ZÁPISNICA
zo 14. riadneho rokovania obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 14. 11. 2008
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel - starosta obce,
Ján Plencner - prednosta OcÚ
Július Jesze, Irena Majorová,
Milan Rusnák, Ján Soveľ – poslanci OZ
Imrich Keruľ – hlavný kontrolór obce,
Dušan Kozák - právnik OcÚ
Helena Kiššáková - ekonóm OcÚ,
Anna Bobáková - soc. ref.,
Marián Richvies - BPaPO,
Jozef Sopko,
Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský - OcP,
Jozef Jánoš - ref.daní a popl.
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková,
Eva Antlová,
Dušan Slivka,
Zdenek Štuller – poslanci OZ,
Neospravedlnená:
Natália Furmanová – poslankyňa OZ
Hostia:
Jozef Antoni – LON, s.r.o.,
Peter Hrabuvčin - DD, n.o.,
Ľuboš Bazár - ZŠaMŠN,
Helena Šmelková - TKŠN, s.r.o.,

Program:
1./ Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2./ Kontrola plnenia uznesení a úloh z 13.
riadneho zasadania OZ, dňa 29.9.2008
3./ Informácie o dosiahnutých ekonomických
výsledkov LON s.r.o., TKŠN s.r.o. a DDN
n.o. za roky 2006, 2007 a za obdobie 0109/2008
4./ Zmena rozpočtu obce na rok 2008
a) Správa o výsledku kontroly plnenia
rozpočtu obce za 9 mesiacov 2008
b) Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok
2008
5./ Majetkové veci
c) Zmluva o výpožičke Železného potoka
od Lesov SR, š.p.
d) Zrušenie uznesenia OZ č. 237/2008OZ zo dňa 28.7.2008 o predaji pozemku obce Ing. Ladislavovi Pigovi
e) Zámena pozemkov, Patrik Soveľ –
Obec Nálepkovo
f) Predaj pozemkov p. Novotný, p. Krajňák, p. Geletka, p. Patz a kúpa pozemkov obcou od p. Krajňáka
g) Zrušenie uznesenia č. 221/2004-OZ zo

dňa 27.8.2004 o predaji pozemku obce
parc. č. 897 Petrovi Korfantovi s manželkou
h) Predaj pozemku parc. č. 897, k. ú.
Nálepkovo Petrovi Korfantovi s manželkou
6./ Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) Informácie o vykonaných prácach UoZ
na území obce v roku 2008 doposiaľ
7./ Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné
uznesenia)
8./ Záver
V úvode zasadania OZ konštatoval starosta
obce, že pozvánky boli spolu s príslušnými materiálmi doručené poslancom dňa 11.11.2008.
Zároveň konštatoval, že sa ospravedlnili
z dnešného rokovania nasledovní poslanci
OZ:
- dňa 13.11.2008 doručenou poštou sa
ospravedlnila Dáša Baniaková z dôvodu
neodkladných záležitosti mimo jej bydliska,
- dňa 13.11.2008 sa ospravedlnila Natália
Furmanová( u pracovníčky OcÚ p. Bobákovej o 15.45 po pracovnej dobe v mieste jej
bydliska) z dôvodu zhoršenia zdravotného
stavu manžela, ktorý potrebuje doprovod na
ošetrenie,
- dňa 14.11.2008 o 7.20 hod. pán F. Antl
osobne doručil starostovi obce písomné
ospravedlnenie E. Antlovej, z dôvodu, že
sa nemôže zúčastniť zasadania OZ z titulu
pracovných povinnosti.
- dňa 14.11.2008 o 7.45 hod. p. Slivková
telefonicky kontaktom na starostu obce
ospravedlnila D. Slivku z neúčasti na zasadaní OZ z dôvodu, že musel ísť na lekárske
ošetrenie z titulu zhoršenia zdravotného
stavu.
- dňa 14.11.2008 o 8.07 hod. sa ospravedlnil
z neúčasti na zasadaní OZ faxom a e2

mailom Z. Štuller, z dôvodu neodkladného
vybavovania pracovných záležitosti.
Na základe vyššie uvedených ospravedlnení konštatoval starosta obce, že v zmysle
čl.V.ods.6 Rokovacieho poriadku OZ, že OZ
nie je uznášania schopné a prerušuje rokovanie OZ do 10.00 hod. z dôvodu, že možno
dôvody vyššie uvedených poslancov pominú
a môžu sa zúčastniť tohto dnešného rokovania,
keď sa dostavia do 10.00 hod..
O 10.00 hod. starosta obce v rokovacej
miestnosti konštatoval, že naďalej je OZ uznášania neschopné a toto rokovanie ukončil
s tým, že zvoláva v rámci čl.V. ods. 6 Rokovacieho poriadku OZ ďalšie riadne 14.rokovanie
OZ s pôvodným programom na 9.00 hod.,dňa
18.11.2008.
Zároveň pripomenul, že v zmysle § 25 ods. l
písm.b), zákona o obecnom zriadení, že poslanec OZ je povinný zúčastňovať sa zasadaní OZ
a jeho orgánov do ktorých bol zvolený.
Na záver starosta obce vyjadril domienku,
(ktorú nemôže po právnej stránke dokázať), že
opoziční poslanci (4-E.Antlová, D.Baniaková,
N.Furmanová,D.Slivka) vrátane koaličného
poslanca ( 1- Z.Štullera) vytvorili komplot k negovaniu zasadania predmetného OZ vo vzťahu
fungovania obce prostredníctvom štatutárnych
orgánov obce (starosta obce a obecné zastupiteľstvo) z nepochopiteľných dôvodov a týmto
svojim postojom negujú a znevažujú ďalší rozvoj obce, ktorý je proklamovaný v jednotlivých
základných rozvojových materiálov rozvoja
a života obce proklamovaného v schválených
dokumentov vrátane volebného programu na
roky 2007-2010.
Pokračovanie prerušeného 14. riadneho rokovania OZ v Nálepkove zvolaného na
14.11.2008 bude nasledovať o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ v Nálepkove, dňa
18.11.2008- pozvánky na toto zasadanie budú
expedované prostredníctvom Obecnej polície
v Nálepkove dňa 14.11.2008 od 11.00 hod.
a zároveň v miestnom rozhlase bude uskutočnený oznam o programe a čase tohto riadneho
zasadania OZ v Nálepkove.
V Nálepkove, dňa 14.11.2008
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

ZÁPISNICA
z pokračovania 14. riadneho rokovania
obecného zastupiteľstva v Nálepkove, dňa
14.11.2008, konaného dňa 18.11.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner - prednosta OcÚ,
Július Jesze, Irena Majorová, Milan Rusnák,
Ján Soveľ, Dušan Slivka - poslanci OZ
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce,
Dušan Kozák - právnik OcÚ,
Helena Kiššáková - okonóm OcÚ,
Anna Bobáková - soc. ref.,
Marián Richvies, Ján Dluhoš - POaBP,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský - OcP,
Jozef Jánoš - ref. daní
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková, Eva Antlová,
Zdenek Štuller,
Natália Furmanová - poslanci OZ
Hostia:
Jozef Antoni - LON, s.r.o.
Peter Hrabuvčin - DDN, n.o.,
Ľuboš Bazár - ZŠsMŠN,
Helena Šmelková - TKŠN, s.r.o.
Program:
1./ Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2./ Kontrola plnenia uznesení a úloh z 13.
riadneho zasadania OZ, dňa 29.9.2008
3./ Informácie o dosiahnutých ekonomických
výsledkov LON s.r.o., TKŠN s.r.o. a DDN
n.o. za roky 2006, 2007 a za obdobie 0109/2008
4./ Zmena rozpočtu obce na rok 2008
a) Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za 9 mesiacov 2008
b) Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok
2008
5./ Majetkové veci
c) Zmluva o výpožičke Železného potoka
od Lesov SR, š.p.

d) Zrušenie uznesenia OZ č. 237/2008-OZ
zo dňa 28.7.2008 o predaji pozemku
obce Ing. Ladislavovi Pigovi
e) Zámena pozemkov, Patrik Soveľ – Obec
Nálepkovo
f) Predaj pozemkov p. Novotný, p. Krajňák, p. Geletka, p. Patz a kúpa pozemkov obcou od p. Krajňáka
g) Zrušenie uznesenia č. 221/2004-OZ zo
dňa 27.8.2004 o predaji pozemku obce
parc. č. 897 Petrovi Korfantovi s manželkou
h) Predaj pozemku parc. č. 897, k. ú. Nálepkovo Petrovi Korfantovi s manželkou
6./ Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) Informácie o vykonaných prácach UoZ
na území obce v roku 2008 doposiaľ
7./ Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné
uznesenia)
8./ Záver
V úvode zasadania konštatoval starosta obce, že po neúspešnom 14. riadnom zasadaní
OZ dňa 14.11.2008 ( OZ neuznášania schopné)
bolo na dnešný deň opätovne zvolané 14.riadne
zasadanie OZ.
Zároveň konštatoval, že z dnešného rokovania OZ sa ospravedlnili nasledovní poslanci:
- dňa 17.11.2008 o 17.31 e-mailom Zdenek
Štuller z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, toto ospravedlnenie potvrdil aj dňa
18.11.2008 o 7.28 hod. faxovou správou
- dňa 18.11.2008 o 7.11 hod. sa e-mailom
ospravedlnila Eva Antlová, z prevádzkových
dôvodov
- dňa 18.11.2008 cca o 7.40 hod. sa telefonicky starostovi obce ospravedlnila Natália
Furmanová, z dôvodu lekárskeho vyšetrenia
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- dňa 18.11.2008 o 8.50 hod. sa písomne
ospravedlnila prostredníctvom p. poslanca
Slivku Dáša Baniaková, z dôvodu neodkladných záležitosti mimo bydliska.
Po tomto úvode konštatoval starosta obce,
že aj napriek vyššie uvedenému je prítomných 5 poslancov a OZ je uznášania schopné
a preto pred Bodom č.1 – Úvod ustanovenie
pracovných komisií vzniesol otázku či prítomní
poslanci súhlasia s navrhovaným programom
zasadania resp. či majú k nemu nejaké doplnky
alebo pripomienky.
Následne sa prihlásil do rozpravy p. Dušan
Slivka, ktorý vzniesol niekoľko otázok resp.
pripomienok:
- p. starosta jedná sa o mimoriadne alebo
o riadne zasadanie OZ?
Pokiaľ sa jedná o riadne zasadanie tak
s týmto nesúhlasím, lebo v tomto prípade ste
v zmysle Rokovacieho poriadku porušili zákon
a ja som skladal sľub poslanca OZ s tým, že
zákony musím dodržiavať a nie porušovať.
- podľa schváleného harmonogramu príslušným uznesením OZ toto novembrové zasadanie sa malo uskutočniť 24.11.2008, prečo
ste ho potom zvolali na 14.11.2008.
- my v súčasnosti v koalícii máme 5 poslancov
a takéto zmeny nebudeme rešpektovať
Dušan Daniel
– v zmysle Rokovacieho poriadku sa jedná
o riadne zasadanie OZ ( najneskôr do 14.
dní od OZ, ktoré nie je uznášania schopné
– bolo zvolané ďalšie OZ)
- Rokovací poriadok dodržiavam, vrátane príslušných schválených uznesení OZ,
ale 24.11.2008 mám byť o 10.00 hod. na
Environmentálnom fonde v Bratislave na
podpisovaní pridelenej 2,0 mil. Sk dotácie
a zároveň mám v ten deň o 9.00 hod. byť
na mimoriadnom zasadaní Zastupiteľstva
– KSK, ktoré sa bude týkať zásadného rozhodnutia ďalšieho prevádzkovania nemocníc v Michalovciach, Trebišove, Rožňave
a v Spišskej Novej Vsi, preto som zmenil
termín 14. riadneho zasadania OZ v Nálepkove.
- Zároveň chcem pripomenúť, že napr.
15.12.2008 sa uskutoční mimoriadne zasadanie OZ v Nálepkove ( ktoré nie je v schvá4

lenom harmonograme uznesením OZ), ale je
dôsledkom ďalšieho rozvoja a života v obci,
pretože na ňom bude schvaľovaný rozpočet
obce na rok 2009 a taktiež aj VZN o výške
daní a poplatkov na území obce Nálepkovo,
tieto materiály musia byť najmenej 15 dní
pred nadobudnutím účinnosti t.j. 1.1.2009
zverejnené na úradnej tabuli.
Dušan Slivka
– však ako starosta obce ste zastupiteľný, tak
toto plánované a a schválené zasadanie OZ
dňa 24.11.2008 mohol viesť Váš zástupca.
Dušan Daniel
- podľa Rokovacieho poriadku OZ zasadne
zvoláva a vedie starosta obce, ale len počas jeho dlhodobej neprítomnosti to môže
uskutočniť zástupca starostu obce, alebo
poverený poslanec
- na 14. riadnom zasadaní OZ sa jedná okrem iného aj o zmenu rozpočtu na rok 2008
a prítomnosť starostu podľa mňa je na tomto
zasadaní nevyhnutná.
Po ukončení tejto rozpravy vyzval starosta
obce, aby sa spolu s prítomnými poslancami
hlasovaním vyjadrili k návrhu programu pokračovania 14. riadneho zasadania OZ a aby
p. poslanec Slivka svoje ďalšie pripomienky
a otázky, ktoré priebežne vo vyššie uvedenej
rozprave nanášal uplatnil v bode č. 7 dnešného
rokovania – Interpelácie, pripomienky a dotazy
poslancov. Po tejto výzve p. poslanec Dušan
Slivka vstal a odišiel z rokovacej miestnosti čím
sa OZ opätovne stalo uznášania neschopné.
V zmysle čl.V ods.6 Rokovacieho poriadku
OZ prerušil starosta obce toto rokovanie do
10.00 hod. s konštatáciou, že možno u ospravedlnených poslancov pominú dôvody na ich
neúčasť.
O 10.00 hod. starosta obce konštatoval, že
OZ je neuznášania schopné a rokovanie ukončil
s nasledovnými poznámkami :
- vývoj dnešného rokovania som predpokladal
s prebehnutým scenárom, ktorý deklaroval
nezávislý ( opozičný?) poslanec Dušan Slivka
- je na škodu, že v rámci programu rokovania

nemohla byť schválená zmena rozpočtu na
rok 2008 ( však sa nejedná o deficit rozpočtu, ale o jeho nárast za 9 mesiacov tohto
roku cca o 19 mil. Sk v príjmoch)
- taktiež nemohla byť schválená Zmluva o výpožičke Železného potoka, na ktorý obec
vybavila 52 mil. Sk na jeho reguláciu po
tohoročných júlových povodňach, je možne že o túto čiastku postojom nezávislých
(opozičných?) 5 poslancov obec príde
- neschválenie odpredaja obecných pozemkov po dlhoročnom úsilí medzi rodinnými
domami ( Novotný, Krajňák, Geletka, Patz...)
taktiež nemohlo byť schválené a možno
vďaka vyššie uvedeným 5 poslancom bude
aj neuskutočniteľné.
Celkom na záver starosta obce k neúčasti
5 nezávislých resp. opozičných? poslancov
v dňoch 14.11.2008 a 18.11.2008 poukázal
aj na ich povinnosti vyplývajúce zo zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a to zvlášť
na § 25 ods. l , kde okrem iného sú poslanci OZ
povinní najmä:
- zúčastňovať sa zasadnutí OZ a jeho orgánov
do ktorých boli zvolení
- dodržiavať Organizačný a Rokovací poriadok
- obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
k čomu dodal, že ich neúčasť na vyššie uvedených zasadaniach svedčí o tom, že tento
zákon porušujú a naďalej negujú a znevažujú ďalší ekonomický a hospodársky život
v obci, nehovoriac o sústavnom narušovaní
medzi ľudských vzťahov na území obce.

Poznámka:
Rokovací poriadok OZ v čl.V ods. 5 hovorí:
- neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva ospravedlňujú poslanci písomne, v nevyhnutných prípadoch aj ústne a to starostovi
obce vopred( jeden deň?, päť hodín ?, päť
minút? Alebo jednu minútu vopred?)!
- ich konanie a prístup k veciam verejným
v obci určite si všimnú aj obyvatelia obce
vrátané ich „verných občanov resp. voličov“
za ktorých sa neustále počas rokovaní OZ
demagogicky skrývajú. Však aj tak títo poslanci ( s výnimkou p.Štullera) neboli ochotní
ani zahlasovať v marci 2007 za volebný
program obce na roky 2007-2010, ktorý bol
v tom čase obecným zastupiteľstvom schválený
- túto možnosť revízie volebného programu
vrátane rozpočtu na rok 2009 bude mať
súčasných 5 nezávislých resp. opozičných
poslancov uskutočniť na mimoriadnom zasadaní OZ, ktoré sa uskutočni 15.12.2008
a tam budú môcť zrevidovať doterajšie zlé,
nesprávne a veľmi chybné kroky doterajšieho obecného zastupiteľstva a starostu
obce týkajúce sa rozvoja Nálepkova, ale
zároveň pripomínam, že táto prípadná revízia
musí byť v súlade s platnými zákonmi SR,
s územno -plánovacou dokumentáciou obce
a doteraz platnými a schválenými normami
obce
V Nálepkove, dňa 18.11.2008
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

ZÁPISNICA
zo 14. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 27.11.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ

Irena Majorová, Milan Rusnák,
Dušan Slivka,
Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ

Eva Antlová, Dáša Baniaková,
Natália Furmanová, Július Jesze,

Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Helena Kiššáková – ek.ref.,
5

Anna Bobáková – ref. sociálny,
Edita Danielová – ref. stavebný,
Jozef Jánoš – ref. daní,
Marián Richveis – BPaPO,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP

6.

Hostia:
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN,
Helena Šmelková – TKŠNs.r.o.,
Lívia Školníková a Jarmila Gabonayová
– pracovníčky KC Mlyn
Ospravedlnení:
Gabriela Mattová, Imrich Keruľ
Zasadanie otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel , ktorý predložil návrh programu
v zmysle pozvánky zo dňa 11.11.2008, ktorý
na návrh poslancov D.Slivku a N.Furmanovej
bol doplnený o bod 6c/ Zmena č. 1 K zásadám
hospodárenia ..... Po tomto doplnení poslanci
jednomyseľne schválili celkový program.
Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 13.
riadneho zasadania OZ, dňa 29.9.2008
3. Informácie o dosiahnutých ekonomických
výsledkov LON s.r.o., TKŠN s.r.o. a DDN
n.o. za roky 2006, 2007 a za obdobie 0109/2008
4. Zmena rozpočtu obce na rok 2008
a) Správa o výsledku kontroly plnenia
rozpočtu obce za 9 mesiacov 2008
b) Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok
2008
5. Majetkové veci
a) Zmluva o výpožičke Železného potoka
od Lesov SR, š.p.
b) Zrušenie uznesenia OZ č. 237/2008OZ zo dňa 28.7.2008 o predaji pozemku obce Ing. Ladislavovi Pigovi
c) Zámena pozemkov, Patrik Soveľ –
Obec Nálepkovo
d) Predaj pozemkov p. Novotný, p. Krajňák, p. Geletka, p. Patz a kúpa pozemkov obcou od p. Krajňáka
e) Zrušenie uznesenia č. 221/2004-OZ zo
dňa 27.8.2004 o predaji pozemku obce
1.
2.
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7.

parc. č. 897 Petrovi Korfantovi s manželkou
f) Predaj pozemku parc. č. 897, k. ú.
Nálepkovo Petrovi Korfantovi s manželkou
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) Informácie o vykonaných prácach UoZ
na území obce v roku 2008 doposiaľ
c) Zmena č. 1 K zásadám hospodárenia
s, majetkom obce Nálepkovo podľa
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov
d) Interpelácie, pripomienky a dotazy
poslancov (na zasadaní OZ písomne
predložiť návrhovej komisii návrhy na
príslušné uznesenia)
Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Irena Majorová - klub ANO - SMER,SD
Eva Antlová - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ján Soveľ
Natália Furmanová

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 13. riadneho zasadania OZ, dňa 29.9.2008
Na predchádzajúcom 13. riadnom zasadaní
OZ bolo prijatých celkom 15 uznesení (uzn. č.
255-269/2008-OZ), ktoré sú priebežne plnené
resp. boli konštatačného charakteru.
Uznesenie č. 257/2008-OZ vo veci zmeny rozpočtu obce na rok 2008 je predmetom
dnešného rokovania OZ, bod č. 4 b).
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
otázky resp. pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 270/2008-OZ

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení
a úloh z 13. riadneho zasadania OZ zo dňa
29.9.2008.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 3:
Informácie o dosiahnutých ekonomických
výsledkov LON s.r.o., TKŠN s.r.o. a DDN n.o.
za roky 2006, 2007 a za obdobie 01-09/2008
V úvode pripomenul starosta obce, že táto
informácia bola spracovaná hlavným kontrolórom obce na základe požiadavky opozičných poslancov, že nemajú dostatok informácií
o ekonomike s.r.o. obce a ďalších právnických
osôb obce. Poslanci v písomnej forme obdržali
ich dosiahnuté ekonomické výsledky za roky
2006, 2007 a za obdobie 01-09/2008.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– vzniesol otázky tykajúce sa finančnej
rezervy na pestevnú činnosť a na výšku ťažby
dreva v LON, s.r.o. a na vykrytie ostávajúcich
7 % finančných príjmov v DD,n.o. (93% činia
dotácie z KSK a platby klientov).
Dáša Baniaková
– vzniesla otázku tykajúcej sa prepravy
zosnulých.
Na otázky odpovedal riaditeľ LON, s.r.o.
a starosta obce.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 271/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

informácie o dosiahnutých ekonomických výsledkov LON s.r.o., TKŠN s.r.o. a DDN n.o. za
roky 2006, 2007 a za obdobie 01-09/2008.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
K bodu č. 4:
Zmena rozpočtu obce na rok 2008
V úvode starosta obce opätovne uviedol
nutnú zmenu rozpočtu na rok 2008 vzhľadom
k ekonomickému vývoju za 9 mesiacov 2008
čo sa týka nárastu príjmov a výdajov (cca +
18,6 mil.Sk).
a) Správa o výsledku kontroly plnenia rozpočtu
obce za 9 mesiacov 2008
Poslanci v písomnej forme obdržali čerpanie rozpočtu OcÚ vrátane ZŠsMŠN a OPZN
za uvedené obdobie a k tomuto bodu bola
zároveň otvorená rozprava, v ktorej odznelo
nasledovné:
Natália Furmanova
– nesúhlasím s úhradou straty obcou vo
vzťahu k TKŠ, s.r.o. a taktiež s navyšením financií pre TJ Slovan – totiž veľmi málo financií
dávame na kultúru,
- dali sme finančné príspevky cirkvám v obci
po 20 000,-Sk a nevidím dôvod našej neúčasti
tradičných baníckych ofier (na Turíce a na Michala), v tejto tradícií treba pokračovať.
Dušan Slivka
- doporučil dať hlavnému kontrolórovi obce
uskutočniť kontrolu položky 0810-úhrada straty TKŠ, s.r.o. vo výške 941 000,-Sk.
Na záver tohto bodu boli prijaté:

Uznesenie č. 272/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu Obecného úradu v Nálepkove
k 30.9.2008 s nasledovným plnením:
príjmy
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové fin. operácie

43.013,0 tis.Sk
2.528,0 tis.Sk
145,0 tis.Sk

výdaje
bežné výdaje
kapitálové výdaje
výdavkové fin. operácie

20.911,0 tis.Sk
3.219,0 tis.Sk
2.151,0 tis.Sk
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2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu RO ZŠsMŠ v Nálepkove k 30.9.2008
s nasledovným plnením:
príjmy
ýdaje
bežné príjmy
250,0 tis.Sk
bežné výdaje
16.765,0 tis.Sk
kapitálové príjmy
0
kapitálové výdaje
100,0 tis.Sk
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu RO OPZ v Nálepkove k 30.9.2008
s nasledovným plnením:
prímy
výdaje
bežné príjmy
93,0 tis.Sk
bežné výdaje
79,0 tis.Sk
kapitálové príjmy
45,0 tis.Sk
kapitálové výdaj
0
Za hlasovalo 8 poslancov, hlasovania sa zdržala Furmanová.
Uznesenie č. 273/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému
kontrolórovi obce vykonať kontrolu položky
0810- úhrada straty TKŠN, s.r.o. vo výške
941 000,-Sk, či bola v súlade so Zásadami
hospodárenia obce a so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
Za hlasovali 6 poslanci, zdržali sa hlasovania Jesze, Majorová a Rusnák
a) Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok
2008
V úvode starosta obce pripomenul, že návrh
na zmenu rozpočtu obce bol opätovne prorokovaný v komisii FaSOM pri OZ, ktorá zasadala dňa 5.11.2008 a v tejto súvislosti prejednala
aj niekoľko ďalších ekonomických záležitostí
obce a navrhla OZ prejednať 11 dielčich uznesení tak ako ich KFaSOM prejednala.
K vyššie uvedeným uzneseniam má výhradu starosta obce, k bodu č. 7, že OZ nemá
právo ukladať starostovi obce úlohy pretože
starosta obce a OZ sú štatutárne orgány obce
a ich povinnosti a právomoci sú uvedené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
K samotnému návrhu na zmenu rozpočtu
obce v otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– zahlasujem za zmenu rozpočtu v tom
prípade ak v OZ prejde bod 6c/.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
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Uznesenie č. 274/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu
rozpočtu obce Nálepkovo pre rok 2008 podľa uvedených údajov v nasledovnej tabuľke
(celkové príjmy obce 59.132,0 tis.Sk a celkové
výdaje obce 34.669,0 tis.Sk a s výdajmi pre
ZŠsMŠN 24.463,0 tis.Sk):
Tabuľková časť Zmeny rozpočtu obce na
rok 2008 prílohou zápisnice.
Za hlasovali 8 poslanci, zdržala sa Furmanová.
K bodu č. 5:
Majetkové veci
a) Zmluva o výpožičke Železného potoka od
Lesov SR, š.p.
Lesy SR, š.p. ako správca majetku štátu
mal v pláne na rok 2008 pomiestnu reguláciu
Železného potoka s rozpočtovým nákladom
600 tis. Sk. Pretože na uvedenú reguláciu potoka im neboli pridelené finančné prostriedky,
táto akcia sa nerealizovala. Po povodniach
v mesiaci august tohto roku je možné získať
finančné prostriedky na úpravu vodných tokov,
avšak tieto môžu byť pridelené len obciam,
ktoré sú ich vlastníkom, správcom alebo užívateľom. Obec pristúpila k vybavovaniu pridelenia finančných prostriedkov na úpravu Železného potoka, avšak podmienkou je, aby tento
vodný tok obec mala aspoň v správe a užívaní.
Na úpravu Železného potoka je prisľúbených
50 až 52 mil. Sk. Zmluvou o výpožičke požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi vec na
bezplatné užívanie na dohodnutú dobu. Ak
budú obci pridelené finančné prostriedky na
reguláciu Železného potoka, úpravou potoka

sa predíde škodám, ktoré by vznikli na majetku
z dôvodu zvýšenia hladiny vodného toku alebo
povodní, čo je v prospech ochrany majetku
občanov obce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Kozák
– z vyššie uvedených dôvodov odporúčam
OZ Zmluvu o výpožičke schváliť.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 275/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie
zmluvy o výpožičke vodného toku Železný
potok s požičiavateľom Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica na dobu maximálne 30 rokov.
Za hlasovali 9 poslanci.
b) Zrušenie uznesenia OZ č. 237/2008-OZ zo
dňa 28.7.2008 o predaji pozemku obce Ing.
Ladislavovi Pigovi
Po obhliadke predmetného pozemku po
vytýčení jeho hraníc žiadateľ Ing. Ladislav Piga
sa rozhodol pozemok nekúpiť z dôvodu, že pozemok je značne svahovitý a zarastený krovím
a drevinami, a jeho úprava si vyžaduje vysoké
finančné náklady.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 276/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie
obecného zastupiteľstva č. 237/2008- OZ zo
dňa 28.7.2008 vo veci predaja pozemku parc.
E KN č. 3897 o výmere 6835 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaného na LV č.
1, k. ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľa
Ing. Ladislava Pigu s manželkou, obaja bytom
Murárska 32, Spišská Nová Ves.
Za hlasovali 9 poslanci
c) Zámena pozemkov, Patrik Soveľ – Obec
Nálepkovo
Na pozemku parc. E KN č. 5572/1, ktorej
vlastníkom je Patrik Soveľ je postavený prí-

strešok, ktorý slúži obecnému poľovníckemu
združeniu ako súčasť poľovníckej chaty a časť
tohto pozemku je využívaná aj ako skládka
dreva. Časť tohto pozemku taktiež slúži aj
ako prístupová cesta k poľovníckej chate.
Iný prístup k poľovníckej chate ako cez tento
pozemok nie je možný, a z toho dôvodu je potrebné aj s výhľadom do budúcnosti tento stav
majetko-právne vysporiadať.
Zámena sa má uskutočniť za pozemok parc.
E KN č. 3897, ktorý odmietol kúpiť Ing. Ladislav
Piga z dôvodu, že úprava tohto pozemku, ktorý
by mal slúžiť na výstavbu chaty si vyžaduje
značné finančné prostriedky. Rozdiel ceny
pozemkov v prospech obce by zamieňajúci
Patrik Soveľ obci zaplatil tak, ako je to uvedené
v návrhu na uznesenie.
Pre orientáciu pripájam geometrický plán,
ktorý bol vyhotovený za účelom vysporiadania
prístupovej cesty k poľovníckej chate, a ktorý
môže byť použitý aj pre zámennú zmluvu.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 277/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámenu
pozemku resp. kúpy parc. E KN č. 3897 o výmere 6835 m2, druh pozemku trvalé trávne
porasty, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,
k. ú. Nálepkovo, ktorého vlastníkom je obec
Nálepkovo za pozemok parc. E KN č. 5572/1
o výmere 4666 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaného na liste vlastníctva
č. 2364, k .ú. Nálepkovo, ktorého vlastníkom
je Patrik Soveľ, bytom Nálepkovo, Hlavná
527. Cena pozemku parc. E KN č. 3897 je
478 450,- Sk (70,- Sk/m2) a cena pozemku
parc. E KN č. 5572/1 je 326 620,- Sk (70,- Sk/
m2). Rozdiel ceny pozemku 151 830,- Sk zamieňajúci Patrik Soveľ zaplatí zamieňajúcemu
obci Nálepkovo.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Za hlasovalo 8 poslancov, zdržal sa
J.Soveľ.
d) Predaj pozemkov p. Novotný, p. Krajňák,
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p. Geletka, p. Patz a kúpa pozemkov obcou
od p. Krajňáka
Obec Nálepkovo k vysporiadaniu predmetných majetkových vzťahov prikročila z dôvodu,
že už od roku 1992 sa týmto obyvateľom
v uvedenej časti obce nepodarilo navzájom
vyriešiť. Dôvodom sú pravdepodobne nie najlepšie susedské vzťahy. Účelom tohto vysporiadania pozemkov je to, aby sa vlastníkom
rodinných domov zabezpečil prístup na ich
pozemky, ako aj to, že oplotenie niektorých
pozemkov nie je v súlade so stavom v katastri
nehnuteľností. Predaj pozemkov parc. C KN č.
21/21 a parc. C KN č. 21/24 je v uznesení riešený alternatívne z toho dôvodu, že p. Krajňák
s maželkou doposiaľ nemajú záujem kúpiť aj
pozemok parc. C KN č. 21/24, aj keď je tento ohraničený ich oplotením s odôvodnením,
že oni tento pozemok nepotrebujú. Ak by na
tomto svojom stanovisku trvali aj po zasadnutí
obecného zastupiteľstva, predal by sa im len
pozemok parc. C KN č. 21/21.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčam obecnému zastupiteľstvu vyššie uvedené
navrhované uznesenie schváliť
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Kozák
– podrobne vysvetlil priebeh niekoľko ročného procesu a jednaní s vyššie uvedenými
rodinami.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 278/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
pozemku parc. C KN č. 1944/6 o výmere 17
m2, druh pozemku zastavaná plocha, odčleneného geometrickým plánom č. 1014/2007
od pozemku parc. C KN č. 1944/2, zapísaného
na liste vlastníctva č. 2303, k. ú. Nálepkovo za kúpnu cenu 1 190,- Sk (70,- Sk/m2)
v prospech nadobúdateľov Františka Novotného s manželkou Máriou, bytom ul. Školská,
Nálepkovo. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti (návrh na vklad, geometrický plán)
znášajú kupujúci.
Za hlasovali 9 poslanci.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
pozemkov parc. C KN č. 21/20 o výmere 58
m2, druh pozemku záhrada a parc. C KN č.
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21/22 o výmere 56 m2, druh pozemku záhrada,
odčlenené od parc. C KN č. 21/2 geometrickým plánom č. 1014/2007, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech
nadobúdateľov Vladimíra Geletku s manželkou Annou, bytom Školská 681, Nálepkovo za
kúpnu cenu 7 980,- Sk (70,-Sk/m2). Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľností (návrh na
vklad, geometrický plán) znášajú kupujúci.
Za hlasovali 9 poslanci.
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj
pozemku parc. C KN č. 21/23 o výmere 45
m2, druh pozemku záhrada, odčleneného od
parc. C KN č. 21/2 geometrickým plánom č.
1014/2007, zapísaného na liste vlastníctva č.
1, k. ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľov
Zoltána Patza s manželkou Jarmilou, bytom
Nálepkovo 445 za kúpnu cenu 3 150,- Sk
(70,- Sk/m2). Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľnosti (návrh na vklad, geometrický
plán) znášajú kupujúci.
Za hlasovali 9 poslanci.
e) Zrušenie uznesenia č. 221/2004-OZ zo dňa
27.8.2004 o predaji pozemku obce parc. č.
897 Petrovi Korfantovi s manželkou
Žiadatelia Peter Korfanta s manž. po
schválení predaja pozemku uvedeného pod
písm. e) obecným zastupiteľstvom odmietli
uzavrieť kúpnu zmluvu s odôvodnením, že
kúpna cena 35,- Sk/m2 je vysoká, pretože pozemok je zasýpaný hlušinou a nie je využiteľný
ani na záhradu alebo výstavbu.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 279/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie
obecného zastupiteľstva č. 221/2004-OZ zo
dňa 27.8.2004 vo veci predaja pozemku parc.
č. 897 o výmere 496 m2, druh pozemku záhrady, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú.
Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Petra
Korfantu s manž. Jankou, bytom Nálepkovo,
Pod Halmou č. 746/7.
Za hlasovali 9 poslanci.

f) Predaj pozemku parc. č. 897, k. ú. Nálepkovo Petrovi Korfantovi s manželkou
Žiadatelia Peter Korfanta s manž. opätovne
písomne požiadali obec o kúpu pozemku, kde
uvádzajú, že predmetný pozemok hraničí s ich
pozemkom pri rodinnom dome, a že sa jedná
o násypový kopec z hlušiny a skál z bývalej
bane, kde sa nedá nič sadiť. Ďalej v žiadosti
uvádzajú, aby cena pozemku bola adekvátna
kvalite pozemku. Vzhľadom na vyššie uvedené kúpna cena v návrhu na uznesenie nie
je uvedená, a ponecháva sa na rozhodnutie
obecného zastupiteľstva.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Vo vzťahu k cene pozemku sa prítomní
poslanci po niekoľkých cenových návrhoch
zhodli vo vzťahu ku kvalite pozemku na cene
5,- Sk/m2.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 280/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 897 o výmere 496 m2, druh pozemku záhrada, zapísaného na liste vlastníctve
č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Petra Korfantu s manž. Jankou, bytom Pod
Halmou č. 746/7, Nálepkovo za kúpnu cenu
5,- Sk/m2.
Za hlasovali 5 poslanci Antlová, Baniaková,
Slivka, Soveľ, Štuller, zdržali sa Jesze, Majorová, Rusnák a nehlasovala Furmanová.
K bodu č. 6:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
V priebehu mesiacoch október až november
2008 priebežne zasadali jednotlivé komisie
a z ich zasadaní vzišli doporučenia resp. návrhy jednotlivých uznesení na základe dôvodových správa.
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala dňa 3.10.2008)
Komisia na tomto zasadnutí prejednala likvidáciu komunálneho odpadu zvlášť RO I.
a II. etapa Grün (nezakúpené kuka nádoby
jednotlivými nájomníkmi), prejednala poruše-

nie podmienok chovu a držania zvierat v k.
ú. Nálepkovo, taktiež prejednala opätovnú
žiadosť pána Chorendžáka z Popradu vo veci
znečisťovania jeho pozemkov obyvateľmi domu č. 543 v Nálepkove.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– vzniesol kritiku na prístavby k nájomným
bytom a k maringotkám v rómskych osadách,
žiadam zastaviť ich výstavbu a riešiť priestupky
prostredníctvom obecnej polície.
Doterajšie čierne stavby požadoval zbúrať.
Natália Furmanová
- poukázala na nehospodárne nakladanie
so stanmi na Píle.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 281/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP zo dňa
3.10.2008.
Za hlasovali 9 poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa
13.10.2008)
Komisia na tomto zasadnutí prejednala predaj obecného pozemku (p. č. 897) ďalej prejednala závery obhliadky výstavby dočasných
drevených stavieb a preverila ďalšie požiadavky výstavby dočasných drevených domov na
bývanie rómskych spoluobčanov.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver toto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 282/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KSÚPaŽP zo dňa
13.10.2008.
Za hlasovali 9 poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala
27.10.2008)
Komisia na tomto zasadaní prejednala výstavbu drevených stavieb na dočasné užívanie
dvoch žiadateľov so záverom, že komisia nie je
kompetentná sa v tejto veci vyjadriť (prináleží
to stavebnému úradu), taktiež prejednala ne11

konanie akcie Mesiaca úcty k starším z dôvodu
pozastavenia finančných prostriedkov starostom obce po neschválení zmeny rozpočtu obce
dňa 29.9.2008.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dáša Baniaková
– pripomenula, že vzhľadom k neschválenej zmene rozpočtu obce pozastavil starosta
finančné výdaje aj komisiám a preto neboli
rozposlané pozdravy v rámci mesiaca úcty
k starším.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 283/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KSaB zo dňa
27.10.2008.
Za hlasovali 9 poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala 29.10.2008)
Komisia na zasadaní prejednala vyhodnotenie plánovaných akcií (zájazd do Poľsko
– 40 účastníkov, Úroda so záhradky – 140
účastníkov) a prejednala prípravu ďalších akcií
(Mariášový turnaj 30.10.2008, Kultúrna akcia
v Spišskej Novej Vsi 28.11.2008, ....).
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
– táto komisia pracuje aj bez prísunu peňazí.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 284/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KKMaŠ zo dňa
29.10.2008.
Za hlasovali 9 poslanci.
Komisia finančná a správy obecného
majetku (zasadala 5.11.2008)
Komisia okrem zmeny rozpočtu obce na rok
2008 prejednala aj správu o čerpaní rozpočtu
na úseku daní, doporučuje aby riaditelia s.r.o.
štvrťročne predkladali správy o hospodárení OZ, prejednala čerpanie rozpočtu OPZN
k 30.9.2008, doporučuje OZ zaviazať starostu obce, aby väčšie finančné operácie boli
prejednané v OZ ešte pred ich realizáciou
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a prejednala žiadosti o finančné príspevky na
činnosť TJ Slovan Nálepkovo na rok 2009 vo
výške 500,0 tis.Sk, prejednala žiadosť ZRPŠ
pri ZŠsMŠ v Nálepkove na činnosť v roku 2009
vo výške 5.000,-Sk, a žiadosť SČK v Sp. Novej
Vsi na rok 2009.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 285/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KFaSOM zo dňa
5.11.2008.
Za hlasovali 9 poslanci.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o čerpaní rozpočtu na úseku daní.
Za hlasovali 9 poslanci.
3. Obecné zastupiteľstvo doporučuje na najbližšom zasadaní OZ odpísať staré, nevymožiteľné pohľadávky na daniach.
Za hlasovali 8 poslanci, zdržala sa Furmanová.
4. Obecné zastupiteľstvo doporučuje riaditeľom obecných organizácií RO, s.r.o. a n.o.
predkladať štvrťročné správy o hospodárení
jednotlivých spoločností, aby v prípade nedostatkov tieto boli ihneď operatívne vyriešené.
Za hlasovali 9 poslanci.
5. Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce,
aby väčšie finančné operácie prerokovával
v OZ ešte pred ich realizáciou.
Za hlasovali 9 poslanci.
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok pre TJ SLOVAN Nálepkovo na
rok 2009 vo výške 300,0 tis.Sk.
Za hlasovali 8 poslanci, proti hlasovala Furmanová.
7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok pre ZRPŠ pri ZŠsMŠ v Nálepkove na rok 2009 vo výške 5.000,-Sk.
Za hlasovali 9 poslanci.
8. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finan-

čný príspevok pre SČK Spišská Nová Ves.
Za hlasovali 9 poslanci.
b) Informácie o vykonaných prácach UoZ na
území obce v roku 2008 doposiaľ
Poslanci obdržali Správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti
v obci doposiaľ (ktorá bude aj prílohou zápisnice) spracovanej prednostom OcÚ Jánom
Plencnerom.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 286/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v obci doposiaľ.
Za hlasovali 9 poslanci.
c) Zmena č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Pred rokovaním obecného zastupiteľstva
poslanci Furmanová a Slivka predložili spracovaný návrh aj s príslušným uznesením t.j. znížiť
starostovi obce sumu zmluvných prevodov
vlastníctva hnuteľného majetku z 249 999,-Sk
na 50 000,-Sk, ktorý bude podliehať schváleniu OZ.
V otvorenej rozprave poslankyňa Furmanová zdôraznila, že túto zmenu navrhla z dôvodu nehospodárneho nakladania s finančnými
prostriedkami hnuteľného majetku zo strany
starostu obce, a to napr. zvýšenie príspevku TJ
z 500 000,-Sk na 660 000,-Sk, nákup vybavenia pre TKŠ, s.r.o. v čiastke 186 000,-Sk ako
aj úhrada straty a zabudovania TV rozvodov na
TKŠ za 1 mil. 51 tis. Sk.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 287/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu č.1
v Zásadách hospodárenia s majetkom obce
v bode 1 Schválenie obecným zastupiteľstvom
podlieha vždy:

V bode b) zmluvné prevody vlastníctva
hnuteľného majetku nad hodnotu 50 000,-Sk.
Za hlasovali 7 poslanci, proti boli 2 poslanci
Majorová, Jesze.
K bodu č. 7:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia
1. Starosta obce v úvode poznamenal, že
poslanci obdržali písomnú agendu vo veci
zabezpečenia spoločných obecných úradov
(predovšetkým stavebných úradov), ktorá sa
dotýka novelizácie stavebného zákona. Dňa
30.4.2008 bol mailom zaslaný list na sekretariát ObÚ v Spišskej Novej Vsi v tejto veci, kde
obec Nálepkovo trvá na zachovaní stavebného
úradu (bol zaslaný prehľad pracovných úkonov
stavebného úradu od 1.3.2003 do 5.10.2007,
z ktorého vyplýva, že mesačne je vybavených
7 spisov). Obdobne ako starosta obce som
reagoval na článok v Obecných novinách
(týždenník miest a obci) v čísle 39 zo dňa
23.9.2008 – táto reakcia bola uverejnená dňa
14.10.2008 v Obecných novinách č. 42.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 288/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informáciu vo veci dotýkajúcej sa novely stavebného zákona resp. stavebného úradu na
území obce Nálepkovo.
Za hlasovali 9 poslanci.
1. Starosta obce oboznámil OZ s Protokolom o vykonaní previerky stavu zákonnosti
vybavovania sťažností fyzických a právnických
osôb orgánmi verejnej správy podľa zákona č.
152/1998 Z.z. o sťažnostiach vykonanej v obci
Nálepkovo dňa 23.10.2008 Okresnou prokuratúrou v Spišskej Novej Vsi, z ktorej vyplynulo upozornenie prokurátora na odstránenie
porušenia ustanovení zákona č. 152/1998 Z.z.
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
a to:
- že sťažnosti neboli vyhodnotené či sú opodstatnené alebo neopodstatnené
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- že nie s každého prešetrovania sťažnosti je
vyhotovená zápisnica v zmysle § 18 ods. 1
- že ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov je potrebné v oznámení
o výsledku prešetrenia ku každému bodu
osobitne
- že sťažovateľovi je potrebné oznámiť aké
sa prijali opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a príčin ich vzniku
- sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať
osoba proti ktorej sťažnosť smeruje ani osoba, ktorá je podriadená tejto osobe
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 289/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Zápisnicu z prerokovania protokolu a samotný
Protokol o vykonaní previerky stavu zákonnosti
vybavovania sťažností fyzických a právnických
osôb orgánmi verejnej správy podľa zákona
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, vykonanej
v obci Nálepkovo dňa 23.10.2008 (v roku
2007 6 sťažnosti, v I. polroku 2008 2 sťažnosti)
vrátane upozornenia prokurátora v zmysle ust.
§ 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
na odstránenie porušenia ustanovení zák. č.
152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Za hlasovali 9 poslanci.
2. Starosta obce oboznámil poslancov aj
s pridelenou dotáciou 2,0 mil. Sk z Environmentálneho fondu na zakúpenie technológie
separácie a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu ( traktor, vlečka, štiepkovač ....).
Zároveň predložil aj informáciu o pridelenej
dotácií z Úradu vlády SR vo výške 550 000,Sk na zakúpenie 4 ks Unimo buniek pre 4
rodiny bývajúce v stanoch pri RO III – Píla. Zároveň poznamenal, že k technológii na spracovanie odpadu musí obec vynaložiť z vlastných
prostriedkov 336 000,-Sk.
Po krátkej rozprave bolo prijaté:
Uznesenie č.290/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
predložené informácie.
Za hlasovali 9 poslanci.
14

V tomto bode ďalej odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
– vzniesla na starostu obce otázku či dňa
26.11.2008 bol prednosta OcÚ v práci, kde
parkovalo jeho služobne auto z 25.11. na
26.11.2008 a zdôraznila, že hrubo boli porušene Zásady používania služobných vozidiel
( týka sa to aj starostu obce, ktorý vozí svoju
rodinu pravidelne do Hámru)
- v Dodatku č. 1 K zásadám používania
služobného vozidla je uvedené, že ŠPZ GL
699 AI má stanovište mimo prevádzky - Surovecká cesta 752/10.
Dušan Slivka
- vzniesol otázku na starostu obce, že prečo boli v miestnom rozhlase čítane Zápisnice
zo 14. riadneho zasadania OZ v dňoch 14.
a 18.11.2008, keď neboli zasadania uznášania
schopné. Starosta obce nedodržiava v OZ
schválený harmonogram riadnych zasadaní
v roku 2008.
Dáša Baniaková
- zo 14. riadneho zasadania som sa riadne ospravedlnila v dňoch 14. a 18.11.2008,
nevidím dôvod na porušovanie schváleného
harmonogramu zasadaní OZ.
Eva Antlová
- vzniesla otázku obyvateľov osady Hámre
ohľadom posypu cesta od kostola smerom do
stredu obce pod podjazd.
Na vyššie uvedené interpelácie odpovedal
starosta obce nasledovné:
- otázky smerujúce na prednostu OcÚ prejednám s ním osobne
- pracovná doba starostu obce je 24 hodín
denne a preto aj služobné vozidlo, ktoré používam je mi k dispozícií 24 hodín denne
- schválený harmonogram zasadaní OZ
niekedy koliduje ako aj v tomto prípade s mojimi
ďalšími pracovnými povinnosťami ( 24.11.2008
o 9.00 hod. som mal byť na Environmentálnom
fonde a taktiež v uvedený deň aj na zasadaní
Zastupiteľstva KSK) a preto nie vždy je schválený harmonogram dodržaný.
- posypový materiál je pri ceste, obyvatelia
si cestu môžu posypať.

K bodu č. 8:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu
dnešného rokovania starosta obce vyhlásil
dnešné zasadanie za ukončené, pripomenul,
že dňa 15.12.2008 bude mimoriadne zasa-

danie OZ a všetkým prítomným poďakoval za
účasť.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Ján Soveľ,
Natália Furmanová
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

ZÁPISNICA
zo 7. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 15.12.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Natália Furmanová,
Július Jesze, Irena Majorová,
Milan Rusnák, Dušan Slivka,
Ján Soveľ – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Helena Kiššáková – ek.ref., Anna
Bobáková – ref. sociálny,
Edita Danielová – ref. stavebný,
Ján Dluhoš,
Marián Richveis – BPaPO,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN,
Helena Šmelková – TKŠNs.r.o.,
Lívia Školníková a Jarmila Gabonayová
– pracovníčky KC
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Gabriela Mattová, Imrich Keruľ,
Jozef Jánoš,
Peter Hrabuvčin – riaditeľ DDN n.o.
Mimoriadne zasadanie otvoril a viedol starosta obce Dušan Daniel , ktorý predložil
návrh programu v zmysle pozvánky zo dňa

10.12.2008, ktorý bol rozšírený v bode č. 5 na
body 5a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Nálepkovo na
roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce na
rok 2009 a 5b Rozpočet obce na roky 2009
– 2011. Predložený návrh programu bol prítomnými poslancami schválený jednomyseľne.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 14.
riadneho zasadania OZ, dňa 27.11.2008
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 8/2008 o spôsobe určenia
úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Nálepkovo
v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 9/2008 o miestnych daniach
a miestnom a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nálepkovo
Rozpočet obce na roky 2009-2011
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Nálepkovo na roky 2009 – 2011 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2009
b) Rozpočet obce na roky 2009 – 2011.
Harmonogram zasadaní OZ na rok 2009
Školský poriadok MŠ v Nálepkove
Rôzne
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1.

Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
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:
Irena Majorová – klub ANO – SMER, SD
Eva Antlová – klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Milan Rusnák – klub ANO – SMER, SD
Dušan Slivka – klub nezávislých
K bodu č.2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 14.
riadneho zasadania OZ, dňa 27.11.2008
Na predchádzajúcom 14. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých 21 uznesení (uzn. č.
270-290/2008-OZ), ktoré sú priebežne plnené
resp. boli konštatačného charakteru.
V otvorenej rozprave Dušan Kozák – právnik OcÚ a poslanec Dušan Slivka sa vrátili
k uzneseniu č. 278/2008-OZ dotýkajúce sa
problematiky pozemkov na ulici Školskej.
Na záver rozpravy starosta obce poznamenal, že na základe (porušovanie Zásad služobných vozidiel) interpelácie Natálie Furmanovej, dotýkajúcej sa prednostu OcÚ preveril
si skutočnosti, že v dňoch 24.-25.11.2008 mal
prednosta OcÚ vypísanú dovolenku aj napriek
tomu, že priebežne aj pracoval. V tejto dovolenke pokračoval aj v dňoch 1.-5.12.2008.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Starosta obce osobne poďakoval právnikovi
OcÚ a poslancovi Dušanovi Slivkovi, že priebežne úspešne poriešili problematiku pozemkov na ulici Školskej a preto je na dnešnom
zasadaní možné prijať nasledovné uznesenia.
Na záver boli prijaté:
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Uznesenie č.291 /2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o kontrole plnenia uznesení
a úloh zo 14. riadneho zasadania OZ zo dňa
27.11.2008.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Uznesenie č. 292/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu
pozemkov parc. C KN č. 21/7 o výmere 157
m2, druh pozemku záhrada a parc. C KN č.
21/30 o výmere 47 m2, druh pozemku záhrada,
odčlenenú geometrickým plánom č. 1014/2007
od parc. C KN č. 21/7, zapísaných na liste
vlastníctva č. 217, k. ú. Nálepkovo za kúpnu
cenu 14 280,- Sk (70,-Sk/m2) od predávajúcich
Antona Krajňáka s manželkou Janou, bytom
Školská 678/12, Nálepkovo
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
2. Predaj pozemkov parc. C KN č. 21/21
o výmere 107 m2, druh pozemku záhrada za
kúpnu cenu 70,-Sk/m2 a parc C KN č. 21/24
o výmere 102 m2, druh pozemku záhrada za
kúpnu cenu 35,- Sk/m2 odčleneného od parc.
C KN č. 21/2
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
3. Geometrickým plánom č. 1014/2007, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Antona Krajňáka
s manželkou. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľnosti (návrh na vklad, geometrický
plán) znášajú kupujúci.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu č. 3:
Všeobecné záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 8/2008 o spôsobe určenia úhrady
a výške úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú obcou Nálepkovo v zmysle zákona
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
V úvode starosta obce pripomenul, že
20.11.2008 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č.
448/2008 o sociálnych službách ..., ktorý bude
účinný od 1.1.2009 a bude sa dotýkať jednak
samotnej obce (toto VZN bude doplnené v 1.
štvrťroku 2009, resp. bude zaktualizované) ,ale
aj DDN, n.o.
Tento zákon obsahuje 111 paragrafových

znení a má 5 príloh z ktorých vyplýva, že napr.
DDN, n.o. sa bude musieť premenovať Domov
sociálnych služieb, bude musieť získať akreditáciu, bude musieť mať 60% odborných zamestnancov (na 1 zamestnanca budú 2 prijímatelia
sociálnej služby), a musí spĺňať podmienky
poskytovania sociálnych služieb (procedurálne,
personálne, prevádzkové ...).
Pre obec ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb budú vyplývať povinnosti vo
vzťahu schvaľovanému VZN (poskytovanie
opatrovateľskej služby na žiadosť občana v domácnosti), ale po účinnosti tohto zákona aj
financovanie sociálnych služieb poskytované
právnickou osobou zriadenou alebo založenou
obcou a podľa § 75 obec je povinná poskytovať
finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi.
Verejný poskytovateľ – obec, alebo VÚC, neverejný poskytovateľ – fyzická alebo právnická
osoba aj mimo SR.
Na základe vyššie uvedených skutočností
doporučujem prejednávané VZN schváliť – jedná sa o opatrovateľskú službu (poskytovanie
verejnej sociálnej služby obcou v domácnosti
obyvateľa obce) na opatrovateľa, resp. opatrovateľov cca v počte sedem obec dostáva finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu)
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky resp. pripomienky a bolo prijaté:
Uznesenie č. 293/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné
záväzné nariadenie č. 8/2008 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrovateľskú
službu poskytovanú obcou Nálepkovo v zmysle
zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu č. 4:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 9/2008 o miestnych daniach a miestnom
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo
V úvode bodu tohto programu Dušan Kozák
– právnik OcÚ pripomenul, že dňom 1. decembra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 465/2008
Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pô-

sobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro
v Slovenskej republike. Týmto zákonom sa mení
a dopĺňa aj zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu návrhov na úpravy výšky miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady je potrebné prijať
nové všeobecné záväzné nariadenie.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
– na úvod rozpravy pripomenul, že predmetné VZN bolo prejednané dňa 4.12.2008 v KFaSOM s doporučením obecnému zastupiteľstvu
schváliť ho v navrhovanej podobe s tým, že do
VZN budú zapracované pripomienky, ktoré na
komisii odzneli.
Natália Furmanová
– výška poplatku za komunálny odpad 9 € by
bolo potrebné znížiť na 8 €.
Dušan Slivka
– obávam sa, že viacpočetné rodiny v obci
budú zaťažené týmto poplatkom o 500,- Sk
– 700,- Sk naviac.
Helena Kiššáková
– rodiny v hmotnej núdzi dostávajú aj mesačné príspevky na zmiernenie ich hmotnej
núdze
Dušan Daniel
– poukázal aj na niektoré mestá a obce
v regióne Gelnica, kde napr. menšie obce ako
Jaklovce, Margecany uplatňujú poplatok za
komunálne odpady vo výške 10 €
Na záver rozpravy bolo prijaté:
Uznesenie č. 294/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2008 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci, Furmanová sa zdržala hlasovania.
17

K bodu č. 5:
Rozpočet obce na roky 2009 – 2011
V úvode zdôraznil starosta obce, že v rámci
existencie samosprávy od roku 1990 sa jedná
o vypracovanie prvého programového rozpočtu
na roky 2009-2011. Programový rozpočet je
začiatok procesu v ktorom sa samospráva bude
snažiť prezentovať nie len výdavky, ktoré súvisia
s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré
chce napĺňať a súčasne s nimi aj merateľné
ukazovatele.
Programový rozpočet znamená program
(napr. administratíva, služby občanom, sociálne služby, šport, kultúra, bývanie ....) a podprogramy, ktoré sa dotýkajú cieľov a zámerov
stanovených programov. Zároveň starosta obce
poukázal, že uznesením č. 166/2007 z marca uplynulého roka bol schválený Akčný plán
– Plánové projektové zámery OBCE NÁLEPKOVO na roky 2008 – 2013 a v zmysle tohto
Akčného plánu je potrebné aj dopracovať vyššie
uvedené programy a podprogramy.
Na margo vyššie uvedeného poukázal starosta obce na potrebnú zmenu rozpočtu 2009
najneskôr v 05/2009 pretože:
- v 12/2008 končí VO na zhotoviteľa rekonštrukcie ZŠ s MŠ v Nálepkove, jedná sa
o nenávratný finančný príspevok vo výške
43,6 mil. Sk (5%-ná spoluúčasť obce =
2 180,0 tis. Sk)
- v 01/2009 bude podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na prestavbu Hasičskej zbrojnice, jedná sa cca. O 7,8 mil. Sk
(5%-ná spoluúčasť obce = 260 tis. Sk)
- v 02/2009 bude podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie priestorov DDN, n.o. ...... vo výške cca 15 mil. Sk
(5%-ná spoluúčasť obce 750 tis. Sk)
Ďalšie otázky sú v riešení:
? spracovanie projektovej dokumentácie na
ďalších 6 nájomných bytov na námestí
? spracovanie projektovej dokumentácie
v rámci cestovného ruchu na areál TKaŠ,
s.r.o.
? uchádzanie sa zo štrukturálnych fondov na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci
? uchádzanie sa zo štrukturálnych fondov
v rámci regenerácie a obnovy sídel (miestne
komunikácie, chodníky ....)
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? podaná žiadosť na VSE, a.s. RW Groop
Košice o dotáciu 200 tis. Sk na renováciu
detského ihriska v obecnom parku (20%- na
spoluúčasť obce = 40 tis. Sk)
a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu obce Nálepkovo na
roky 2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce
na rok 2009
V úvode starosta obce na základe predmetného stanoviska doporučil OZ toto zobrať na
vedomie a v predmetnom stanovisku uviedol
zákonnosť predloženého rozpočtu, spôsob jeho
tvorby, základnú charakteristiku k návrhu, ktoré
zhrnul do odporúčaniu obecnému zastupiteľstvu
predložený návrh rozpočtu na rok 2009 schváliť.
Toto stanovisko bolo prejednané v KFaSOM
4.12.2008 s doporučením komisie zobrať ho na
vedomie.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
– v rozpočte sú vysoké výdavky na šport
(300 tis. Sk) oproti výdavkom na kultúru – knižnica 15 tis. Sk
- obec na kultúru vynakladá veľmi málo
prostriedkov, preto je treba túto oblasť finančne
navýšiť a za kultúrou aj cestovať.
Dušan Slivka
– podporujem názor pani Furmanovej, je
potrebné zapojiť sa do organizovania kultúrnych akcií
Eva Antlová
– do rozpočtu 2009 je potrebné dať viac
kultúrnych akcií, finančné prostriedky sa určite
nájdu.
Dušan Slivka
– v KFaSOM sme podrobné prediskutovali
návrh rozpočtu a mnohé nejasnosti sme si
vysvetlili, resp. doplnili do návrhu a preto tento
rozpočet podporím.
Ľuboš Bazár
– poukázal na možné usporiadavanie kultúrnych podujatí na pôde školy, obce resp.
v kostoloch na území obce, pripomenul aj poslednú kultúrnu folklóristickú aktivitu P. Budin-

ského v katolíckom kostole minulý pondelok.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 295/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Nálepkovo na roky
2009 – 2011 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2009.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
5b) Rozpočet obce na roky 2009 – 2011
Návrh rozpočtu obce na roky 2009 – 2011
bol podrobne prejednaný na zasadaní KFaSOM dňa 4.12.2008 s doporučením pre OZ
tento návrh rozpočtu schváliť.
K tomuto rozpočtu pripomienky a návrhy
odzneli v predchádzajúcom bode rokovania
a bolo prijaté:
Uznesenie č. 296/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet
na roky 2009 – 2011, celkove príjmy obce
v roku 2009 vo výške 1.618,21 € (48.750,0
tis. Sk) a celkove výdaje vo výške 1.618,21 €
(48.750,0 tis. Sk). Celkový rozpočet na roky
2009 – 2011 je prílohou zápisnice.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu č. 6:
Harmonogram zasadaní OZ na rok 2009
Starosta obce predložil návrh harmonogramu riadnych zasadaní OZ v Nálepkove na rok
2009 so zdôvodnením, že v zmysle zákona
o obecnom zriadení sa má riadne zasadanie
OZ uskutočniť najmenej jedenkrát za dva mesiace.
Začiatky zasadaní sú navrhované na 9:00
hod. z dôvodu povinnej prítomnosti na týchto
zasadaniach riaditeľov právnických osôb obce
a vedúcich pracovníkov OcÚ.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Eva Antlová
– namietala skorý čas konania OZ a požadovala začiatok zasadaní posunúť na 16:00
hod. Tento názor podporili aj Dušan Slivka
a Ján Soveľ.

Dušan Daniel
– podľa Rokovacieho poriadku OZ na zasadaniach sa majú zúčastňovať vedúci pracovníci
OcÚ a štatutárni zástupcovia právnickych osôb
obce, nemám s tým problém zasadať o 16:00
hod., ale bude potrebné doriešiť prípadnú cezčasovú prácu, resp. neskorší nástup do práce,
čo bude na úkor vybavovania stránok (obyvateľov obce).
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 297/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Harmonogram riadnych zasadaní OZ v Nálepkove na rok 2009 nasledovne:
30.01.2009 – piatok o 16:00 hod.
30.03.2009 – pondelok o 16:00 hod.
29.05.2009 – piatok o 16:00 hod.
27.07.2009 – pondelok o 16:00 hod.
28.09.2009 – pondelok o 16:00 hod.
23.11.2009 – pondelok o 16:00 hod.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu č. 7:
Školský poriadok MŠ v Nálepkove
Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva
a vedy SR č. 353/1994 Z.z. o predškolských
zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 81/1997 Z.z. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
– školský zákon a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky
č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných
zamestnancov Základnej školy s materskou
školou v Nálepkove v pôsobnosti obce Nálepkovo s prihliadnutím na špecifické podmienky
Materskej školy v Nálepkove
Tento školský poriadok bol prejednaný
a schválený na členskej schôdzi dňa 18. septembra 2008 doložený prezenčnou listinou.
V otvorenej rozprave starosta obce poznamenal, že návrh na prejednanie tohto školského poriadku mal byť pôvodne prejednaný
na zasadaní OZ 14.11.2008, ale bol na OcÚ
doručený už po rozposlaní materiálov a preto
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bol posunutý až na dnešné rokovanie.
Ďalej v rozprave odznelo nasledovné:
Ľuboš Bazár
– riaditeľ školy podrobne prítomných poslancov poinformoval o dielčich kapitolách tohto
školského poriadku
Natália Furmanová
– vzniesla otázku na riaditeľa školy, či je
z jeho pohľadu dobre zlúčenie ZŠ s MŠ a špeciálnych tried v jeden celok
Dušan Slivka
– vzniesol otázku či by nebolo dobré neštátnu škôlku v Grüne zlúčiť s terajšou ZŠ s MŠ
Dušan Daniel
– odpovedal na vyššie uvedené otázky so
záverom, že cieľom obce je aj neštátnu škôlku
v Grüne postupne pričleniť k ZŠ s MŠN.
Na záver bolo prijaté:

informácie KOVP pri OZ z jej zasadaní v dňoch
7.11.2009 a 5.12.2008.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala dňa 24.11.2008)
Komisia na tomto zasadaní prejednala plnenie podujatí za uplynulé obdobie. Konštatovala,
že zájazd na kultúrne vystúpenie do Spišskej
Novej Vsi sa pre malý záujem neuskutočnil.
Prejednala pripravované akcie na mesiac december 2008.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 300/2008/-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ z jej zasadania zo dňa
24.11.2008.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.

Uznesenie č. 298/2008-OZ:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Školský
poriadok Materskej školy Nálepkovo pri ZŠ
s MŠ Nálepkovo
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu č. 8:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 7.11.2008 a 5.12.2008)
Komisia na týchto zasadaniach prejednala výsledky kontroly vyplývajúcej zo sťažností
p. Chorendžáka vo vzťahu k domu č. 543
(vytvorené skládky domového odpadu), prejednala otázku verejného porušenia na verejnom
priestranstve obce, plán činnosti komisie na rok
2009, spracovala priebeh činnosti komisie za
rok 2008.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 299/2008–OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
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Komisia sociálna a bytová (zasadala dňa
28.11.2008)
Komisia na svojom zasadaní prejednala
prípravu kontroly bývania v RB 24 č. 160 na
2.12.2008, ďalej prípravu posedenia seniorov pri
veľkej jedličke dňa 12.12.2008 – namiesto akcie
Mesiaca úcty k starším a Katarínskej zábave.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
– veľmi veľký záujem je o účasť na posedení
pri Jedličke (60 účastníkov)
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 301/2008/-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie KSaB pri OZ v Nálepkove z jej zasadania zo dňa 28.11.2008.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Komisia finančná a správy obecného
majetku (zasadala dňa 4.12.2008)
Komisia na tomto zasadaní prejednala návrh
rozpočtu na roky 2009 – 2011, Plán práce komisie na rok 2009, Stanovisko hlavného kontro-

lóra obce k rozpočtu, VZN o miestnych daniach
a poplatkoch na rok 2009, žiadosť lyžiarského
klubu TJ Slovan Nálepkovo a žiadosť o finančný
príspevok na rok 2009 pre onkologicky choré
deti.
V otvorenej rozpravy neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 302/2008–OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KFaSOM z jej zasadania dňa 4.12.2008
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce
komisie na 1. polrok 2009
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
3. Obecné zastupiteľstvo doporučuje Lyžiarskému klubu TJ Slovan Nálepkovo doplniť
žiadosť o vyúčtovanie prostriedkov za rok
2008 a zahrnúť do svojich príjmov aj príjmy
od obce
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok
vo výške 10 000,- Sk pre neinvestičný
fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými
ochoreniami „Svetielko pomoci, n.f. Košice“
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa
15.12.2008)
Komisia na tomto zasadaní prejednala závery a doporučenia z jej zasadania 24.11.2008,
umiestnenie maringotky v lokalite Grün a doporučuje schváliť prenájom časti obecného pozemku po uzatvorení nájomnej zmluvy s obcou
(rozmer 11,0 m x 5 m) pri dodržaní hygienických
podmienok a bezpečnostných predpisov pri vykurovaní pre Mareka Horvátha.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
pripomienky.
Na záver bolo prijaté:

Uznesenie č. 303/2008–OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KSÚPaŽP pri OZ z jej
zasadania dňa 15.12.2008 a schvaľuje predajom predmetného pozemku pre žiadateľa
Mareka Horvátha č.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
K bodu č. 9:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
Dušan Daniel
– predložil informáciu, že k dnešnému dňu od
začiatku tohto roku v rámci podaných žiadostí
a projektov o poskytnutie dotácií resp. nenávratných finančných výpomocí. Obec získala celkom
50.485,0 tis. Sk, z toho:
- 43.600,0 tis. Sk NFP na rekonštrukciu ZŠ
s MŠ Nálepkovo
- 2.100,0 tis. Sk NFP z Európskeho sociálneho
fondu na roky 2008 – 2010
- 2.000,0 tis. Sk z Enviromentálneho fondu na
separáciu odpadu
- 2.000,0 tis. Sk z Enviromentálneho fondu na
dovybudovanie celoobecného vodovodu
- 450,0 tis. Sk z Úradu vlády SR na riešenie
bývania rómskych rodín (doteraz stany)
- 335,0 tis. Sk z Úradu vlády SR na renováciu
fasády OcÚ
Dňa 12.12.2008 bola podpísaná Zmluva
o výpožičke Železného potoka medzi obcou
a Lesami SR, š. p. Banská Bystrica, č. 13958/160
– 2008 vďaka ktorej Štátna vodohospodárska
správa Žilina – odštepný závod Košice už má
na bežnom účte 55 mil. Sk na riešenie havarijnej
situácie predmetného toku v roku 2009 na základe písomnej žiadosti obce zo dňa 20.10.2008
po júlových povodniach tohto roku.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté:
Uznesenie č. 304/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie predložené v tomto bode programu.
Za hlasovali všetci 7 poslanci.
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K bodu č. 10:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu dnešného rokovania starosta obce vyhlásil ho za
ukončené, poprial všetkým prítomným príjemné
prežitie vianočných a novoročných sviatkov

s dodatkom, aby rok 2009 bol aspoň takto
úspešný ako rok 2008.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Milan Rusnák,
Dušan Slivka
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Ing. Dušan Daniel

DETSKÝ KLUB PROXIMÁČIK

Detstvo je čarovným obdobím v živote každého človeka. Obdobím hier, radosti a veselosti. Ale i obdobím spoznávania sveta, získavania
skúseností, nadobúdania zručností... Obdobím
prípravy na dospelosť, na rodičovstvo, na budúce povolanie...
A predsa žije medzi nami hodne detí, ktoré napriek tomu, že vyrastajú v kruhu svojej
rodiny nemajú dostatok podnetov k svojmu
osobnostnému rozvoju. A práve pre deti z málo
podnetného sociálneho a rodinného prostredia
organizuje Mimovládna organizácia PROXIMA* nízkoprahový Detský klub Proximáčik,
a to v rámci rovnomenného projektu podporeného Nadáciou pre deti Slovenska prostredníctvom Hodiny deťom. Klubová vychovávateľka pani Eva Kalafusová na klubových

stretnutiach uskutočňovaných v priestoroch ZŠ
s MŠ v Nálepkove učí deti základným hygienickým, sociálnym a komunikačným návykom
a prostredníctvom hier ich pripravuje na zvládanie bežných životných situácií.
Okrem pravidelných stretnutí uskutočnila
MVO PROXIMA* dňa 12. 12. 2008 aj vianočnú
besiedku, ktorá začala krátkym vianočným
vystúpením detí. Nasledovala dlho očakávaná
chvíľa – rozdávanie a rozbaľovanie darčekov.
Okrem nových hračiek do klubu sa podarilo
vďaka individuálnym darcom každé z prítomných detí obdarovať hračkou i sladkosťami. Nie
jedno z nich po prvýkrát v živote držalo v náručí
vlastnú bábiku, autíčko, či plyšovú hračku. A na
záver sa rozpútala veselá zábava doplnená
hudbou, spevom a tancom.
Eva Farkašovská

MARIÁŠOVÝ TURNAJ
Dňa 30. októbra 2008 sa uskutočnil už
štvrtý turnaj o putovný pohár v mariáši. Bola to
hra o to či Cyril Vartovník získa tento pohár
do vlastníctva. Po základných kolách v kto22

rých sa bojovalo o účasť vo finále sa nakoniec
vykryštalizovala trojica C. Vartovník 108 b. J.
Saltzer 105 b. a E. Olejár 88 b. Vo finále sa
začínalo od 0 a tak všetci traja mali rovnaké

šance. V konečnom hodnotení mal najviac
šťastia a bodov pán E. Olejár, ktorý sa tak stal
po C. Vartovníkovi a J. Saltzerovi ďalším držiteľom putovného pohára k čomu mu srdečne
gratulujeme. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí

sa zúčastnili a pani J. Grečkovej za to, že nám
umožnila zahrať si na jej pôde.
Komisia kultúry, mládeže a športu
pri OZ Nálepkovo

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
/ ČO SA URODILO V NÁLEPKOVE /
Začiatkom októbra zorganizovala komisia
KMaŠ pri OZ Nálepkovo výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa urodila občanom Nálepkova.
Na začiatku sme mali malú dušičku, či budeme
mať čo vystavovať, no ukázalo sa, že občanom
rastie v záhradkách naozaj všeličo vhodné
na výstavu. Keď sme oslovili ľudí tak radi
a ochotne prispeli a to z celej obce, Zahájnice
aj Hámru. V cukrárni U Toma sa sústredila celá
kopa úrody, čo s tým ? Šikovné žienky , ktoré
pomáhali pri organizovaní a hlavne aranžovaní tejto výstavy si však vedeli rýchlo poradiť,
pod šikovnými rukami vzniklo z našej úrody
umelecké dielo. Výstavka mala veľkú odozvu

u tých, ktorí ju navštívili a bolo ich veru neúrekom, od malých deti zo škôlky, ZŠ aj učňovskej
školy, občanov našej obce, ale i okolia ktorí cez
obec len prechádzali. Veľa produktov z našich
záhrad občanov zaujalo či už sa to týkalo
obrovských tekvíc, hrozna, orechov, papriky,
kvaky, dule veľa odrôd jabĺk, hrušiek a sliviek.
Výstavu dotvárali krásne aranžované kytice nie
len zo záhrad, ale aj z prírody.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli a pomohli
uskutočniť túto vydarenú výstavu.
Komisia kultúry, mládeže a športu
pri OZ Nálepkovo

TURNAJ V ŽOLÍKU A SEDME
Už niekoľko rokov sa na Katarínu konala
zábava. V tomto roku pre pozastavenie financií z OcÚ došlo k zmene a zábavu nahradil „
Turnaj v žolíku a sedme„ , ktorý organizovala
Komisia kultúry, mládeže a športu. Vďaka
p. Slivkovej, ktorá oslovila sponzorov a ochote

p. Grečkovej, ktorá poskytla priestor, sa uskutočnilo vydarené posedenie pri kartách. Podujatia sa zúčastnilo 16 účastníkov.
Organizátorom tohto podujatia ďakujeme.
Mgr. Natália Furmanová

POSEDENIE PRI JEDLIČKE
Vonku je zima, štípe mráz, v kozube oheň
praská, v kúte sa stromček ligoce a opäť sú tu
Vianoce. Aj keď nás už zdobí sivý vlas, skúsme
sa aspoň na chvíľu vrátiť do našich detských
čias.
Týmito slovami otvorila posedenie pri jedličke poslankyňa p. Furmanová 60 dôchodcov
v príjemnej predvianočnej atmosfére v pekne
vyzdobenom prostredí v Snack bare pospomí-

nalo na mladosť a aspoň na pár hodín zabudlo
na zhon, ktorý vládne okolo nás. Zaspievali
sme si vianočné koledy a po večeri dostal
každý drobný darček ako spomienku na tento
večer.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým
štedrým sponzorom a do nového roka 2009
všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a pohodu praje Komisia sociálna a bytová.
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Tatiana Horváthová
Patrik Horváth
Vanesa Horváthová
Erika Kovačíková
Nikolas Horváth
Štefan Mižigár
Patrícia Horváthová
Daniela Žigova
Pavol Horváth
Anton Horváth

Branislav Horváth
Patrik Nagy
Vlasta Kandráčová
Marián Mižigár
Mária Horváthová
Lucia Plachetková
Dávid Horváth
Alexander Mižigár
Kristián Šarišský

Navždy nás opustili:
Júlia Mazúrová, 1912
Jozef Král, 1919
Erika Bandyová, 2008
Anna Ivančová, 1931

Životné jubileum oslávili:
Elena Absolonová, 70 rokov
Viktor Riemer, 70 rokov
Katarína Šišková, 75 rokov
Jozef Smolko, 80 rokov
Paulína Hozová, 85 rokov

Manželstvo uzavreli:
Zoltán Ferko a Magdaléna Horváthová - 25.10.2008

VYDÁVA: Obecný úrad v Nálepkove.
Vychádza ako mesačník. Príspevky zasielajte na adresu:
Obecný úrad, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
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