ZÁPISNICA
z 25. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 5.11.2010
Prítomní: Július Jesze – zástupca starostu obce, Ján Plencner – prednosta OcÚ
Natália Furmanová, Dušan Slivka, Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ, Anna Bobáková – ref. sociálny,
Edita Danielová – stav. ref, Marián Richveis – BPaPO,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda, Milan Lapšanský – OcP

Ospravedlnení: Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Dáša Baniaková, Irena Majorová – poslanci OZ
Imrich Keruľ – HK obce
Magdaléna Čerťanská – poverená riaditeľka ZŠsMŠN
Neospravedlnený: Milan Rusnák – poslanec OZ
Hostia: Michal Bartoš – DDN, n. o., Jozef Antoni – LON, s. r. o.
Verejnosť: Ing. Ivan Repaský
Na úvod zasadania predložil zástupca starostu obce program 25. riadneho zasadania OZ
v zmysle pozvánky zo dňa 2.11.2010, ktorý bol prítomnými poslancami schválený.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 24. riadneho zasadania OZ, dňa 4.8.2010
3. VZN č. 14/2010 OZ v Nálepkove – Prevádzkový poriadok pohrebiska
4. VZN č. 15/2010 OZ v Nálepkove o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na verejných
priestranstvách
5. Ekonomické výsledky obchodných organizácií obce (LON, s.r.o., TKŠN, s. r. o.
v likvidácii) a neziskovej organizácie obce (DDN, n. o.) za obdobie 01-09/2010
6. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových
organizácií obce za 01 – 09/2010
7. Predaj nebytových priestorov NZZ
8. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
10. Záver

K bodu č. 1: Úvod – ustanovenie pracovných komisií

Za zapisovateľa zápisnice bol určený: Július Jesze

-

2-

Do návrhovej komisie boli nominovaní:

Zdenek Štuller
Dušan Slivka

Za overovateľov zápisnice boli určení:

Natália Furmanová
Ján Soveľ

K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení a úloh z 24. riadneho zasadania OZ, dňa 4.8.2010
Na 24. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 17 uznesení (uzn. č. 484-500/2010OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného a dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 501/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh
z 24. riadneho zasadania OZ, dňa 4.8.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

K bodu č. 3: VZN č. 14/2010 OZ v Nálepkove – Prevádzkový poriadok pohrebiska
Dňom 1.1.2011 nadobudne účinnosť zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ktorý
v ustanovení § 18, ods. 2 ukladá obciam všeobecne záväzným nariadením schváliť
Prevádzkový poriadok pohrebiska. Uvedeným zákonom sa ruší zákon č. 470/2005 Z.z.
o pohrebníctve.
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nálepkovo bližšie rozvádza práva a povinnosti
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec, ako aj návštevníkov pohrebiska a nájomcov
hrobových miest.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- rakva musí byť zabezpečená tak, aby sa do nej nedostali hlodavce a aby z nej neunikal
zápach
Dušan Slivka
- v návrhu VZN sa nerieši uloženie urny
Ján Plencner
- pripravuje sa návrh na zriadenie urnového hája
Dušan Kozák
- pripomienky budú doplnené do článku č. 6, ods. 1, písmeno e)
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Uznesenie č. 502/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
14/2010 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Nálepkovo, po doplnení pripomienok.
Za hlasovali všetci 5 poslanci.

K bodu č. 4: VZN č. 15/2010 OZ v Nálepkove o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani
na verejných priestranstvách
V zmysle § 30, ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších zmien, umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných
priestranstvách počas kampane, možno len na miestach vyhradených obcou. Miesta na
umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne
záväzným nariadením.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 503/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Nálepkovo č. 15/2010 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov politických
subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani na verejných priestranstvách.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

K bodu č. 5: Ekonomické výsledky obchodných organizácií obce (LON, s.r.o., TKŠN, s. r. o.
v likvidácii) a neziskovej organizácie obce (DDN, n. o.) za obdobie 01-09/2010
Tieto ekonomické výsledky sa predkladajú pravidelne v zmysle zákona o obecnom
zriadení resp. Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo, najmenej
jedenkrát za tri mesiace.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- ako budú riešené záväzky TKŠN, s. r. o. vo výške 64684 €
- aké sú pohľadávky za dodávky dreva v LON, s. r. o., a aký zisk dosiahli LON, s. r. o.
Natália Furmanová
- aké dreviny za používajú na zalesňovanie
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Jozef Antoni
- za dodávky dreva odberatelia platia priebežne v dohodnutej dobe splatnosti
- za 01-09/2010 LON, s. r. o. dosiahli zisk 2522 €
- po ukončení roka budú ešte refundované náklady na zalesňovanie a prerezávky
- výška rezervného fondu za tento rok bude známa až po finančnej uzávierke celého
roka
- na zalesňovanie holín sa používajú sadenice buka, jedle, javora a smrekovca
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 504/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo berie na vedomie Ekonomické výsledky obchodných
organizácií obce za 01 – 09/2010 (LON, s. r. o., TKŠN, s. r. o.) a neziskovej organizácie obce
DDN, n. o. za obdobie 01 – 09/2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

K bodu č. 6: Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove
a rozpočtových organizácií obce za 01 – 09/2010
Tieto ekonomické výsledky sa predkladajú pravidelne v zmysle zákona o obecnom
zriadení resp. Zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Nálepkovo, najmenej
jedenkrát za tri mesiace.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- dotazovala sa informácie aká je úspora v položke „poslanci a komisie“, keď sa
vyplácajú znížené odmeny, na aký účel boli použité usporené finančné prostriedky
Dušan Slivka
- materiály neboli prejednávané vo finančnej komisii
- pre TKŠN, s. r. o. ktorá je v likvidácii sú zúčtované výdaje vo výške 9012 € v položke
„stroje, prístroje, zariadenia“
Nakoľko sa nezúčastnili zasadania OZ starosta, ani nik z ekonomického úseku, na dotazy
nemal kto odpovedať.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 505/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie Zhodnotenie dosiahnutých
ekonomických výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových organizácií obce za 01 –
09/2010.
Za hlasovali 3 poslanci (Soveľ, Štuller, Jesze) a proti boli 2 poslanci (Furmanová, Slivka).
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Časť nebytových priestorov v budove zdravotníckeho zariadenia bola už v roku 2005 na
základe uznesenia OZ č. 308/2005-OZ zo dňa 27.5.2005 predaná užívateľom priestorov
poskytujúcich zdravotnícke služby. Jedným z nadobúdateľov predaných nebytových
priestorov je aj BONAMED, s. r. o., ktorý priestory odkúpil pre účel prevádzkovania detskej
ambulancie.
BONAMED, s. r. o. listom zo dňa 9.8.2010 žiada obec o kúpu ďalších dvoch miestností
a WC, ktoré sú toho času využívané ako sklad CO. Jedná sa o miestnosť č. 6 – WC o výmere
0,96 m2, miestnosť č. 7 o výmere 18,05 m2, miestnosť č. 8 o výmere 10,40 m2 a časť terasy
o výmere 49,50 m2.
Kúpna cena je určená na základe znaleckého posudku č. 41/2005 zo dňa 20.4.2005
vyhotoveného súdnym znalcom Ing. Ondrejom Ostrožovičom, t. j. kúpna cena za akú sa
uskutočnil prevod nebytových priestorov v roku 2005 (81,07 €/m2).
V prípade schválenia predaja predmetných nebytových priestorov obecným
zastupiteľstvom, sklad CO bude premiestnený do dokončujúcej sa rekonštrukcie budovy
hasičskej zbrojnice, kde sú priestory vhodné pre sklad CO.
Prevod predmetných nebytových priestorov sa navrhuje uskutočniť podľa § 9a, ods. 8,
písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Podľa tohto
ustanovenia zákona o majetku obcí, prevod majetku je možné uskutočniť v prípadoch
hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov.
Osobitný zreteľ v danom prípade sa odôvodňuje tým, že detská ambulancia by mala
priestory, s ktorými sa pri výstavbe detskej ambulancie počítalo, a ktoré v minulosti boli na
tento účel aj skutočne užívané.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- tento materiál nebol prejednaný vo finančnej komisii
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 506/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. predaj časti nebytových priestorov v budove zdravotníckeho zariadenia, súpisné číslo
591, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 763/4 a časť pozemku parc. č. 763/4, ktorej
celková výmera je 638 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste
vlastníctva č. 2375, kat. územie Nálepkovo, do podielového spoluvlastníctva
kupujúceho v podiele 714/10000 k celku podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. prevod majetku obce – časti nebytových priestorov popísaných v odseku 1. tohto
uznesenia sa uskutočňuje na nadobúdateľa BONAMED, s. r. o., Jána Jánskeho 3325/18,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36573442 za kúpnu cenu 6396 €. Náklady spojené
s prevodom nehnuteľnosti (správny poplatok za návrh na vklad 66 €) znáša kupujúci.
3. prevod bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
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K bodu č. 8: Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery, uznesenia
a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 23.7.2010, 30.8.2010
a 30.9.2010)
Komisia na týchto zasadaniach zhodnotila svoju činnosť za obdobie 01-07/2010
v spolupráci s obecnou políciou, uložila sankciu za priestupok, kontrolovala využitie „Kuka
nádob“, prekontrolovala podnety od občanov, prejednala záznam o podaní sťažnosti,
kontrolovala plnenie pohľadávok (škody na majetku obce).
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky, resp. pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 507/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri
OZ v Nálepkove v dňoch 23.7.2010, 30.8.2010 a 30.9.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 17.9.2010)
Komisia na svojom zasadaní prejednala odstúpené žiadosti (kúpa nových elektrických
bojlerov v obecných nájomných bytoch), žiadosť o poskytnutie stavebného materiálu
a žiadosť o vyčistenie mlynského náhonu.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- ako je zabezpečené vyčistenie mlynského náhonu v Treťom Hámri
- ako sa bude riešiť žiadosť o úpravu Suroveckého potoka
Natália Furmanová
- ako funguje koreňová čistička v Treťom Hámri
Na uvedené dotazy odpovedali:
Ján Plencner
- čistenie mlynského náhonu začne od pondelka
Ján Soveľ
- úpravy toku Suroveckého potoka je možné robiť až po zameraní
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Edita Danielová
- úpravu Suroveckého potoka boli riešiť i zástupcovia Lesov SR, š. p., ktorí sú
správcovia toku
- uvedenú vec mohla riešiť i povodňová komisia obce v čase povodne
- koreňová čistička v Treťom Hámri zatiaľ nie je skolaudovaná

Na záver boli prijaté:
Uznesenie č. 508/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove zo dňa 17.9.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

Komisia sociálna a bytová (zasadala dňa 19.10.2010)
Na tomto zasadaní komisia riešila akciu Mesiac úcty k starším. Rozhodla, že všetkým
občanom nad 70 rokov budú zaslané pozdravy. Prejednala list Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny vo veci žiadosti nášho občana o pomoc pri riešení bytovej situácie.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- požadoval konkrétnejšie informácie k listu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny
Anna Bobáková
- doplnila požadované informácie a spôsob riešenia bytovej otázky

Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 509/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie KsaB pri OZ
v Nálepkove zo zasadania dňa 19.10.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala v dňoch 30.8.2010 a 21.10.2010)
Na týchto zasadaniach komisia prejednávala plnenie plánu komisie a prípravu podujatí
na nasledujúce obdobie. V októbri komisia pripravila mariášový turnaj a žolíkový turnaj,
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vleku, opravu sociálnych zariadení.
V otvorenej rozprave odznelo:
Dušan Slivka
- komisia poriada akcie pre deti a je na škodu veci, že sa neposkytli finančné
prostriedky na ceny, jedná sa o veľmi malé čiastky
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 510/2010-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ
v Nálepkove zo zasadania komisie v dňoch 30.8.2010 a 21.10.2010.
Za hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

K bodu č. 9: Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Natália Furmanová
Keďže som sa rozhodla pre ďalšie volebné obdobie už nekandidovať na poslankyňu OZ,
chcela by som v krátkosti zhodnotiť svoju prácu počas môjho 20-ročného pôsobenia v tomto
orgáne. Prevažnú časť môjho pôsobenia som bola v opozícii, čo nie je najľahšie, lebo väčšinu
pripomienok, návrhov a ich realizácia boli často nepochopené zo strany vedenia obce. No
napriek tomu, chcela som v tejto obci napomôcť v kultúrnej i sociálnej oblasti.
Dúfala som, že Vianočné posedenie, Katarínska zábava, výlety, ale aj iné aktivity v kultúrnej
oblasti sa stanú tradíciou. Zbúraním Kultúrneho domu v roku 1987 odišla aj kultúra
a výstavba nového, tak prepotrebného kultúrneho stánku, napriek nie malým finančným
prostriedkom ostala iba na papieri.
Niekoľko rokov som písala obecnú kroniku a spolu s ďalšími členmi Zboru pre občianske
záležitosti som pomáhala pri organizovaní posedení pre jubilantov (čo v poslednom čase tiež
nefunguje). Žiaľ! Akoby sme zabúdali, že aj my všetci starneme a dobre padne, ak si na nás
niekto spomenie. Napriek tomu, že na môj návrh sme sa zriekli platu poslanca (resp. znížili)
a chcela som, aby tieto peniaze použila obec na práve spomínané aktivity, nenašiel tento
návrh pochopenie vo vedení obce.
Nechcem dnes opakovať to, čo som kritizovala za celé moje pôsobenie v OZ, a to
nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami obec, začo som bola označovaná za
deštrukčnú.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a vďaka nim som mohla
20 rokov vykonávať túto funkciu.
Nikdy som v OZ nehájila moje osobné záujmy. Dnes môžem s čistým svedomím
a vedomím ukončiť svoju prácu.
Dušan Slivka
- na dnešnom zasadaní OZ malo byť prevedené zhodnotenie volebného programu
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- reagoval na pripomienku p. Danielovej, že povodňová komisia obce neriešila v čase
povodní Surovecký potok – uviedol, že povodňová komisia pracuje nepretržite a na
záchranných a zabezpečovacích prácach previedla práce za 85000 € bez mimoriadnej
udalosti a úrazu pri ochrane majetku obce a občanov
Július Jesze
- povodňová komisia má za úlohu v prvom rade chrániť majetok obce
- pri svojej práci nemôže porušovať zákon, pri realizácii zabezpečovacích prác na
Železnom potoku, ktoré boli v súlade s povolením a podľa geometrického plánu sa
vďaka niektorým občanom previedla zbytočná medializácia v televízii pre výrub vŕb,
ktoré bolo potrebné vyrúbať
K bodu č. 10: Záver
Po naplnení všetkých bodov programu zástupca starostu obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.

Zapisovateľ:
Július Jesze

Overovatelia:
Natália Furmanová
Ján Soveľ

Starosta obce:
Dušan Daniel

Prednosta OcÚ:
Ján Plencner

