ZÁPISNICA
z 23. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 28.5.2010
Prítomní: Dušan Daniel – starosta obce, Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková, Natália Furmanová, Július Jesze, Irena Majorová,
Dušan Slivka, Milan Rusnák, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Imrich Keruľ – HK obce,
Milan Lapšanský, Vladimír Labuda, Jozef Sopko – OcP
Ospravedlnení: Ján Soveľ, Marián Richveis, Ľuboš Bazár, Jozef Antoni
Hostia: Michal Bartoš – DDN n.o.
Verejnosť: Cyril Šmelko, Arpád Czölder
Na úvod zasadania predložil starosta obce program 23. riadneho zasadania OZ v zmysle
pozvánky zo dňa 19.5.2010 , ktorý bol prítomnými poslancami schválený.
Programu:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 22. riadneho zasadania OZ, dňa 29.3.2010
a) Kontrola záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ
3. Záverečný účet obce za rok 2009
a) Vydanie správy audítora k riadnej účtovnej závierke za rok 2009
b) Vydanie správy audítora o súlade Výročnej správy účtovnej jednotky a závierky
za rok 2009
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu a k záverečnému účtu obce
za rok 2009
4. Predaj pozemku parc. E KN č. 2908 o výmere 840551 m2 , druh pozemku trvalé trávne
porasty, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2010 o podmienkach držania psov v katastrálnom
území obce Nálepkovo
6. Rada školy – delegovanie nového člena Rady školy pri ZŠsMŠN
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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Dušan Slivka
Zdenek Štuller

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 22. riadneho zasadania OZ, dňa 29.3.2010
Na 22. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 19 uznesení (uzn. č. 448-466/2010OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 467/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh
z 22. riadneho zasadania OZ, dňa 29.3.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
a) Kontrola záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ
Predloženie Záznamu z kontroly záznamov o jazde motorových vozidiel OcÚ vyplýva
z Plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2010, schválené uznesením č. 428/2010-OZ.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 468/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam z kontroly
motorových vozidiel OcÚ.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

záznamov o jazde

K bodu č. 3: Záverečný účet obce za rok 2009
a) Vydanie správy audítora ku riadnej účtovnej závierke za rok 2009
V priebehu apríla tohto roku bol uskutočnený audit účtovnej závierky obce Nálepkovo,
ktorý vychádzal z Finančného výkazu o plnení rozpočtu, Výkazu ziskov a strát, Súvahy
a z Poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2009 autorizovaným audítorom Slovenskej
komory. V rámci auditu boli vykonané všetky kontrolné postupy, ktoré dokumentujú
správnosť vedenia účtovníctva. Záver auditu je nasledovný:
- účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu obce Nálepkovo
- výsledky hospodárenia a peňažné toky k 31.12.2009 sú v súlade so Slovenským
zákonom o účtovníctve
Auditom neboli zistené nedostatky, ktoré by mali vplyv na vykázané výsledky
hospodárenia obce. Obec zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a za rok 2009 zabezpečila
prezentáciu závierky na zodpovednej úrovni. Finančné výkazníctvo nadväzuje na riadne
vedené rozpočtované účtovníctvo.
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2009
Na základe našej previerky sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa
mohli domnievať, že hospodárenie Obce Nálepkovo vykázané v priebežných finančných
výkazoch k 31. decembru 2009 neposkytuje verejný pohľad a nie je v súlade s vyššie
uvedeným zákonom.
Závery auditu boli 20.5.2010 prejednané aj v KFaSOM pri OZ a komisia Správu audítora
a závery doporučuje OZ zobrať na vedomie.
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu a k záverečnému účtu obce za rok
2009
Na úvod starosta obce poznamenal, že Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
Záverečného účtu za rok 2009, ktorého záver je doporučenie schváliť celoročné hospodárenie
obce bez výhrad bolo taktiež prejednané dňa 20.5.2010 v KFaSOM pri OZ.
Komisia po prerokovaní doporučuje OZ celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
V otvorenej rozprave k bodom 3 a) b) c) neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 469/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
I.
Celoročné hospodárenie.
II.

-

III.

-

IV.

-

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009 vo výške 47 482,99 €,
ktorý pozostáva z bežného a kapitálového rozpočtu Obecného úradu
a rozpočtových organizácií obce (ZŠsMŠN a OPZN).
z prebytku rozpočtového hospodárenia použitie prostriedkov v roku 2009 vo výške
12 405,28 € na splácanie návratných zdrojov financovania v zmysle § 10 ods. 7
zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách.
Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu obce za rok 2009 vo výške
35 077,71 € sa vykoná nasledovne:
prebytok rozpočtového hospodárenia t.j. 35 077,71 € previesť do rezervného fondu
a v priebehu roka 2010 zapojiť do rozpočtu obce.
Tvorba a použitie peňažných fondov obce:
• Rezervného fondu – Dexia
počiatočný stav k 1.1.2009
zostatok prebytku finančných operácií z roku 2008
úbytky z rezervného fondu
konečný stav k 31.12.2009

8 290,03 €
41 065,09 €
48 688,58 €
666,54 €
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počiatočný stav k 1.1.2009
zákonná tvorba
čerpanie fondu pre zamestnancov obce
poplatky za výber
konečný stav k 31.12.2009

V.

275,53 €
2 383,58 €
2 352,60 €
28,20 €
278,31 €

Výsledok hospodárenia za rok 2009, ako rozdiel nákladov a výnosov, strata vo
výške 3 240 €, zaúčtovať z účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní na
účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

VI.
Stavy peňažných prostriedkov na bankových účtoch:
VÚB – bežný účet
24024592/0200
VÚB – dotačný účet
1601759551/0200
DEXIA – bežný účet
3531776004/5600
DEXIA – sponzorský účet-sociálne účely
3531778018/5600
3531776012/5600
DEXIA – dotačný účet-stravné,motivačné
DEXIA – dotačný – terénni soc. pracovníci
3531770016/5600
DEXIA – depozitný účet
3531777111/5600
Spolu peňažné prostriedky na účtoch
Vrátenie dotácie-dopravné rok 2009 ZŠsMŠ
Iné poplatky
Zostatok prostriedkov k 31.12.2009
Pokladňa
Zostatok prostriedkov k 31.12.2009

696,70 €
42,35 €
33 810,63 €
258,96 €
-3,35 €
38,56 €
16,60 €
34 860,45 €
- 809,10 €
- 88,94 €
33 962,41 €
1 115,30 €
35 077,71 €

Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 470/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vydanie správy audítora ku riadnej účtovnej
závierke za rok 2009.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 471/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vydanie správy audítora o súlade výročnej
správy účtovnej jednotky a závierky za rok 2009.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 472/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Nálepkovo za rok 2009.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
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trvalé trávne porasty, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo
Prevod majetku popísaného v návrhu na uznesenie bol už predmetom rokovania na 20.
riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2009. Uznesenie č. 414/2009-OZ
o prevode tohto majetku obce nebolo prijaté z dôvodu, že hlasovaním sa nedosiahla potrebná
trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku obce je možné uskutočniť
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. Je to zásadná podmienka prevodu majetku
obce podľa vyššie citovaného ustanovenia zákona o majetku obce, a posúdenie prípadov
hodných osobitného zreteľa patrí do výlučnej právomoci poslancov obecného zastupiteľstva.
Predajom predmetného pozemku obec zabezpečí finančné prostriedky na rozpracované
projekty, ako aj na už zahájenú výstavbu (požiarna zbrojnica, škola, vodovod a kanalizácia),
čím sa vyhne sankciám zo strany ministerstva výstavby a dodávateľov stavebných prác. Tým,
že obec za uvedené stavby zaplatí 5 % z hodnoty diela, majetok obce sa zhodnotí o 95 %
uvedených stavieb, čo je pre obec výhodné.
Predmetný pozemok sa nachádza v časti Švedlárska hora, je z väčšej časti porastený
krovím, z časti zamokrený. Pre poľnohospodárske využitie je vhodný na pasenie dobytka
a oviec. Pre využitie na poľnohospodársku výrobu (pestovanie poľnohospodárskych plodín) je
potrebné pôdu rekultivovať, čo vyžaduje značné finančné náklady. Obec tento pozemok
nevyužíva, a nie je ani predpoklad, aby ho mohla v budúcnosti využívať, preto je možné tento
pozemok považovať aj ako prebytočný.
Žiadosti o kúpu uvedeného pozemku podali traja uchádzači, a z toho dôvodu nie je v návrhu
na uznesenie uvedený kupujúci a kúpna cena, čo sa doplní podľa výsledku hlasovania
obecným zastupiteľstvom. O kúpu pozemku majú záujem:
1. Agrofarma spol s r.o. Nálepkovo, ktorá ponúka kúpnu cenu 0,15 € za m2 v rozložení
platby na tri ročné obdobia.
2. Róbert Smrek, Krupinská č. 8, Košice ponuka kúpnu cenu 1100 € za hektár, čo je 0,13
€ za m2.
3. Ján Soveľ, Nálepkovo č. 527 ponúka kúpnu cenu 0,15 € za m2.
Pred otvorením rozpravy vystúpil starosta obce, ktorý požiadal prítomných poslancov
o uvedomenie si vážnosti súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá sa dotýka aj našej
obce a pripomenul, že prílohou písomných materiálov k tomuto bodu programu sú aj:
- článok z 21.5.2010 „Kraje a obce prišli pre krízu o tretinu príjmov“, z ktorého
vyplýva, že ZMOS ohlásil približne 30%-tný pokles príjmov za prvé štyri mesiace
tohto roka oproti predchádzajúcemu obdobiu z čoho vyplýva pre obec Nálepkovo
pokles o 58,6 tis.€ (zo 195,0 tis.€ na 136,0 tis.€) čo predstavuje 1.767.000,-Sk a pri
tomto trvajúcom trende do konca roka to predstavuje pokles o 175,8 tis.€ (5,3 mil.Sk)
- výpočet hodnoty pôdy (ceny) podľa Vyhlášky MP SR č. 38/2005 Z.z. o určení
hodnoty pozemkov a porastov na účely pozemkových úprav (orientačne sa táto
vyhláška využíva aj na stanovenie kúpnej ceny dohodou pri predaji pozemkov),
z ktorej vyplýva, že BPEJ 0,86212 p. č. E KN 2908 má hodnotu 0,07 €/m2 – 2,10 Sk
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článok z Korzára zo dňa 14.4.2010 „Rožňava sa trápi ...“, v ktorom sa uvádza diskusia
o možnosti predaja lesov mesta Rožňavy z dôvodu zvýšenia dane z nehnuteľností v k.
ú. obce Pača

Starosta obce ďalej pripomenul, že:
- na 20. riadnom zasadaní OZ dňa 30.11.2009 OZ schválilo uznesenie č. 414/2009-OZ,
že schvaľuje predaj predmetnej parcely za kúpnu cenu najmenej 0,17 €/1m2
s podmienkou, že kúpna cena a nadobúdateľ (kupujúci) budú opätovne schválený na
nasledujúcom riadnom alebo mimoriadnom zasadaní OZ po spresnení ponuky ceny
záujemcov o kúpu – čo sa koná dnes
- 0,17 € za 1 m2 oproti BPEJ 0,07 €/1m2 predstavuje 2,43-násobok ceny čo pri ploche
840 551 m2 z 58.8383,57 € (1.765.157,-Sk) predstavuje finančný nárast o 84.055,10 €
(2.539.658,-Sk) na 142.893,67 € (4.304.815,-Sk)
- zaviazaním sa podielu 5 % finančnej spoluúčasti obce príslušnými uzneseniami
schválenými v OZ na čerpanie štrukturálnych fondov je potrebné do konca roku 2010
vynaložiť cca 60,0 tis.€ na rekonštrukciu Hasičskej stanice (kolaudácia v 10/2010),
cca 70,0 tis.€ na rekonštrukciu ZŠsMŠN (kolaudácia v 09/2010), cca 13,0 tis.€ na
výstavbu kanalizácie a vodovodu (1. splátka v 12/2010) čo predstavuje celkom cca
143,0 tis.€ (4,304 tis.Sk) čo vlastne sa rovná čiastke predaja pozemku
- na zasadaní KFaSOM pri OZ dňa 20.5.2010 v bode č. 8 bol prejednaný aj návrh
predaja predmetného pozemku a väčšina členov tejto komisie bola proti predaju
a nedoporučuje OZ schváliť tento predaj
Práve preto chcem Vám Vážení poslanci pripomenúť náš 5%-tný finančný záväzok
spoluúčasti obce a chcem Vám pripomenúť čo nastane ak predaj neschválite:
- nenaplníme platné schválené uznesenia týkajúce sa realizácie predmetných stavieb
a tým aj platné zmluvy s MVaRR SR resp. MŽP SR a stavby bude nutné zastaviť
- obec musieť doposiaľ vykonané práce zhotoviteľmi v plnej výške uhradiť (Hasičská
stanica cca 150,0 tis.€, ZŠsMŠN cca 310,0 tis.€ a zároveň bude musieť vrátiť do
štátneho rozpočtu už zrealizovanú úhradu 60,0 tis.€ za rekonštrukciu Hasičskej stanice
nehovoriac o možných súdnych sporoch medzi obcou – MVaRR SR a medzi obcou
a zhotoviteľmi realizovaných stavieb
- na KFaSOM pri OZ som vyjadril názor, že asi nebolo potrebné vôbec sa pokúšať
o realizáciu predmetných stavieb a dnes by nebol žiaden problém, ale stavby by boli
ďalej chátrali ...
- finančná a hospodárska kríza bude vrcholiť v závere tohto roku a preto bude potrebné
pre nasledujúce volebné obdobie pripraviť návrhy na ďalšie predaje majetku obce
s cieľom vyrovnania finančného deficitu
- predaj majetku obce je ozaj posledným riešením, ale takýmto spôsobom obec pred
finančným úpadkom zachránil aj bývalý richtár pán Soos odpredajom majetku obce
Rusínom z priľahlej obce Závadka v okrajovej časti obce – Peklisko počas veľkej
hospodárskej krízy v rokoch 1930 – 1940
- vážení poslanci chápem Vaše ťažké postavenie pred vážnym rozhodnutím, ale
jednoducho táto otázka je pred Vaším závažným rozhodnutím a súvisí s ďalším
rozvojom obce Nálepkovo
- taktiež nás čaká náročná úloha dotýkajúca sa renovácie objektov areálu TKaŠN,
s. r. o., ktorú rieši v súčasnosti prednosta OcÚ
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nie je reálna cesta riešiť súčasnú finančnú situáciu obce ďalším úverom, pretože obec
je na hranici úverovej zaťaženosti

Celkom na záver tohto úvodného vstupu chcem Vám pripomenúť poslanci a poslankyne
Vašu zodpovednosť za ďalší rozvoj resp. úpadok obce v prípade neschválenia 3/5 väčšinou
hlasov predaja majetku obce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Eva Antlová
- finančná komisia nedoporučuje predaj, naopak je potrebné dvihnúť nájom za
predmetnú parcelu pre Agrofarmu s.r.o., ktorá túto parcelu užíva
- navrhovaná cena je veľmi nízka oproti tomu ako sa predávajú pozemky na území obce
(35,-Sk až 70,-Sk)
- žiadosti uvedených troch kupcov sme vôbec nevideli
- predmetnú parcelu môžeme využiť v prospech obce, dotácia na 1 ha predstavuje 5,0
tis.Sk až 8,0 tis.Sk
- 2,5 mil.Sk na 5%-tnú spoluúčasť obce už sme mali z predaja pozemkov obce v roku
2008 až 2009
- navrhujem zníženie platov zamestnancov OcÚ a zníženie odmeny zástupcovi starostu
obce
Natália Furmanová
- súčasná zlá finančná situácia je výsledkom neefektívneho nakladania s finančnými
prostriedkami získanými z LON s.r.o. a so zbytočnými dotáciami na chod obecných
podnikov (TKŠN s.r.o., SON s.r.o., VaKN s.r.o.)
- riadny hospodár zveľaďuje svoj majetok a nepredáva ho
- nikdy som nebola proti zamestnávaniu našich ľudí, ale zbytočne boli vynaložené
peniaze na projekty, ktoré sú v zásuvke
Dušan Kozák
- oboznámil prítomných s plným znením všetkých troch žiadostí o kúpu predmetnej
parcely
Dušan Slivka
- ani jeden s troch žiadateľov nesplnil podmienku 0,17 €/m2
- prečo sa záujemcovia bijú o tak nezaujímavú pôdu, dotáciu 5,0 tis.Sk až 7,0 tis.Sk
nech poberá obec
- väčšie obce a mestá nemajú obecnú políciu tak prečo ju máme v Nálepkove, jej
zrušením dokážeme veľkú finančnú úsporu, taktiež je potrebné znížiť aj počet
zamestnancom OcÚ
Cyril Šmelko
- mám splnomocnenie od konateľa Agrofarmy na dnešné zasadanie OZ s tým, že napr.
predajom tohto pozemku bude zamedzený prístup k dvom košiarom oviec
- naša firma sa zameriava na chov oviec a v súčasnosti budujeme zariadenie na strojné
dojenie
- konateľ firmy je ochotný dvihnúť cenu na 0,17 €/m2
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Uznesenie č. 473/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predaj pozemku parc. E KN č. 2908 o výmere 840551 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat. územie Nálepkovo podľa § 9a ods. 8
zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Prevod majetku obce – pozemku popísaného v odseku 1. tohto uznesenia sa
uskutočňuje na nadobúdateľa Jána Soveľa, Hlavná č. 527, Nálepkovo za kúpnu cenu
0,17€/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a vecného bremena v prospech
Agrofarmy s.r.o. znáša kupujúci.
Počet prítomných poslancov: 8 poslanci
Za prijatie uznesenia hlasovali: 4 poslanci (Jesze, Majorová, Rusnák, Štuller)
Hlasovania sa zdržali: 0 poslanci
Proti prijatiu uznesenia hlasovali: 4 poslanci (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka)
K bodu č. 5: Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2010 o podmienkach držania psov
v katastrálnom území obce Nálepkovo
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov bolo už prerokované na
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2010. Po pripomienkach a pozmeňujúcich
návrhoch bolo prijaté uznesenie č. 453/2010-OZ s tým, že predložené VZN sa berie na
vedomie, a že po jednotlivých textových úpravách bude opätovne prerokované na ďalšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Medzičasom bola NR SR prijatá novela zákona č. 282/2002 Z.z., a to zákonom číslo
102/2010 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.04.2010. Uvedená novela zákona sa týka
najmä postupu na úseku prejednávania priestupkov a ukladania sankcii, a je doplnený § 6
zákona o povinnosti obce vydať držiteľovi psa náhradnú známku za úhradu, ktorá nesmie byť
vyššia ako 3,50 €. Zmeny zákona prijaté uvedenou novelizáciou sú už pojaté v predkladanom
VZN.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 474/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo číslo
13/2010 o podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
K bodu č. 6: 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.

-9V súčasnosti má rada školy v zmysle § 25 ods. 5 novelizovaného zákona č. 596/2003 Z.z.
o školskej správe a školskej samospráve (zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
školský zákon ...):
-

2 učiteľov: Katarínu Vdoviakovú, Katarínu Plencnerovú
1 zamestnankyňu školy: Perlu Šaršaňovú
4 zástupcov rodičov: Katarínu Pacákovú, Jarmilu Pocklanovú, Zdena Štullera, Ingrid
Fehérovú
- zo 4 zástupcov zriaďovateľa školy: Dušana Daniela, Júliusa Jeszeho, Štefana Štullera,
...
V otvorenej rozprave prijal členstvo v RŠ poslanec Dušan Slivka.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 475/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo deleguje za nového člena Rady školy pri ZŠsMŠN Dušana Slivku –
poslanca OZ ako zástupcu člena rady školy za zriaďovateľa.
Za hlasovali 7 poslanci a 1 sa zdržal hlasovania (Slivka).
K bodu č. 7: Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery,
uznesenia a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 12.3.2010 a 16.4.2010)
Dňa 12.3.2010 komisia riešila dožiadanie obyvateľky domu č. 153 vo veci bývania
vnuka, bolo spracované uznania dlhu vo veci zničenia autobusových zastávok, na základe
vlastných zistení bolo riešené znečisťovanie cintorína v blízkosti hrobu neb. Štefana Horvátha
najbližšími rodinnými príslušníkmi.
Na zasadaní dňa 16.4.2010 komisia riešila budenie verejného pohoršenia na verejnom
priestranstve, žiadosť obyvateľky domu č. 68 vo veci riešenia zarovnania výkopu na
vodovodnú prípojku majiteľom rekreačného zariadenia v časti obce Hámre, ďalej bola
vykonaná kontrola čistoty dvora domu č. 543 a č. 544 so záverom zorganizovania brigády na
likvidáciu odpadu v termíne do 15.5.2010.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 476/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri OZ
v Nálepkove zo dňa 12.3.2010 a 16.4.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

-10Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala v dňoch 24.3.2010 a 29.4.2010)
Komisia na svojich zasadaniach prejednala plnenie plánu za mesiac apríl: veľkonočný
volejbalový turnaj, príprava cyklistických pretekov pre deti a olympiáda pre deti MŠ a ZŠ.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 477/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ pri OZ z dňa
24.3.2010 a 29.4.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 7.4.2010)
Komisia na svojom zasadaní prejednala žiadosti o povolenie drobných stavieb (výstavba
drevární, chatrčí), žiadosť o zbúranie ruín rodinného domu na Strednom riadku, ktoré
ohrozujú bezpečnosť susedov, sťažnosť vo veci výstavby drevárne a jej zasahovanie do
susedného pozemku. Ďalej komisia riešila problém plesní v obecných nájomných bytoch
s príslušnými závermi.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 478/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ zo dňa
7.4.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch 27.4.2010 a 4.5.2010)
Na svojich zasadaniach komisia riešila prípravu akcie Dňa matiek a prejednala záznam
z kontroly rómskej osady, ktorý bol cestou prednostu OcÚ postúpený KFaSOM.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 479/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB zo dňa 27.4.2010
a 4.5.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

-11Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 20.5.2010)
Komisia na svojom zasadaní dňa 20.5.2010 a prejednala návrh na schválenie záverečného
účtu, správu audítora k účtovnej závierke za rok 2009, stanovisko HK, čerpanie rozpočtu daní,
komunálneho odpadu, nájomné za byty, predaj pozemku, sponzorské príspevky, čerpanie
fondov na stavbách Hasičskej stanice a rekonštrukcie ZŠsMŠN a prijala príslušné závery
a doporučenia.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 480/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ zo dňa
20.5.2010.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 481/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- čerpanie rozpočtu na úseku daní k 20.5.2010
- čerpanie rozpočtu platenia nájomného za byty k 1.5.2010
- čerpanie rozpočtu na úseku komunálneho odpadu k 20.5.2010
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 482/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Jána Bátoryho, bytom
Nálepkovo, ul. Letná č. 379.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 483/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Územný výbor dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Spišskej Novej Vsi/Gelnici.
Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
K bodu č. 8: Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu vystúpil náčelník OcP Jozef Sopko ako obyvateľ obce a reagoval
na kritické pripomienky poslanca Slivku k OcP vrátane jej zrušenia:
- štatistické čísla o počte priestupkov sú len ozaj čísla a potrebné je zdôrazniť, že
významná je preventívna činnosť OcP vrátane asistencie pri vyplácaní sociálnych
dávok na miestnej pošte a vyplácania tzv. inštitútu osobitného príjemcu na OcP
- môžeme vďačiť súčasnému starostovi obce, že predvídavo ešte v roku 1994 obec
zriadila OcP a jej zrušením by to bola ozaj cesta „do pekla“ tak ako reagoval starosta
obce na Váš návrh zrušenia OcP

-12K bodu č. 9: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Natália Furmanová
- vzniesla otázku na riaditeľa DDN n.o. vo veci zriadenia kuchyne v DDN n.o.
Na túto otázku vyčerpávajúco odpovedal riaditeľ DDN n.o., ktorý zároveň zhodnotil
svoje doterajšie pôsobenie vo funkcii riaditeľa od 1.4.2009.
V rámci tohto bodu programu vystúpili ďalší poslanci:
Eva Antlová
- vzniesla požiadavku na umiestnenie odpadkových košov pri zastávke SAD pri kostole
v Treťom Hámri
Natália Furmanová
- vzniesla požiadavku na realizáciu kosby miestneho cintorína
- dotazovala sa zástupcu starostu obce či počas PN poberal odmenu (reagoval starosta
obce odpoveďou, že áno, pretože pravidelne počas PN v čase vychádzok, cca 4 hod.
denne, sme aktívne spolupracovali)
Prednosta OcÚ požiadal poslancov aby najneskôr do 1.6.2010 nahlásili účasť na
družobnú návštevu Bledowa v dňoch 2.-5. 7. 2010.
Celkom na záver vystúpil starosta obce, ktorý predložil:
- informáciu o odchode riaditeľa školy k 31.5.2010 na vlastnú žiadosť
- nutnú zmenu rozpočtu obce na rok 2010 do 20.6.2010
- nutný prechod na program URBIS v LON s.r.o. k 1.7.2010
- informácie dotýkajúce sa novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
k 1.4.2010 vyplývajú úlohy pre OZ (vypracovanie Zásad odmeňovania poslancov –
prejednať najskôr v komisiách OZ, stanoviť počet poslancov na nasledujúce volebné
obdobie, určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce, ...)
K bodu č. 10: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:
Július Jesze

Overovatelia:
Dušan Slivka
Zdenek Štuller

Starosta obce:
Dušan Daniel

Prednosta OcÚ:
Ján Plencner

