť o prenájom pozemku žiadateľa Miroslava Bandyho,
bytom Nálepkovo za účelom umiestnenia unimobunky, žiadosť Jána Hozu, bytom Spišská
Nová Ves o opravu prístupovej cesty k RD v časti obce Tretí Hámor (p. Schmidt a p.
Letanovský) v úseku 300m, žiadosť Marcely Horváthovej o výstavbu skladu paliva pri
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nájomných domoch. Komisia k jednotlivým žiadostiam vyvodila príslušné návrhy na
schválenie v OZ.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- pripomína, že 4 drevené domčeky v RO IV. (namiesto stanov) sú umiestnené
v priemyselnej zóne a ich postavenie nebolo schválené v OZ.
Dušan Daniel
- tieto domčeky sú postavené na mieste schváleného stavebného povolenia výstavby RO
IV. – 16 b.j. takže sa nejedná o priemyselnú zónu
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č.384/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ dňa
25.6.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 385/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom obecného pozemku na pre žiadateľa
Miroslava Bandyho, bytom Nálepkovo, Prvý Hámor č. 160/16 za účelom umiestnenia
unimobunky.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 8: Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu neodznela žiadna diskusia.

K bodu č. 9: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne
predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
Dušan Slivka
- nemôžem súhlasiť, že nesiem zodpovednosť za vypracovanie projektu Regenerácia centra
obce Nálepkovo za 600,0 tis.Sk, keď o tom neviem a nebolo to schválené v OZ
- projekty na Železný potok a ZŠsMŠN ešte stále nie sú definitívne schválené
a predkladáme ďalšie projekty

Natália Furmanová
- žiadam, aby sa dokončili projekty – vodovod, cesty, ... pretože je veľa rozpracovaných
a nedokončených akcií
- doporučujem zvolať verejné zhromaždenie a na ňom prezentovať čo je ukončené
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-

opätovne sa robí fasáda OcÚ to znamená, že práca na fasáde predtým bola vykonaná
nekvalitne
chceme robiť revitalizáciu námestia, nezničí sa všetko znova
ja v OZ prezentujem záujmy väčšiny ľudí a nie záujmy jednotlivcov
mojou srdcovou záležitosťou je kultúrny dom, zatiaľ máme len maketu

Dušan Daniel
- jednotlivé projekty sa realizujú v poradí tak ako sa schvália financie
- áno je veľká rozpracovanosť, avšak vodovod a kanalizáciu budujeme priebežne od roku
1992 a ešte stavba nie je ukončená
- fasáda OcÚ sa renovuje po 13-tich rokoch
- za 19 rokov sa urobilo v tejto obci dosť a boli naplnené všetky požiadavky bývalého VPN,
ktoré boli adresované v roku 1989 na bývalý MNV
- moja osoba voči Vám zrejme pôsobí ako červené súkno
Michal Bartoš
- v týchto dňoch intenzívne pripravujeme projekt zateplenia DDN n.o. a terénnych
a sadových úprav, aj tu je potrebná 5%-tná finančná spoluúčasť obce, ale vzhľadom na
neschválenú finančnú spoluúčasť dnes prejednávaného projektu Regenerácia centra obce
Nálepkovo mám pochybnosti či vôbec tento projekt dokončiť
Helena Šmelková
- informovala prítomných o veľmi nepriaznivej a zložitej ekonomickej situácií TKŠN s.r.o.

K bodu č. 10: Záver
Starosta obce po naplnení všetkých bodov programu vyhlásil rokovanie za ukončené
a prítomným poďakoval za účasť.
Poznámka:
Na dnešnom 18. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých 18 uznesení (uzn. č. 366-383/2009OZ), z ktorých pozatavujem:
- výkon uznesenia č. 367/2009-OZ pre jeho zjavnú nevýhodnosť pre obec
- výkon uznesenia č. 369/2009-OZ pretože odporuje príslušným zákonom
- výkon uznesenia č. 370/2009-OZ pretože odporuje príslušným zákonom
- výkon uznesenia č. 371/2009-OZ pretože odporuje príslušným zákonom
Zapisovateľ:
Július Jesze

Overovatelia:
Natália Furmanová
Dušan Slivka

Starosta obce:
Dušan Daniel

Prednosta OcÚ:
Ján Plencner

