ZÁPISNICA
z 19. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 5.10.2009
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce, Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Július Jesze, Irena Majorová,
Milan Rusnák, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ – HK obce,
Marián Richveis – PO a BP,
Jozef Sopko – OcP
Program v zmysle pozvánky zo dňa 30.9.2009 navrhol starosta obce doplniť v bode č. 8
ešte o predaj nehnuteľnosti domu č. 553 na ulici Hlavnej v prospech Jozefa Gondu s
manželkou. Za predložený návrh tohto bodu programu hlasovalo všetkých 9 poslancov.
Poslanec Slivka predložil písomný návrh na doplnenie bodu č. 9a Dodatok k zásadám na
používanie služobných a súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo - za tento návrh
hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka, Štuller), hlasovania sa
zdržali 4 poslanci (Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ).
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 18. riadneho zasadania OZ, dňa 27.7.2009
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 28.7.2009
Záznam z pracovného stretnutia k mimoriadnemu zasadaniu OZ na 17.8.2009
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 11. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 10.8.2009
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 12. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 17.8.2009
Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Predaj nehnuteľností Ing. Ladislavovi Pigovi s manželkou
a) Predaj nehnuteľností Petrovi Gondovi s manželkou, bytom Hlavná 553, Nálepkovo
9. Zrušenie uznesenia OZ v Nálepkove č. 343/2009-OZ zo dňa 29.5.2009
a) Dodatok k zásadám na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo
10. Ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove, rozpočtových a príspevkových organizácií
obce za obdobie január – jún 2009
11. Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Nálepkovo
12. a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
b) Informácia o návšteve delegácie Európskej komisie v obci
c) Informácia o pracovnej zdravotnej službe
13. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
14. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
15. Záver
Za celkový návrh programu hlasovalo všetkých 9 poslancov.
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Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Július Jesze – zástupca starostu obce

Do návrhovej komisie boli nominovaní: Dáša Baniaková
Irena Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:

Natália Furmanová
Ján Soveľ

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 18. riadneho zasadania OZ, dňa 27.7.2009
Na tomto zasadaní OZ bolo prijatých celkom 20 uznesení (uzn. č. 366-385/2009-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného charakteru alebo dlhodobého charakteru.
- uzn. č. 367/2009-OZ, jeho výkon starosta obce pozastavil z dôvodu jeho zjavnej
nevýhodnosti (nedá sa pozastaviť - len schválené)
- uzn. č. 368/2009-OZ, Smernica o VO - je predmetom dnešného zasadania, bod č. 7
- uzn. č. 369/2009-OZ, Zastavené uznesenie k ekonomike LON s.r.o., splnené 10.8.-2009 na
pracovnom stretnutí - bod. č. 8
- uzn. č. 370/2009-OZ, súvisí s dnešným bodom č. 9 rokovania, Kontrola služobných
vozidiel ...
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 392/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh z 18. riadneho
zasadania OZ, dňa 27.7.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 3: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. mimoriadneho zasadania OZ,
dňa 28.7.2009
10. mimoriadne zasadanie OZ bolo zvolané do 24 hodín po 18. riadnom zasadaní OZ ku
pozastavenému uzneseniu č. 367/2009-OZ týkajúce sa projektu "Regenerácie centra ..." s
doplnením ďalších doplnených písomných materiálov a argumentov, že projekt bol schválený
v súlade so schváleným Volebným programom 2007-2010 a s Akčným plánom obce na roky
2008-2013.
Navrhované pôvodné vetované uznesenie č. 367/2009-OZ opätovne nebolo schválené
(neschválené uznesenie sa nemôže vetovať).
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 393/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh z 10.
mimoriadneho zasadania OZ, dňa 28.7.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
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Toto zasadanie sa uskutočnilo dňa 10.8.2009 v zmysle programu pozvánky zo dňa
5.8.2009, základným motívom bol projekt "Rekonštrukcia DDN n.o. a zvýšenie jeho
energetickej účinnosti" a podanie žiadosti na MPSVR SR o Nenávratný finančný príspevok v
rámci ROP na roky 2007-2013. Okrem tohto základného dokumentu boli prejednané ďalšie
pracovné záležitosti dotýkajúce sa OcÚ a okrem iného aj informácia o dodávka a cenách
drevnej hmoty za I. polrok 2009 LON s.r.o. jednotlivým odberateľom.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 394/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie, ktoré odzneli na predmetom
pracovnom stretnutí.
Za hlasovalo 8 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Štuller)
K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 11. mimoriadneho zasadania OZ,
dňa 10.8.2009
Toto mimoriadne zasadanie bolo pokračovaním vyššie uvedeného pracovného stretnutia,
ktoré sa dotýkalo schválenia pôvodného návrhu textu uznesenia vo veci projektu
"Regenerácia centra obce Nálepkovo"
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- predmetné uznesenie sme napadli na Okresnej prokuratúre pretože nebol dodržaný
príslušný dátum. V súčasnosti to rieši Okresná prokuratúra.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 395/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh z 11.
mimoriadneho zasadania OZ, dňa 10.8.2009.
Za hlasovalo 6 poslancov (Baniaková, Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ, Štuller) a 3
poslanci sa zdržali hlasovania (Antlová, Furmanová, Slivka)
K bodu č. 6: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 12. mimoriadneho zasadania OZ,
dňa 17.8.2009
Na tomto 12. mimoriadnom zasadaní boli prijaté 3 uznesenia (uzn. č. 389-391/2009OZ), ktoré boli predjednané na pracovnom stretnutí dňa 10.8.2009. Projekt bol podaný na
príslušnom ministerstve dňa 4.9.2009 bez pripomienok.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky.
Na záver bolo prijaté:
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a úloh z 12.
mimoriadneho zasadania OZ, dňa 17.8.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 7: 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 bola obecnému zastupiteľstvu predložená na
schválenie na 18. riadnom zasadnutí dňa 27.7.2009. Uznesením č. 368/2009-OZ obecné
zastupiteľstvo rozhodlo, že predmetná smernica bude prerokovaná na nasledujúcom zasadaní
OZ, a to z dôvodu neprítomností štyroch poslancov na rokovaní OZ.
Smernica o verejnom obstarávaní predložená na rokovanie OZ dňa 27.7.2009 je doplnená
o možnosť obce všetky činnosti vo verejnom obstarávaní zabezpečovať aj prostredníctvom
inej osoby, ktorá je podnikateľom a je na úrade pre verejné obstarávanie zaregistrovaná ako
osoba spôsobilá na výkon činnosti pre verejné obstarávanie.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Kozák
- pôvodná smernica je doplnená v bode č. 9 - Obstarávanie prostredníctvom inej osoby
Dušan Slivka
- žiadam bod č. 13 tejto smernice označiť ako bod č. 14 a bod č. 13 doplniť nasledovným
textom: Všetky zákazky, ktoré sú vyššie ako ukladajú Zásady hospodárenia s majetkom obce
Nálepkovo podľa Zák. SNR č. 138/1991 Zb. podliehajú vždy schváleniu OZ
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 397/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní podľa
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vrátane navrhovaných zmien v bodoch č. 13 a 14.
Za hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka, Štuller) a 4 poslanci
sa zdržali hlasovania (Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ)
K bodu č. 8: Predaj nehnuteľností Ing. Ladislavovi Pigovi s manželkou
Žiadatelia predmetné pozemky chcú využiť na výstavbu rekreačnej chaty alebo
rodinného domu a časť pozemkov na poľnohospodárske účely. V roku 2008 bolo obecným
zastupiteľstvom schválené uznesenie č. 237/2008-OZ na predaj pozemku parc. č. 3897
žiadateľom, avšak vytýčením hraníc pozemku sa zistilo, že uvedený pozemok sa nenachádza
na mieste, ktoré sa predpokladalo, je značne zarastený krovím a drevinami a na výstavbu nie
je vhodný. Z uvedeného dôvodu bolo uznesením č. 276/2008-OZ zo dňa 27.11.2008
uznesenie č. 237/2008-OZ zrušené. Pozemky, ktoré sú predmetom predaja sa nachádzajú
v časti obce Záhajnica a obcou nie sú využívané.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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- mali by sme prestať s predávaním pozemkov, koľko máme majetku? A koľko ešte
pozemkov budeme predávať?
- treba pristúpiť na iné riešenia a nie predávať majetok
Eva Antlová
- dávame 5% na projekty, odkedy som tu v OZ už je to cca 10 mil. Sk, treba šetriť, táto cesta
predaja majetku sa mi nepáči.
Natália Furmanová
- už dávno som poukazovala na nehospodárne používanie finančných prostriedkov
- prečo ideme na Železnom potoku meniť železné mostíky za drevené, je to nezmyselné
Dušan Daniel
- pozemky predávame z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy, zo štátneho rozpočtu
dostávame o 30% nižšie podielové dane a preto hľadáme aj finančné zdroje na výplaty
vrátane aj priebežných úhrad za rozpracované projekty, napr. dlhujeme 100 tis. za projekt
DDN, n.o.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 398/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj pozemkov parc. E KN č. 3159 o výmere 1419
m , druh pozemku trvalé trávne porasty, parc. E KN č. 3160 o výmere 6317m2, druh pozemku
trvalé trávne porasty a parc. č. 3161 o výmere 1908 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
v prospech nadobúdateľov Ing. Pigu Ladislava s manželkou, bytom Murárska 32, Spišská
Nová Ves za kúpnu cenu 2,32 € za 1 m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností (správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností) znášajú kupujúci.
Za neschválenie hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka,
Štuller) a 4 poslanci boli proti neschváleniu (Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ).
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K bodu č. 8a): Predaj nehnuteľností Petrovi Gondovi s manželkou, bytom Hlavná 553,
Nálepkovo
Jedná sa o prízemný rodinný dom obce postavený v roku 1930. Pozostáva z jedného
jednoizbového bytu bez hygienického príslušenstva. Kachľové pece na tuhé palivo, ktorými
bol dom vykurovaný sú celkom a niektoré čiastočne odstránené. Dom je čiastočne
podpivničený a nemá ani obytné podkrovie. Základy sú z kameňa, obvodové murivo je zo
zmiešaného muriva, v prevažnej miere z kameňa. Na dome je zanedbaná bežná údržba a to aj
z toho dôvodu, že je už viac ako 9 rokov neobývaný.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky.
Na záver bolo prijaté
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Uznesenie č. 399/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj rodinného domu s.č. 552 na pozemku parc. C KN
č. 938 a pozemok parc. C KN č. 938 o výmere 155 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaného na LV č. 1, kat. územie Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Petra
Gondu s manželkou Martou, r. Tiburáková, bytom Hlavná č. 553, Nálepkovo za kúpnu cenu
3 480 EUR (104 838,- Sk). Kúpna cena je stanovená podľa znaleckého posudku č. 107/2009,
vyhotoveného Ing. Štefanom Grondžákom, znalcom z odboru stavebníctva, Sládkovičova
3027/9, Spišská Nová Ves. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností (správny poplatok 66
€ za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a 220 € za vyhotovenie znaleckého posudku)
znášajú kupujúci.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 9: Zrušenie uznesenia OZ v Nálepkove č. 343/2009-OZ zo dňa 29.5.2009
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 30.3.2009 schválilo uznesenie č.
337/2009-OZ, ktorým schválilo Dodatok č. 2 k Zásadám na používanie služobných a
súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo zo dňa 24.9.2007 a uznesenie č. 338/2009OZ, ktorým uložilo právnikovi obci vypracovať úplné znenie Zásad na používanie služobných
a súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo zo dňa 24.9.2007 do 10.4.2009.
Starosta obce nepodpísaním pozastavil výkon týchto uznesení.
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves pod sp. zn. Pd 62/09-4 zo dňa 22.7.2009 podala
proti uzneseniu č. 343/2009-OZ zo dňa 29.5.2009 protest a navrhla, aby uvedené uznesenie
bolo zrušené ako nezákonné.
V odôvodnení protestu prokurátora poukazuje na rozlišovanie medzi uznesením a
výkonom uznesenia. Starosta obce nepodpísaním uznesenia pozastavuje jeho výkon a obecné
zastupiteľstvo, ak bol výkon uznesenia pozastavený, potvrdzuje samotné uznesenie.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 343/2009-OZ zo dňa 29.5.2009 znie:
Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje výkon pozastavených uznesení č. 337-338/2009-OZ v
plnom pôvodnom znení.
Uznesenie obecného zastupiteľstva malo správne znieť tak, že obecné zastupiteľstvo
potvrdzuje uznesenie č. 337-338/2009-OZ, pretože až potvrdením uznesenia sa uznesenie
stáva zo zákona vykonateľným.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- nikto z nás nie je právnik, jedná sa o jedno chybné slovo
- prečo návrh na zrušenie uznesenia predkladá hlavný kontrolór?
Na otázky odpovedal starosta obce.
Na záver bolo prijaté:
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Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie obecného zastupiteľstva č. 343/2009-OZ zo dňa
29.5.2009 ako nezákonné.
Za hlasovalo 6 poslancov (Baniaková, Jesze, Majorová, Rusnák, Slivka, Soveľ) a 3
poslanci sa zdržali hlasovania (Antlová, Furmanová, Štuller)
K bodu č. 9a) Dodatok k zásadám na používanie služobných a súkromných motorových
vozidiel obce Nálepkovo
Spracovateľ tohto dodatku Dušan Slivka a predkladateľka Natália Furmanová na úvod
dnešného zasadania rozdali prítomným poslancom písomný materiál tohto doplneného bodu
programu aj s návrhom príslušného uznesenia a dôvodovej správy.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- tento Dodatok....... sa predkladá už v správnom znení, pôvodné znenie bolo zrušené pre
jedno chybné slovo - prokurátor nemal výhrady k obsahu a nevýhodnosti Dodatku .....
Dušan Daniel
- po preštudovaní predloženého písomného materiálu sa rozhodnem, že prípadné Vami
schválené uznesenie v tejto veci zrejme nepodpíšem a pozastavím jeho výkon
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 401/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k Zásadám na používanie služobných a
súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo zo dňa 24.9.2007 a ukladá právnikovi obce
vypracovať úplné znenie Zásad na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo zo dňa 24.9.2007 do 30.10.2009.
Za hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka, Štuller) a 4 poslanci
sa zdržali hlasovania (Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ)
K bodu č. 10: Ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove, rozpočtových a príspevkových
organizácií obce za obdobie január – jún 2009
Na úvod tohto bodu programu poukázal starosta obce, že príslušné materiály v písomnej
forme poslanci obdržali spolu s pozvánkou.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- finančná komisia tieto materiály vôbec neprejednávala
- kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 48 448 € a výdaje činili 55 425 €, z čoho to
bolo vykryté?
- finančný rozdiel je i v matrike
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- prečo nezasadala finančná komisia? A prečo sme nedostali ekonomické výsledky ostatných
organizácii obce?
Dušan Daniel
- funkcia ekonómky OcÚ ešte nie je odovzdaná, zatiaľ sa funkcia zastupuje pretože víťaz
výberového konania do funkcie vedúceho ekonomického referátu nenastúpil.
- vyššie kapitálové výdaje boli vykryté z predaja pozemkov
- ekonomické výsledky ostatných organizácií obce obdržíte pri hodnotení hospodárenia obce
za 9 mesiacov tohto roku
- do konca roka bude potrebné ešte urobiť aj zmenu rozpočtu obce
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 402/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove,
rozpočtových a príspevkových organizácií obce za obdobie január - jún 2009, podľa
priloženej tabuľky.
(€)
Názov
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
organizácie

príjmy

výdaje

príjmy

výdaje

Príjmy

výdaje

Obecný úrad

885.906,-

422.443,-

48.448,-

55.425,-

21.661,-

45.234,-

ZŠsMŠN

3.026,-

311.930,-

OPZN

1.889,-

2.424,-

Spolu:

890.821,-

736.797,-

48.448,-

55.425,-

21.661,-

45.234,-

Za hlasovalo 6 poslancov (Baniaková, Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ, Štuller) a 3
poslanci sa zdržali (Antlová, Furmanová, Slivka)
K bodu č. 11: Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou
Nálepkovo
Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou Nálepkovo
bol prejednaný a schválený na členskej schôdzi Združenia rodičov školy pri MŠ dňa 17.
septembra 2009. Vypracovaný bol v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z.z. o
predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 81/1997 Z.z. a
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon a o doplnení niektorých
zákonov a zákona o štátnej správe.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- jedná sa o každoročnú formálnu záležitosť, materiál spracovala zástupkyňa riaditeľa školy
pre MŠ a prejednaný bol na rodičovskej schôdzi na úseku MŠ pri ZŠ s MŠ
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- minulý rok sme dostali celý školský poriadok v kópii a preto sa pýtam či sú v tomto
materiály urobené nejaké zmeny (starosta obce odpovedal, že nie)
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 403/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Školský poriadok Materskej školy pri Základnej škole s
materskou školou Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 12:
a) 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 17.7.2009 a 14.8.2009)
Komisia na svojich zasadaniach opätovne prejednala opakovanú kontrolu nelegálnej
skládky odpadu na zadnej časti dvora domu č. 543, združovanie sa rómskych spoluobčanov
hlavne detí pred požiarnou zbrojnicou, bol riešený voľný pohyb psov, budenie verejného
pohoršenia a boli spracované dohody o splátkach pre zadováženie kuka nádob obyvateľom
domu č. 599.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 404/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ zo dňa
17.7.2009 a 14.8.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňa 18.8.2009)
Komisia na svojom zasadaní prejednala vyúčtovanie akcií komisie za I. polrok 2009 a
určila si členov komisie, ktorí budú vykonávať kontroly bývania v RO I. a RO II.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 405/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KSaB pri OZ zo dňa
18.8.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
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Na týchto zasadaniach komisia prejednala plnenie plánu činností za posledné obdobie a
zhodnotila priebeh akcií (volejbalový a tenisový turnaj, zájazd na kúpalisko do Vrbového a na
Ĺubovniansky hrad).
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 406/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ zo zasadania dňa
31.8.2009 a 16.9.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala v dňoch 27.8.2009 a
16.9.2009)
Na oboch zasadaniach komisie boli prejednávané žiadosti obyvateľov obce vo veci
opráv dverí v RO I. Grün, pomoci pri oprave regulačného múru Železného potoka na
pozemku Štefana Hozzu, kúpy domu vo vlastníctve obce a oplotenia pozemku a terénnych
úprav.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 407/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSÚPaŽP pri OZ zo zasadania dňa
27.8.2009 a 16.9.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
b) Informácia o návšteve delegácie Európskej komisie v obci
Audiovizuálny materiál pre delegáciu vrátane písomného materiálu pre poslancov
spracoval autorizovaný bezpečnostný technik obce Marián Richveis.
- Do rómskych osád v Nálepkove zavítala dňa 23.09.2009 delegácia Európskej komisie,
ktorú viedla zástupkyňa generálneho riaditeľa pre regionálnu politiku Katarína
Mathernová
- Návšteva potvrdzuje významné investície Európskej únie určené na podporu rómskej
komunity žijúcej na Slovensku
Hlavným záujmom delegácie bolo sledovať prebiehajúce projekty týkajúce sa rómskej
komunity s cieľom lepšie pochopiť , aké účinné opatrenia môže komisia s členskými
štátmi podnikať v záujme začlenenia Rómov do väčšinovej spoločnosti
- Delegácia v úvode svojej návštevy v obci Nálepkovo navštívila novovybudované rómske
osady aby potom pri spoločnej konfrontácii v zasadačke obecného úradu po od
prezentovaní snímkou z predchádzajúceho obdobia porovnala život Rómov v minulosti a
v súčasnosti
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Starosta obce Ing. Dušan Daniel pri svojom vystúpení podal delegácii názorný výklad o
práci s rómskou komunitou počas svojej dlhoročnej práce starostu obce , o projektoch
uskutočnených v obci a zároveň o úskaliach a problémoch pri získavaní finančných
zdrojov potrebných na krytie investícií v obci

V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 408/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o návšteve delegácie Európskej
komisie v obci Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
c) Informácia o pracovnej zdravotnej službe
Túto informáciu pre poslancov spracoval taktiež v audiovizuálnej a písomnej forme
autorizovaný bezpečnostný technik obce M. Richveis.
Povinnosti zamestnávateľa :
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť služby pracovnej zdravotnej služby pre všetkých
zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu ( vrátane pracovných pomerov na dohodu o
pracovnej činnosti )
Rozsah činnosti pracovnej zdravotnej služby :
- Zdravotný dohľad nad pracovným prostredím
- Preventívne lekárske prehliadky v súvislosti s prácou
- Výchova zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a
poskytovania prvej pomoci
Činnosť PZS v obci NÁLEPKOVO :
Služby ochrany zdravia pre zamestnancov v spoločnostiach s právnou účasťou obce
Nálepkovo t.j. ( Lesy obce Nálepkovo s.r.o. , Základná škola s Materskou školou , TKŠ s.r.o. ,
Domov dôchodcov n.o. Nálepkovo – prebieha zmluvné konanie) , ako aj pre samotných
zamestnancov obecného úradu je zabezpečované PZS Medison , s.r.o., Košice
•

V týchto spoločnostiach v súčasnosti prebieha , alebo už bol vykonaný vstupný audit
, t.j. zhodnotenie jestvujúcich pracovných podmienok zamestnancov a samotného
pracovného prostredia a boli navrhnuté ďalšie kroky a opatrenia vedúce k ochrane
zdravia zamestnancov.
• Ďalej bolo v spolupráci s PZS vykonané dňa 22.09.2009 v zasadacej miestnosti
obecného úradu školenie resp.
„kurz prvej pomoci“
Na tomto kurze sa zúčastnilo celkom 21 zamestnancov z jednotlivých spoločností ako aj
zástupcovia miestnej podnikateľskej sféry.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky
Na záver bolo prijaté:
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Uznesenie č. 409/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o pracovnej zdravotnej službe.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 13: Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu nikto nevystúpil.
K bodu č. 14: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
V tomto bode programu odzneli zo strany poslancov nasledovné otázky:
Natália Furmanová
- prečo je dnešné zasadanie 5.10.2009 a o 18:00 hodine?, keď podľa schváleného
harmonogramu v OZ sme mali zasadať 28.9.2009 o 16:00 hodine.
- o koľkej bude ďalšie zasadanie OZ? O 16:00 alebo o 17:00 hodine?
Dušan Slivka
- prečo sa nedodržiava schválený harmonogram riadne schválených OZ?
- kedy bude v obci zriadený bankomat?
- čo sa deje vo veci avizovaného zrušenia TKaŠ, s.r.o.?
Eva Antlová
- prevádzka kuchyne ostane na TKaŠ, s.r.o. alebo bude zadelená pod DDN, n.o.?
Na otázky odpovedali:
Ján Plencner
- zriadenie bankomatu je pre finančnú krízu bezpredmetné
Dušan Daniel
- posun dnešného riadneho zasadania na 5.10.2009 bol z dôvodu odovzdávania ekonomického
úseku a čas o 18:00 hod. preto lebo taká bola požiadavka podnikateľov - poslancov
- jednotlivé služby z TKaŠ, s.r.o. prechádzajú pod OcÚ a pravdepodobne k 1.4.2010 pod
OcÚ prejde aj prevádzka kuchyne, ubytovne a vleku vrátane personálu.

K bodu č. 15: Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

-13-

Poznámka:
Na dnešnom 19. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 18 uznesení (uzn. č. 392409/2009-OZ), z ktorých pozastavujem výkon uznesenia č. 401/2009-OZ pretože odporuje
viacerým zákonom (napr. o majetku obci, o kontrole v štátnej správe, ...) a pre zjavnú
nevýhodnosť pre obec resp. poškodzovanie majetku obce - služobných vozidiel GL766AI a
GL930AC parkovaním na voľnom priestranstve v areáli TKŠN s.r.o. . Taktiež pre
obmedzovanie ich využívania len v pracovné dni a v pracovnej dobe podľa "Pracovného
poriadku obce" (od 7.00 hod. do 15.00 hod.) z čoho napr. vyplýva, že služobné vozidlo
starostu a prednostu obce nemôže absolvovať služobnú cestu do Bratislavy, alebo o 15.00
hod. má byť auto odstavené? a môže byť použité až v nasledujúci deň ráno o 7.00 hod.?

Zapisovateľ:
Július Jesze

Overovatelia:
Natália Furmanová
Ján Soveľ

Starosta obce:
Dušan Daniel

Prednosta OcÚ:
Ján Plencner

