ZÁPISNICA
z 21. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.1.2010
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce, Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Július Jesze, Irena Majorová,
Dušan Slivka, Ján Soveľ – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ – HK obce,
Milan Lapšanský, Vladimír Labuda, Jozef Sopko – OcP
Marián Richveis – BPaPO
Ospravedlnený: Milan Rusnák
Hostia: Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN, Michal Bartoš – DDN n.o.,
Helena Šmelková – TKŠN s.r.o.
Na úvod zasadania predložil starosta obce program dnešného rokovania v zmysle
pozvánky zo dňa 13.1.2010, ktorý bol doplnený o bod č. 7 Žiadosť DDN n.o. o poskytnutie
návratnej finančnej pôžičky, o bod 7 a) Ekonomicky oprávnené náklady DDN n.o. pre rok
2010, a o bod č. 9 a) Harmonogram zasadaní OZ na rok 2010.
Po krátkej rozprave bol program zasadania OZ jednohlasne schválený vrátane
navrhovaných doplnkov – za hlasovalo všetkých osem prítomných poslancov.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 20. riadneho zasadania OZ, dňa 30.11.2009
a) Kontrola vedenia evidencie o pohybe finančného majetku v pokladnici
v ZŠsMŠN, TKŠN s.r.o., LON s.r.o. za 01-09/2009
b) Kontrola záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ
c) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009
d) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
3. Programový rozpočet obce Nálepkovo na roky 2010-2012
a) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Nálepkovo na roky 2010 - 2012
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 12/2010 o určení výšky príspevku na
úhradu finančných nákladov v ZŠsMŠN vrátane školských zariadení v zmysle zmien vo
financovaní materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení od
1.1.2010 na základe novely zákona č. 596/2003 Z.z. ...
5. Zrušenie obchodnej organizácie obce TKŠ s.r.o. Nálepkovo k 1.3.2010
6. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
7. Žiadosť DDN n.o. o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky
a) Ekonomicky oprávnené náklady DDN n.o. pre rok 2010
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
a) Harmonogram zasadaní OZ na rok 2010
10. Záver
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Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Július Jesze – zástupca starostu obce
Ján Plencner – prednosta OcÚ, od bodu č. 4

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 20. riadneho zasadania OZ, dňa 30.11.2009
Na 20. riadnom zasadaní OZ bolo celkom prijatých 14 uznesení (uzn. č. 410-423/2009OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 424/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh
z 20. riadneho zasadania OZ, dňa 30.11.2009.
Za hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.
a) Kontrola vedenia evidencie o pohybe finančného majetku v pokladnici v ZŠsMŠN,
TKŠN s.r.o., LON s.r.o. za 01-09/2009
Predloženie Záznamu z kontroly vedenia evidencie o pohybe finančného majetku
v pokladnici v ZŠsMŠN, TKŠN s.r.o. a LON s.r.o. za obdobie január – september 2009
vyplýva z Plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009, schválený príslušným
uznesením.
Záznam z kontroly obdržali všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Imrich Keruľ
- zistené nedostatky v čase kontroly boli k dnešku už odstránené
V ďalšej rozprave odzneli otázky zo strany poslancov Antlovej a Slivku týkajúce sa počtu
odberateľov vyťaženého dreva v LON s.r.o. a cenníka dreva – na tieto otázky odpovedal
starosta obce.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 425/010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z kontroly vedenia evidencie o pohybe
finančného majetku v pokladnici v ZŠsMŠN, TKŠN s.r.o. a LON s.r.o. za obdobie 0109/2009.
Za hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.
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Predloženie Záznamu z kontroly záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ taktiež
vyplýva z Plánu práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2009.
Aj tento Záznam z kontroly obdržali všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Imrich Keruľ
- poukázal na skutočnosť, že v porovnaní z rovnakým obdobím roku 2008 t.j. 0810/2008 v roku 2009 došlo k úspore pretože obecné autá Felícia a Peugeot najazdili
o 4700 km menej
Natália Furmanová
- zdôraznila, že dá sa šetriť tak ako to bolo poukázané z našej strany v minulosti
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 426/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z kontroly záznamov o jazde
motorových vozidiel OcÚ.
Za hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.
c) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009
Vypracovanie Správy o kontrole činností za rok 2009 vyplýva z § 18 ods. 1 psím. e)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Správa o kontrolnej činnosti ... bola doručená všetkým poslancom.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
- poslanci Antlová, Furmanová a Slivka vzniesli otázky týkajúce sa kontrol v DDN n.o.
so zdôraznením, že tieto mali byť uskutočnené oveľa skôr
Na vznesené otázky odpovedal starosta obce, právnik OcÚ a riaditeľ DDN n.o. .
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 427/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti za rok 2009.
Za hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.
d) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 bol vypracovný v zmysle
§ 18f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a bol písomne predložený poslancom OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné doporučenia a pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2010.
Za hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.
K bodu č. 3: Programový rozpočet obce Nálepkovo na rok 2010
V úvode tohto bodu programu poznamenal starosta obce, že návrh Programového
rozpočtu na rok 2010 bol podrobne prejednaný na zasadaní KFaSOM pri OZ dňa 12.1.2010,
kde boli prítomní HK, prednosta OcÚ a starosta obce.
Tento rozpočet obsahuje nasledovné programy:
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry : / bežné výdavky /
1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Služby občanom
3. Odpadové hospodárstvo
4. Komunikácie
5. Vzdelávanie
6. Šport a cestovný ruch, kultúra a spoločenské aktivity
7. Prostredie pre život
8. Bývanie
9. Sociálne služby a sociálna výpomoc
10. Bezpečnosť, právo a poriadok
11. Investičná a splátková činnosť obce
Súčasťou programového rozpočtu je aj návrh rozpočtu príjmov obce pre rok 2010.
a) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Nálepkovo na rok 2010 resp. 2010 - 2012
V zmysle § 18 f) ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
vypracoval hlavný kontrolór Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce Nálepkovo
na roky 2010 – 2012 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2010, tento návrh obdržali poslanci
v písomnej forme. V závere svojho stanoviska odporúča hlavný kontrolór obecnému
zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť vrátane opatrení na pokrytie schodku 90,91
tis.€.
Zároveň starosta obce pripomenul, že bol dopracovaný aj výhľadovo rozpočet na roky
2011 a 2012, ktorý nie je záväzný – záväzným je ale rozpočet na rok 2010.
V otvorenej rozprave k programovému rozpočtu a k Stanovisku HK... odznelo
nasledovné:
Eva Antlová
- v diskusii na zasadaní komisie sme tento rozpočet podrobne prejednali a odznelo
viacero konštruktívnych doporučení a návrhov, ktoré boli do programového rozpočtu
zahrnuté
- v KFaSOM pri OZ sme tento rozpočet podrobne prejednali
- zníženie deficitu je potrebné doplniť do príslušných tabuliek
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- Programový rozpočet je rozpracovaný veľmi dobre
- Rozdiel 43,28 tis.€ (1.304,0 tis.Sk) vyrovnať nie predajom majetku obce, ale zvýšením
nájomné pre LON s.r.o.
Natália Furmanová
- takto dobre vypracovaný rozpočet s komentárom za môjho 19-tnásť ročného
pôsobenia v OZ zatiaľ nebol predložený ako teraz
- mám výhrady voči vysokému finančnému príspevku pre futbalistov pretože na kultúru
je vyčlenených oveľa menej financií a požadujem, aby v príslušnej tabuľke bola
upravená čiastka 350,0 tis.Sk na 300,0 tis.Sk
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 429/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu obce Nálepkovo na roky 2010 – 2012 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2010.
Za hlasovali všetci ôsmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 430/2010 – OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce Nálepkovo na roky 20102012:
(tis.€/tis.Sk)
Rozpočtové roky
2010
2011
2012
3 795,59 €
1 717,39 €
1 717,39 €
Príjmy celkom
114 346,00 Sk
51 738,00 Sk
51 738,00 Sk
3 886,50 €
1 717,39 €
1 717,39 €
Výdaje celkom
117 085,00 Sk
51 738,00 Sk
51 738,00 Sk
- 90,91 €
0
0
Hospodárenie obce: prebytok
- 2 739,00 Sk
rozpočtu – schodok rozpočtu
Za hlasovali siedmi poslanci (Antlová, Baniaková, Jesze, Majorová, Slivka, Soveľ,
Štuller) a proti hlasovala 1 poslankyňa (Furmanová).
Po skončení tohto bodu programu z ďalšieho zasadania OZ sa ospravedlnil poslanec
Jesze.
K bodu č. 4: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 12/2010 o určení výšky
príspevku na úhradu finančných nákladov v ZŠsMŠN vrátane školských
zariadení v zmysle zmien vo financovaní materských škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení od 1.1.2010 na základe novely zákona č.
596/2003 Z.z. ...
Podľa § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na
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sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.
Pri schvaľovaní VZN č. 7/2008 bola suma životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
81,66 € (2 460,- Sk) a príspevok za pobyt dieťaťa v materskej školy bol obecným
zastupiteľstvom určený v sume 4,98 € (150,- Sk).
V súčasnej dobe je životné minimum pre jedno nezaopatrené dieťa 84,52 € (2 546,- Sk),
a 15 % z tejto sumy je 12,67 € (382,- Sk).
Vzhľadom na zvýšenú výšku životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa navrhuje sa aj
primerané zvýšenie príspevku pre materskú školu, a to na 6,60 € (199,- Sk) mesačne
(zvýšenie o 1,62 €).
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
sa navrhuje zvýšiť zo súčasných 2,66 € (80,- Sk) na 3,40 € (102,- Sk) mesačne. Maximálna
výška tohto príspevku môže byť taktiež 15 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené
dieťa, t. j. 12,67 € (382,- Sk) mesačne.
Pre výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pre roky 2010 a 2011
Ministerstvo školstva určilo finančné pásma pre rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Rozpätie nákladov na nákup potravín pre ZŠsMŠ
Nálepkovo sa na roky 2010 a 2011 nezmenilo, a z toho dôvodu sa navrhuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ponechať tak, ako to bolo schválené vo VZN
č. 7/2008.
V otvorenej rozprave vystúpili poslanci Antlová, Furmanová, Slivka a riaditeľ ZŠsMŠN na
ich otázky a pripomienky reagovali starosta obce a právnik OcÚ.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 431/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2010 o určení
výšky príspevku na finančnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou
v Nálepkove vrátane školských zariadení.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
K bodu č. 5: Zrušenie obchodnej organizácie obce TKŠ s.r.o. Nálepkovo k 1.3.2010
Dôvodom návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti Telesná kultúra a šport obce
Nálepkovo s.r.o. je skutočnosť, že spoločnosť aj napriek opatreniam zakladateľa (prechod
niektorých činnosti na obec) nie je schopná plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom
(dane, odvody, elektr. energia a pod.).
Pretože otázka zrušenia tejto obchodnej spoločnosti bola už niekoľkokrát predmetom
diskusií na predchádzajúcich rokovaniach obecného zastupiteľstva, nepovažujem za potrebné
túto vec ďalej v dôvodovej správe rozvádzať.
V otvorenej rozprave vystúpili poslanci Antlová, Furmanová, Slivka a konateľka TKŠN
s.r.o. Šmelková – na ich vystúpenia reagovali starosta obce, právnik OcÚ, prednosta OcÚ
a riaditeľ DDN n.o.
Na záver boli prijaté:
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie obchodnej spoločnosti Telesná kultúra a šport
obce Nálepkovo s.r.o. so sídlom Hámorska 35, 053 33 Nálepkovo, zapísanú v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 12157/V, a to dňom 1. marca
2010. Týmto dňom spoločnosť vstupuje do likvidácie.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 433/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje menovanie za likvidátora Helenu Šmelkovú, doterajšiu
konateľku spoločnosti.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
K bodu č. 6: Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia
a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 20.11.2009 a 17.12.2009)
Komisia na svojom zasadaní dňa 20.11.2009 prejednávala budenie verejného pohoršenia,
znečisťovanie verejného priestranstva a incident na zastávke SAD, kde došlo k slovnému
útoku, všetky tieto prejednávané prečiny boli riešené poriadkovou pokutou.
Na svojom zasadaní dňa 17.12.2009 komisia zhodnotila svoju činnosť v roku 2009
a zároveň bol spracovaný plán komisie na rok 2010. Ďalej na základe podnetu OÚ ŽP
v Gelnici vykonala po brigádnickej akcii likvidácie odpadu KO kontrolu s príslušnou
fotodokumentáciou.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky a pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 434/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri OZ zo dňa
20.11.2009 a 17.12.2009.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 435/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti KOVP pri OZ na rok 2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch 25.11.2009 a 29.12.2009)
Komisia na svojich zasadaniach riešila výpoveď z nájmu, problém plesní v nájomných
bytoch pri Benzinole a v bytoch na námestí a spracovala Plán práce komisie na rok 2010
s príslušným rozpočtom a prejednala odstúpenie členky komisie Natálie Furmanovej.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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- komisia rešpektuje rozhodnutie poslankyne Furmanovej, ktorá sa vzdala členstva
v našej komisii
Eva Antlová
- plán práce komisie vrátane jej finančného rozpočtu na rok 2010 bol v KFaSOM
prejednaný s doporučením OZ ich schváliť
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 436/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KSaB pri OZ zo dňa
25.11.2009 a 29.12.2009.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 437/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce KSaB pri OZ na rok 2010 a Rozpočet na
akcie komisie na rok 2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala v dňoch 15.12.2009, 30.12.2009 a 20.1.2010)
Na svojich zasadaniach komisia prejednala návrh rozpočtu komisie spolu s plánom práce
komisie na rok 2010, zhodnotila plnenie akcií počas Vianočných sviatkov a prejednala akcie
na mesiac január 2010: lyžiarske preteky, karneval na lyžiach, obrovský slalom, turnaj
v malom futbale, soft tenisový turnaj, nohejbal.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Eva Antlová
- Plán práce komisie vrátane finančného rozpočtu bol v KFaSOM prejednaný
s doporučením ich schváliť s podmienkou zníženia nájomného za telocvičňu
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 438/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KKMaŠ pri OZ zo dňa
15.12.2009, 30.12.2009 a 20.1.2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 439/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce KKMaŠ pri OZ na rok 2010 a Rozpočet
komisie na rok 2010 znížený o nájom telocvične.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
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Komisia na svojich zasadaniach prejednala návrh Programového rozpočtu obce
Nálepkovo na roky 2010-2012, plány práce a čerpanie rozpočtu na akcie KSaB a akcie
KKMaŠ pri OZ na rok 2010 a plán práce KFaSOM na rok 2010.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Eva Antlová
- komisia okrem už uvedených doporučení k jednotlivým komisiám OZ prejednala
a doporučuje zrušiť členstvo obce v Euro Regióne Tatry, v ZMOSe Spiša
a v Slovenskom dejepisnom spolku.
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 440/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KFaSOM pri OZ zo dňa 30.12.2009
a 12.1.2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 441/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce KFaSOM pri OZ na rok 2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Uznesenie č. 442/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie členstva obce v Euro Regióne Tatry, v ZMOSe
Spiša a v Slovenskom dejepisnom spolku.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 5.1.2010)
Komisia na svojom zasadaní prejednala žiadosť firmy EKOFISH vo veci prenájmu
pozemku a zabezpečenia zásobovania pitnou vodou zo záchytného prameňa v Suroveckej
doline a návrh Plánu práce komisie na I. a II. polrok 2010.
V otvorenej rozprave vystúpili poslanci Antlová a Slivka, na ich otázky odpovedal
starosta obce.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 443/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSÚPaŽP pri OZ zo dňa 5.1.2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce KSÚPaŽP pri OZ na rok 2010.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
K bodu č. 7: Žiadosť DDN n.o. o poskytnutie návratnej finančnej pôžičky
Žiadosť o výpožičke (v prílohe) je predložená na dnešné zasadanie OZ k prejednaniu
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce , Tretia časť bod č. 1 písm. g) : ... poskytnutie
úveru alebo pôžičky ... podlieha vždy schváleniu OZ.
V otvorenej rozprave vystúpili poslanci Antlová, Furmanová a Slivka, na ich otázky
odpovedali starosta obce a riaditeľ DDN n.o. .
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 445/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návratnú finančnú pôžičku vo výške
(300.000,-Sk) pre Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o..
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.

9.958,18 €

a) Ekonomicky oprávnené náklady DDN n.o. pre rok 2010
Riaditeľ DDN n.o. M. Bartoš predložil prehľad skutočných ekonomických oprávnených
nákladov DDN n.o. za rok 2009, ktorý je potrebné v zmysle nového zákona o sociálnych
službách v OZ schváliť na ich uplatňovanie pre rok 2010.
Po krátkej rozprave bolo prijaté:
Uznesenie č. 446/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Ekonomicky oprávnené náklady pre rok 2010 v sume
615,53 € / 1 mesiac / 1 klient v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení Domov
dôchodcov Nálepkovo n.o.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
K bodu č. 8: Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Verejnosť neprítomná.
K bodu č. 9: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Marián Richveis
- predložil prítomným informáciu o vyhlásenom I. stupni protipovodňovej aktivity na
Železnom potoku, ktorého vyústenie do rieky Hnilec bolo zablokované namrznutím
vodnej hladiny pričom došlo k zdutiu hladiny Železného potoka, ktorý začal
ohrozovať spodnú časť Stredného riadku
- v priebehu popoludňajších hodín boli zrealizované technické práce na rozbíjaní
ľadových krýh a námraz
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- predložil informáciu o písomnej sťažnosti Mgr. J. Saxovej, predsedníčky Odborového
zväzku ZŠsMŠN, ktorá túto sťažnosť adresovala na predsedu odborového zväzu pri
MŠ SR Jána Gašperana. Poslanci kópiu tejto sťažnosti obdržali, HK podnikne
príslušné kroky k jej vybaveniu.
Dušan Slivka
- vzniesol požiadavku na nutné a urýchlené riešenie plesní v nájomných bytoch RO III.
– Píla
Ján Plencner
- poďakoval poslancom, ktorí sa zúčastnili kultúrno-spoločenskej akcie dňa 14.1.2010
počas návštevy poslaneckého zboru vrátane starostu družobného mesta Bledow
(Poľsko)
a) Harmonogram zasadaní OZ na rok 2010
Poslanci OZ prejednali harmonogram zasadaní OZ v roku 2010 a prijali nasledovné:
Uznesenie č. 447/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje harmonogram riadnych zasadaní OZ v roku 2010
nasledovne:
29. marca 2010 (pondelok), 28. mája 2010 (piatok), 30.7.2010 (piatok), 27.9.2010 (pondelok)
a 29.11.2010 (pondelok) vždy so začiatkom o 16.00 hod.
Za hlasovali všetci siedmi prítomní poslanci.
K bodu č. 10: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce vyhlásil zasadanie za ukončené
a prítomným poďakoval za účasť.

Zapisovatelia:
Július Jesze
Ján Plencner

Overovateľ:
Natália Furmanová
Ján Soveľ

Starosta obce:
Dušan Daniel

Prednosta OcÚ:
Ján Plencner

