ZÁPISNICA
z 22. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 29.3.2010
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce, Ján Plencner – prednosta OcÚ
Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Irena Majorová, Dušan Slivka,
Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ – HK obce,
Milan Lapšanský, Vladimír Labuda, Jozef Sopko – OcP
Marián Richveis – BPaPO
Ospravedlnení: Eva Antlová, Július Jesze, Milan Rusnák – poslanci OZ
Hostia: Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN, Michal Bartoš – DDN n.o.,
Helena Šmelková – TKŠN s.r.o., Jozef Antoni – LON s.r.o.
Verejnosť: Ing. Ivan Repaský
Na úvod zasadania predložil starosta obce program dnešného rokovania v zmysle
pozvánky zo dňa 23.3.2010, ktorý bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 21. riadneho zasadania OZ, dňa 29.1.2010
3. Ekonomické výsledky rozpočtových organizácií obce za rok 2009 (OPZN, ZŠsMŠN)
4. Ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za rok 2009
5. Ekonomické výsledky obchodných organizácií obce za rok 2009 (LON s.r.o., TKŠN
s.r.o.) a neziskovej organizácie obce DDN n.o. za rok 2009
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2009 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov
a v špecializovanom zariadení Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o. v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Nálepkovo
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 13/2010 ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
8. Správa o činnosti Obecnej polície Nálepkovo za rok 2009
9. Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej ochrany
za rok 2009
10. Voľba prísediacich podľa § 140 zákona NR SR č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich v znení neskorších noviel a doplnkov
11. Komisia pre ochranu verejného záujmu – závery z prejednania „Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2009“
12. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
a) Rada školy – delegovanie nového člena Rady školy pri ZŠsMŠN
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
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Za zapisovateľa zápisnice bol určený:

Ján Plencner – prednosta OcÚ

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

Natália Furmanová
Zdenek Štuller

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 21. riadneho zasadania OZ, dňa 29.1.2010
Na 21. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 24 uznesení (uzn. č. 424 - 447/2010OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 448/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh
z 21. riadneho zasadania OZ, dňa 29.1.2009.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 3: Ekonomické výsledky rozpočtových organizácií obce za rok 2009 (OPZ,
ZŠsMŠN)
Ekonomické výsledky OPZN a ZŠsMŠN boli prejednané v Komisia finančnej a správy
obecného majetku pri OZ dňa 15.2.2010 s návrhom obecnému zastupiteľstvu zobrať tieto
výsledky na vedomie.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 449/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ekonomické výsledky rozpočtových organizácií
obce za rok 2009 (OPZN, ZŠsMŠN).
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 4: Ekonomické výsledky Obecného úradu v Nálepkove za rok 2009
Tieto výsledky sa predkladajú pravidelne v zmysle zákona o obecnom zriadení resp.
v zmysle Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Obce Nálepkovo, najmenej jedenkrát
za tri mesiace.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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- v oblasti kapitálových výdajov zabudovaním plastovej priečky a sporáka
s teplovzdušnou rúrou v kuchyni TKŠN s.r.o. bol porušený rozpočet pretože to mala
zakúpiť samostatná s.r.o., nech túto skutočnosť preskúma hlavný kontrolór obce
Dušan Daniel
- tieto výdaje zo strany OcÚ boli nevyhnutné pretože sa jedná o majetok obce v správe
TKŠN s.r.o. a v prípade ich nezabudovania hrozilo obci odstavenie prevádzky
kuchyne zvlášť pre DDN n.o.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 450/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ekonomické výsledky Obecného úradu
v Nálepkove za rok 2009.
Za hlasovali štyria poslanci, poslanci Slivka a Furmanová sa hlasovania zdržali.
K bodu č. 5: Ekonomické výsledky obchodných organizácií obce za rok 2009 (LON s.r.o.,
TKŠN s.r.o.) a neziskovej organizácie obce DDN n.o. za rok 2009
Tieto ekonomické výsledky boli prejednané na Komisii finančnej a správy obecného
majetku pri OZ dňa 16.3.2010 s doporučením OZ zobrať tieto informácie na vedomie.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- pripomenul nutnosť vymáhania pohľadávok voči miestnej firme TOM a TOM
Natália Furmanová
- vzniesla otázku dotýkajúcu sa množstva a cien palivového dreva
Na uvedené otázky odpovedal riaditeľ LON s.r.o., ktorý zároveň oboznámil prítomných
s podrobným ekonomickým vývojom v Lesoch obce Nálepkovo od roku 1992 až doposiaľ
a poukázal aj na súčasnú nepriaznivú ekonomickú situáciu, ktorá sa dotýka poklesu ťažby,
výrazného poklesu speňaženia dreva, poklesu dopytu na odbyt, ale zároveň zvýšeného nároku
na pestevnú činnosť.
Ďalej pripomenul, že na najbližších päť rokov je potrebné na pestevnú činnosť zabezpečiť
cca 800,0 tis.€ aj keď na obdobie najbližších dvoch rokov je vytvorená rezerva pre túto oblasť
320,0 tis.€.
Celkom na záver svojho vystúpenia zdôraznil, že je potrebné hľadať rezervy a ďalšie
možnosti riešenia súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá sa plne dotýka aj LON s.r.o.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 451/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ekonomické výsledky obchodných organizácií
obce za rok 2009 (LON s.r.o., TKŠN s.r.o.) a neziskovej organizácie obce DDN n.o. za rok
2009.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
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seniorov a v špecializovanom zariadení Domov dôchodcov Nálepkovo, n.o.
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nálepkovo
Dôvodom prijatia Dodatku č. 1 k predmetnému VZN je potreba opravy výpočtu nákladov
na diabetickú stravu, ktorej výška spočíva v nesprávnom výpočte. Taktiež je potrebné určiť
výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu klientov prijatých v súlade s § 4 ods. 1 písm. b)
VZN.
Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2009 bol prejednaný v Komisii sociálnej a bytovej dňa
15.3.2010 s doporučením komisie predmetný dodatok v OZ schváliť.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 452/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2009 2009 o úhradách za
sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení Domov dôchodcov
Nálepkovo, n.o. v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nálepkovo
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 7: Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 13/2010 ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov
V zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. bolo vypracované príslušné VZN, ktorým sa stanovujú
podmienky chovu a držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo a zároveň sa týmto
ruší VZN č. 55/2002 zo dňa 30.9.2002 o podmienkach chovu a držania domácich
a úžitkových zvierat a iných zvierat v katastri obce Nálepkovo.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Jozef Sopko
- doporučil isté textové úpravy v znení VZN (zvlášť pojmy chovateľ a držiteľ psa)
Dušan Slivka
- poukázal na prísnosť a náročnosť realizácie predkladaného VZN v praxi
Natália Furmanová
- poukázala na nutnosť možnosti regulácie počtu psov na území obce resp.
v jednotlivých rodinách
Dušan Kozák
- predložil návrh na úpravu názvu samotného VZN a taktiež textové úpravy
jednotlivých paragrafových znení, ktoré vylúčia pojem chov – chovná stanica
Na záver bolo prijaté:
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č.
13/2010 o podmienkach chovu a držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo, ktoré
po jednotlivých textových úpravách bude schválené na nasledujúcom zasadaní OZ.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci .
K bodu č. 8: Správa o činnosti Obecnej polície Nálepkovo za rok 2009
Táto správa sa predkladá raz ročne a hodnotí prácu obecnej polície za uplynulý rok. Túto
správu obdržali všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- OcP sa musí viac zameriavať na udržiavanie poriadku v rómskych osadách a v časti
obce Trosky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 454/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polícií v Nálepkove
za rok 2009.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 9: Správa o činnosti obce v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a civilnej
ochrany za rok 2009
Táto správa je taktiež predkladaná raz ročne a hodnotí prácu obce na úseku referátu
bezpečnosti a ochrany zdravia , ochrany pred požiarmi a krízového riadenia obce Nálepkovo
podáva starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu Správu o plnení a zabezpečovaní úloh na
úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.
Túto správu obdržali aj všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol otázku vo vzťahu k pracovnej zdravotnej službe MEDISON s.r.o. Košice
(odpovedal M. Richveis)
- poukázal na nutnosť osvetovej činnosti na úseku požiarnej ochrany
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 455/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti obce v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany za rok 2009.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
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a prísediacich v znení neskorších noviel a doplnkov
Funkčné obdobie prísediacich na okresnom súde končí v mesiaci máj 2010. V tejto
funkcii obec Nálepkovo na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi doposiaľ zastupoval Jozef
Král.
V zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona NR SR č. 382/2000 Z.z., prísediacich volia
obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt,
alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku
kandidátom navrhovaným na voľbu si zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného
súdu. Prísediaci sú volení na obdobie 4 rokov po splnení podmienok a zložení sľubu ako je
ustanovené v § 142 ods. 1, 2 a 3 vyššie citovaného zákona. Pri výbere na voľbu prísediacich
je nevyhnutné dodržiavať zákonné predpoklady stanovené v § 139 ods. 1 a 2 vyššie
uvedeného zákona.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan ktorý:
- v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
- je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
- je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude
riadne vykonávať,
- má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
Predpoklady na voľbu a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí
prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho. Obecné zastupiteľstvo
vydáva zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 456/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej
Vsi:
Jozefa Krála, bytom Nálepkovo, ul. Hlavná č. 395
Ondreja Kleknera, bytom Nálepkovo, ul. Hlavná č. 744
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 11: Komisia pre ochranu verejného záujmu – závery z prejednania „Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2009“
V zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií a ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. bolo KOVZ dňa 11.3.2010 doručené Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2009, ktoré bolo
prejedané na zasadaní KOVZ dňa 11.3.2010 s návrhom OZ zobrať toto Oznámenie ... na
vedomie.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu
pri OZ - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za
rok 2009.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 12: Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery,
uznesenia a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 22.1.2010 a 25.2.2010)
Na zasadaní dňa 22.1.2010 komisia riešila budenie verejného pohoršenia blokovou
pokutou, v spolupráci so ZŠsMŠN riešila vymáhanie finančného dlhu od rodičov žiaka za
zničenie školského majetku a na podnet poslanca OZ boli predvolaní rodičia maloletých detí,
ktorí sa v podvečerných hodinách združujú na verejných priestranstvách a slovne urážajú
obyvateľov obce nemiestnymi poznámkami.
Dňa 25.2.2010 bolo riešené budenie verejného pohoršenia na verejnom priestranstve,
písomná žiadosť o spoluprácu vzájomného bývania v II. etape RO – Grün, nedôstojné
správanie sa pred budovou DDN n.o. a ďalej bolo zistené, že pred domom č. 599 sa na ulici
nachádzajú kuka nádoby aj keď nie je zber odpadu, obyvatelia tohto domu boli predvolaní na
komisiu a upozornení na zaobchádzanie s kuka nádobami a boli im poskytnuté informácie
o termínoch zvozu komunálneho odpadu.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 458/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri OZ zo dňa
22.1.2010 a 25.2.2010.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch 9.2.2010 a 15.3.2010)
Na zasadaní dňa 9.2.2010 komisia prejednávala prípravu Fašiangového plesu
a vyúčtovanie akcií za rok 2009. Na zasadaní dňa 15.3.2010 prejednala Dodatok č. 1 k VZN
č. 10/2009 s návrhom OZ tento schváliť, kontrolu bývania v RO Grün, žiadosti o jednorázovú
finančnú výpomoc a informácie o plesni v nájomných bytoch v obci – reakcia na článok
uverejnený v Spišskom Korzári.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 459/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KSaB pri OZ zo dňa
9.2.2010 a 15.3.2010.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Zdena
Kandráča, bytom Nálepkovo, ul. Hlavná č. 543/60.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Uznesenie č. 461/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre Miroslava
Mižigára, bytom Nálepkovo, Prvý Hámor č. 160/15.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala v dňoch 15.2.2010 a 16.3.2010)
Komisia na svojich zasadaniach prejednala informácie o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch LON s.r.o., TKŠN s.r.o., DDN n.o., ZŠsMŠN za rok 2009, čerpanie príjmov
a výdajov OPZN k 31.12.2009, čerpanie rozpočtu platenia nájomného za nebytové priestory
a prenajaté pozemky a žiadosti o finančné príspevky s prijatím príslušných záverov
a doporučení pre OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 462/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KFaSOM pri OZ zo dňa
15.2.2010 a 16.3.2010.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Uznesenie č. 463/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 165,-€ pre Miestnu
organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Nálepkove na zarybnenie tokov.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Uznesenie č. 464/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje sponzorský príspevok pre Banícky spolok Spiš so
sídlom v Spišskej Novej Vsi, ul. Markušovská cesta č. 2.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
Uznesenie č. 465/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančnú pôžičku na dokončenie rodinného domu
Zoltánovi Makovi s manželkou Ivetou, obaja bytom Nálepkovo, ul. Stredný riadok č. 474/21.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
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Komisia na svojom zasadaní prejednala plnenie úloh a prípravu akcií na nasledujúce
obdobie – mariášový turnaj, karneval na lyžiach a obrovský slalom o pohár starostu obce
ďalej prípravu stretnutia učiteľov na dôchodku pri príležitosti Dňa učiteľov.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 466/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ zo dňa
24.2.2010.
Za hlasovali všetci šiesti prítomní poslanci.
K bodu č. 12 a): Rada školy – delegovanie nového člena Rady školy pri ZŠsMŠN
Po rozviazaní pracovného pomeru predchádzajúceho zástupcu zriaďovateľa – člena rady
školy pani Helenou Kiššákovou je predkladaný tento návrh po vzájomnej dohode
s navrhovaným, aby sa členom rady školy stal hlavný kontrolór obce Imrich Keruľ.
Prílohou je písomná žiadosť o delegovanie nového člena a taktiež aj zloženie
novozvolených členov rady školy z 03/2008, ktorých volebné obdobie je platné do 25.6.2012.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- nesúhlasím s týmto návrhom pretože hlavný kontrolór obce pracuje na polovičný
úväzok a nie je obyvateľom obce
Dušan Daniel
- rešpektujem tento názor a doporučujem za člena rady školy zástupcu z poslaneckého
zboru OZ
Po krátkej výmene názorov sa prítomní zhodli, že doplnenie členov rady školy bude
uskutočnené na najbližšom zasadaní OZ.
K bodu č. 13: Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu nevystúpila žiadna verejnosť.
K bodu č. 14: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Marián Richveis
- odprezentoval písomný a dokumentačný materiál pod názvom Ochrana lesov pred
požiarmi v roku 2010, z ktorého vyplývajú úlohy pre obec dotýkajúce sa zabezpečenia
ochrany lesov pred požiarmi vrátane aktuálnosti dokumentácie ochrany pred požiarmi
obce, ....
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odprezentoval písomný a dokumentačný materiál z lesného požiaru dňa 25.3.2010 nad
Rómskou osadou III. – Píla vrátane menoslovu zúčastnených dobrovoľníkov na akcii
a zúčastnených hasičských zborov

Ján Plencner
- oboznámil prítomných poslancov s odborným písomným posudkom spracovaným Ing.
Vladimírom Uhríkom, ktorý sa dotýka riešenia plesní v nájomných bytoch obce
Po krátkej výmene názorov bolo dohodnuté, že tento materiál bude prejednaný v Komisii
stavebnej, územného plánu a životného prostredia OZ s podrobnými ekonomickými
prepočtami a príslušnými doporučeniami na riešenie.
Dušan Slivka
- v zastúpení obyvateľov časti Trosky vzniesol otázku na starostu obce, kedy bude
dokončený vodovod a kanalizácia?
Odpovedal starosta obce – zatiaľ neoficiálne máme potvrdené, že obec uspela na MŽ SR
s podaným projektom na dokončenie vetiev vodovodu a kanalizácie obce vrátene časti
Trosky.
K bodu č. 15: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce vyhlásil rokovanie za ukončené
a prítomným poďakoval za účasť.

Zapisovateľ:
Ján Plencner

Overovatelia:
Natália Furmanová
Zdenek Štuller

Starosta obce:
Dušan Daniel

Prednosta OcÚ:
Ján Plencner

