ZÁPISNICA
z 15. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30.1.2009
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Dáša Baniaková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Irena Majorová, Milan Rusnák,
Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ – HK obce,
Anna Bobáková – ref. sociálny,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO,
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN,
Helena Šmelková – TKŠN s.r.o.,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.
Zdenka Rabatínová, Lívia Školníková,
Jarmila Gabonayová – pracovníčky KC Mlyn
Verejnosť:
Zdena Küfferová, Arpád Czölder,
Oliver Vašek (DDN n.o.)
Ospravedlnení:
Helena Kiššáková, Gabriela Mattová,
Edita Danielová, Jozef Jánoš,
Marcela Juhásová, Jozef Antoni

Zasadanie otvoril a viedol starosta obce Dušan
Daniel, ktorý predložil návrh programu v zmysle
pozvánky zo dňa 26.1.2009.
V otvorenej rozprave k schváleniu programu
D. Slivka predložil návrh na doplnenie bodu 9 b)
Schválenie úpravy platu starostu obce, za tento návrh hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka, Štuller), 3 poslanci sa hlasovania
zdržali (Jesze, Majorová, Rusnák) a jeden poslanec
v čase hlasovania nebol prítomný (Soveľ).
Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 7. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 15.12.2008
3. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2008
4. Správa o činnosti v oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany vrátane civilnej ochrany za
rok 2008
5. Prehľad o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v obci Nálepkovo za
rok 2008
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
8. Informácia o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch obecných organizácií (LON s.r.o.,
TKŠN s.r.o. a DDN n.o.) za rok 2008
9. Rôzne
a)
Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b)
Schválenie úpravy platu starostu obce
10. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
1.
2.

(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
11. 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
Dáša Baniaková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ján Soveľ
Natália Furmanová
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo 7. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 15.12.2008
Na predchádzajúcom 7. mimoriadnom zasadaní OZ bolo prijatých 14 uznesení (uzn. č. 291304/2008-OZ), ktoré sú priebežne plnené resp. boli
konštatačného charakteru.
Na dnešnom zasadaní predkladá hlavný kontrolór obce naplnenie uznesenia č. 273/2008-OZ
zo dňa 27.11.2008 vo veci konania kontroly položky
0810 – Úhrada straty TKŠN s.r.o.. Tento písomný
materiál obdržali všetci poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- z kontroly vyplýva, že boli porušené Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami obcevšetci poslanci hlasovali za vykonanie kontroly
- schválením zmeny rozpočtu obce síce sme
vyrovnanie straty schválili, ale doporučujem aby
hlavný kontrolór toto porušenie oznámil okresnej
prokuratúre, pretože v tomto prípade budeme
vinní všetci poslanci
- starosta porušil Zásady .... aj pri vynaložení naviac 300,0 tis.Sk pri pridelenej dotácií z Enviromentálneho fondu na nákup traktora s vybavením. Podľa mňa mal predtým zvolať mimoriadne
OZ
- v najbližšom čase dáme pozvánku Najvyššiemu
kontrolnému úradu SR ku kontrole
Imrich Keruľ
- keby som toto mal dať na prokuratúru tak budem
sám proti sebe pretože táto problematika bola
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doriešená vykonanou kontrolou uvedenej položky
Dušan Daniel
- pán poslanec, máte možnosť a právo využívať
všetky možnosti v zmysle platných právnych
noriem
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 305/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Kontrolu položky 0810 – úhrada straty TKŠN s.r.o.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 3:
Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2008
Túto správu spracoval náčelník OcP Jozef Sopko, v ktorej zhodnotil výkon služobnej činnosti
OcP za uplynulý kalendárny rok. V hodnotenom
období bolo realizovaných celkom 270 priestupkov
čo je v porovnaní s rokom 2007 o 45 viac. Naviac
priestupkov bolo realizovaných na úseku školstva
a výchovy mládeže – celkom 249.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- aj keď je to predčasné, ale je potrebné v čase
Pamiatky zosnulých zvýšiť dôraz na cintoríne
najme čo sa týka poriadku aj za cenu zvýšenia
počtu hliadok
Dušan Slivka
- prijatím opatrenia zvýšením efektivity práce sám
ste pán náčelník OcP naznačil, že je potrebné
zvýšiť dohľad a kontrolu na verejných priestranstvách obce, zvlášť v Rómskych osadách,
kde pretrváva neporiadok a sú budované čierne
stavby
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 306/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Prehľad o činnosti Obecnej polície v Nálepkove za rok
2008.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 4:
Správa o činnosti v oblasti bezpečnosti práce,
požiarnej ochrany vrátane civilnej ochrany za rok
2008

Na základe plánu práce Obecného zastupiteľstva, technik požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, referent civilnej ochrany podáva starostovi obce
Správu o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany za rok 2008. Túto dáva aj na vedomie poslancom Obecného zastupiteľstva

výkonu práce vidno, že sociálne pracovníčky sa
„nezastavia“ . Tento materiál je potrebné zverejniť.
- kto platí cestovné náklady pri sprevádzaní klientov?
- je potrebné zvýšiť dôraz na vzdelávanie sociálne
slabších obyvateľov, tam musíme začať

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Jarmila Gabonayová
- cestovné je uhrádzané v rámci projektov, ktoré
realizujeme od roku 1992 postupne cez Úrad
vlády – Splnomocnenkyňa pre rómske komunity,
MPSVaR SR a ESF

Dušan Slivka
- materiál je perfektne spracovaný, správne konštatuje, že u fyzických a právnických osôb na
území obce je nízke právne vedomie (týka sa to
zvlášť alkoholu ... )
- aký stav je s pripravovaným projektom na prestavbu Požiarnej zbrojnice ?
Marián Richveis
- 5.2.2009 bude podávaná žiadosť na MVaRR SR
na získanie 8,6 mil.Sk zo Štrukturálnych fondov,
predpokladám, že by sme mali byť úspešný
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 307/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu
o činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
za rok 2008.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 5:
Prehľad o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v obci Nálepkovo za rok
2008
Na úvod tohto bodu programu starosta obce
poznamenal, že tento prehľad bol zaradený z toho
dôvodu, aby aj samotní poslanci a obyvatelia obce
získali podrobné informácie o práci dvoch terénnych
sociálnych pracovníkov a ich dvoch asistentov.
Títo pracovníci aplikujú v praxi mnoho úkonov
pri poskytovaní pomoci a základného poradenstva
obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej
situácii.
Mzdové a prevádzkové náklady na prácu týchto
pracovníkov sú už 8 rokov pokrývané nenávratnými
finančnými dotáciami na základe úspešných projektov, ktoré na každé tri roky boli podávané obcou.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- tento perfektný materiál ma zaujal, z rozsahu

Dušan Daniel
- musím pripomenúť, že obec má všetky náklady
pri výkone prác sociálnych pracovníčok vrátane
mzdových pokryté dotáciami z vyššie uvedených
subjektov
- pracovníčky projekty v tejto oblasti vypracúvavajú už samé a pracujú aj na ďalších projektoch
s cieľom získania nenávratných finančných dotácií aj v iných oblastiach života obce
- sú vysokoškolsky vzdelané a ich práca s klientelou je ozaj psychicky ale aj fyzicky náročná
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 308/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Prehľad o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov
a ich asistentov v obci Nálepkovo za rok 2008 (Prehľad ... je prílohou zápisnice).
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 6:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008
Hlavný kontrolór obce predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 2008, ktorá vyplýva z Plánu
kontrolnej činnosti schváleného v OZ v januári a júli
minulého roka. Podrobne rozpísal:
- Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému
účtu za rok 2007
- Kontrola Obecnej knižnice
- Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2008 na
OcÚ Nálepkovo
- Dosiahnuté ekonomické výsledky LON s.r.o.
- Dosiahnuté ekonomické výsledky DDN n.o.
- Dosiahnuté ekonomické výsledky TKŠN s.r.o.
- Vybavovanie sťažností
- Kontrola položky 0810 – úhrada straty TKŠN
s.r.o.
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V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- bola už uskutočnená inventarizácia majetku
v TKŠN s.r.o.?
Imrich Keruľ
- inventarizácia bola vykonaná v 11/2008
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 309/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti za rok 2008.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 7:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
Tento plán resp. jeho návrh spracoval HK obce
na I. polrok 2009 a predkladá ho na schválenie OZ.
Navrhuje uskutočniť nasledovné kontroly:
1. Stanovisko k Záverečnému účtu 2008
2. Kontrola plnenia uznesení Správnej rady DDN
n.o. od 3.7.2007
3. Kontrola vykonávania predbežnej kontroly v ZŠsMŠN
4. Kontrola vedenia pokladnice a dodržiavania súvisiacich predpisov na OcÚ
5. Vybavovanie sťažností
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- počet kontrol je postačujúci, však v prípade vykonania nejakej nutnej kontroly vieme to operatívne zariadiť
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 310/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 8:
Informácia o dosiahnutých ekonomických výsledkoch obecných organizácií (LON s.r.o., TKŠN
s.r.o. a DDN n.o.) za rok 2008
Starosta obce predložil predbežné výsledky
týchto právnických osôb obce po uzavretí IV. štvrťroka celkom za rok 2008. Vo všetkých troch organizá4

ciách bude uskutočnený nezávislý audit a prípadné
doplnky a opravy budú odprezentované pri prejednávaní Záverečného účtu obce za rok 2008.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Eva Antlová
- TKŠN s.r.o., opäť predpokladajú stratu vo výške
300,0 tis.Sk - zopakuje sa rok 2007, že budeme
musieť vyrovnať stratu?
Dušan Slivka
- LON s.r.o. zostáva na pestevnú činnosť cca 5,0
mil.Sk, majú pohľadávky vo výške 2,8 mil.Sk – je
potrebné vyhnúť sa nedobytným pohľadávkam
- TKŠN s.r.o. má dosť vysoké pohľadávky (0,8 mil.
Sk) a ešte vyššie záväzky (1,8 mil.Sk)
- v DDN n.o. je rozdiel v počtoch klientov (kapacita
61 a skutočný počet 64)
Natália Furmanová
- bude sa meniť predmet činnosti v TKŠN s.r.o. ?
Helena Šmelková
- áno, predmet činnosti budeme redukovať
Na vyššie uvedené otázky priebežne odpovedali
J. Jesze, P. Hrabuvčin, H. Šmelková a starosta obce,
ktorý zdôraznil:
- predkladané ekonomické výsledky nie sú úplne
presné. V každej organizácií bude uskutočnený audit
a pri Záverečnom účte na 16. riadnom zasadaní OZ,
dňa 30.3.2009 budú prezentované prípadné úpravy
alebo budú prijaté prípadné nutné opatrenia
- predpokladaná strata TKŠN s.r.o. vo výške
300,0 tis.Sk je výsledkom neuhradenej dodávky
stravy do DDN n.o. aj napriek tomu, že riaditeľovi
bolo ústne a písomne uložené, aby tieto záväzky
boli vysporiadané a práve aj preto, že tieto úlohy
nesplnil bol riaditeľ DDN n.o. dňa 22.1.2009 na 17.
riadnom zasadaní Správnou radou DDN n.o. odvolaný k 31.3.2009.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 311/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácie o dosiahnutých ekonomických výsledkoch
LON s.r.o., TKŠN s.r.o., DDN n.o. za roky 2006,
2007 a 2008.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
K bodu č. 9:
Rôzne

a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala
v dňoch 16.12.2008 a 14.1.2009)
Komisia na týchto zasadaniach prejednala prípravu športových podujatí v mesiacoch december
2008, Plán činnosti na I. polrok 2009, ... .
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky a otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 312/2009-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie podané predsedom komisie KKMaŠ pri OZ
v Nálepkove zo dňa 16.12.2008 a 14.1.2009.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činností
KKMaŠ pri OZ v Nálepkove na I. polrok 2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala dňa
29.12.2008)
Na svojom zasadaní pripravila Plán práce a rozpočet na I. polrok 2009 a zhodnotila akciu Posedenie
pri jedličke ako aj svoju celoročnú prácu.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky a otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 313/2009-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo dňa
29.12.2008.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce
KSaB pri OZ v Nálepkove a rozpočet vo výške
1162,-€ (35.006,40 Sk) na I. polrok 2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala dňa 16.1.2009)

Uznesenie č. 314/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadania KOVP pri OZ v Nálepkove zo
dňa 16.1.2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 19.1.2009)
Táto komisia na tomto zasadaní prejednala Plán
činnosti na rok 2009 s tým, že naplánované zasadnutia sa môžu termínovo meniť podľa aktuálnosti
resp. podľa posúdenia žiadostí resp. sťažností.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky a otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 315/2009-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie závery
a doporučenia KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove zo
dňa 19.1.2009
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti
KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove na rok 2009.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 22.1.2009)
Prejednala čerpanie rozpočtu na úseku platenia nájomného za nebytové priestory a pozemky
k 31.12.2008, plán činností na I. polrok 2009 KKMaŠ a rozpočet KSaB na I. polrok 2009. Potom
prejednala žiadosť Lyžiarskeho klubu Nálepkovo
o finančný príspevok na rok 2009, žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru v Nálepkove o príspevok
na rok 2009, ďalej žiadosť Slovenského červeného
kríža v SNV o príspevok na územné oslavy 90. výročia a doporučila prijať príslušné uznesenia.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky a otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté

Na tomto zasadaní prejednávala porušenie VZN
obce dotýkajúce sa voľného pohybu psov vo verejnom priestranstve, ďalej riešila susedské spory
a budenie verejného pohoršenia.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky a otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté

Uznesenie č. 316/2009-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu na úseku platenia nájomného za
nebytové priestory a pozemky k 31.12.2008.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti
a rozpočet Komisie kultúry, mládeže a športu pri
OZ v Nálepkove na I. polrok 2009 na poriadané
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akcie vo výške 1.780,-€ (53.624,28 Sk).
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na rok 2009 LK pri ZŠsMŠN vo výške
330,0 € (9.941,58 Sk) na celoročnú činnosť klubu.
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok na rok 2009 pre Dobrovoľný hasičský zbor
v Nálepkove vo výške 50,0 € (1.506,30 Sk).
5. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný
príspevok pre Slovenský červený kríž v Spišskej
Novej Vsi.
Za hlasovali všetci 9-ti poslanci.
b) Schválenie úpravy platu starostu obce
Na úvod požiadal starosta obce predkladateľa
a spracovateľa návrhu (D. Slivku a N. Furmanovú)
o predloženie návrhu uznesenia a dôvodovej správy
prítomným – tento písomný materiál bol poslancom
rozdaný v úvode zasadania OZ.
Dušan Slivka
- dnes chceme dať všetko na pravú mieru, pretože
na môj návrh v 01/2007 bola zriadená funkcia
prednostu OcÚ
Natália Furmanová
- písomný návrh tohto bodu programu sme odovzdali na sekretariát starostu obce dňa 20.1.2009,
teda splnili sme zákonnú lehotu a nevieme prečo
nebol zaradený do programu dnešného OZ
Dušan Daniel
- požiadal, aby bol do mikrofónu prečítaný návrh
na uznesenie vrátane Dôvodovej správy v plnom
znení (toto uskutočnila N. Furmanová)
V otvorenej rozprave zo strany poslancov neodzneli žiadne otázky resp. pripomienky.
Na záver rozpravy starosta obce konštatoval
nasledovné:
Váš návrh (aj keď bol doručený včas) som nezaradil do programu dnešného OZ pre jeho právne
a procesné nedostatky vrátane irelevantných údajov
v Dôvodovej správe:
(text uvedený v Dôvodovej správe je bez úprav
– je prepísaný z návrhu)
- v rámci obce je zriadená funkcia prednostu OÚ,
ktorý podľa zákona 369/1990 ZB. o obecnom
zriadení § 17 vedie a organizuje prácu OÚ
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- nedodržiava sa Pracovný poriadok obce Nálepkovo a akceptuje sa nedodržiavanie tohto
poriadku zo strany prednostu OÚ aj napriek
upozorneniam zo strany poslancov a občanov
Nálepkova
- nedodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov
- starosta už nie je konateľom s.r.o. obce (TKŠN
s.r.o., LON s.r.o.), čím sa znížila jeho činnosť
v týchto organizáciách
- znížila sa jeho koordinačná a riadiaca činnosť
hlavne v DDN, tak ako deklaroval aj riaditeľ
DDN, ktorý sa riadi svojimi zákonmi
- ZŠsMŠ má na čele riaditeľa školy, ktorý je právnickou osobou, zodpovednou za chod školy, za
čo poberá plat
- v obci Nálepkovo v súčasnosti neprebieha žiadna veľká výstavba, za ktorú by starosta obce
niesol zodpovednosť.
Uvádzané nedostatky a argumenty nenáročnej
práce starostu obce sú všeobecného charakteru
a bez konkrétnych údajov a preto pokiaľ schválite
návrh tohto uznesenia tak Vám dávam na vedomie,
že pozastavím jeho výkon využitím svojho práva
v zmysle príslušných ustanovení Zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Potom návrhová komisia prečítala predložený
návrh uznesenia:
(text uvedený v návrhu na uznesenie je bez
úprav – je prepísaný z návrhu)
Uznesenie č. 317/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačný plat
starostu obce vo výške 2,2 násobku, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok v zmysle § 3 ods.
1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
a zákona č. 289/2002 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
Za návrh hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka, Štuller).
Proti hlasovali 3 poslanci (Jesze, Majorová,
Rusnák).
Hlasovania sa zdržal 1 poslanec (Soveľ).

K bodu č. 10:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na
zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii
návrhy na príslušné uznesenia)

Július Jesze
- odhrňovanie snehu sa nestihlo včera (29.1.2009)
dnes sa odhrňovalo od rána (Druhý Hámor, Záhajnica, Píla, Čierna Hora, ... )

V tomto bode programu postupne vystúpili poslanci OZ, riaditelia PO obce , verejnosť a odborní
pracovníci OcÚ. Priebežne boli dávané aj odpovede
resp. bolo prijaté príslušné uznesenie. Celkom na
záver vystúpil starosta obce.

Dušan Daniel
- nie ste prvá čo sa sťažuje na tento nedostatok,
ale musíte si uvedomiť, že snehová kalamita
bola v týchto dňoch zvlášť na Východnom a Západnom Slovensku. Podľa môjho názoru sme ju
veľmi úspešne zvládli a nemôžme všetko ihneď
urobiť do 24 hodín. Však vy máte prístup na
Mlynskú ulicu a tých pár metrov cesty ste si mohli
sprístupniť aj sami a nečakať len na obec.

Natália Furmanová
- vzniesla otázku na starostu obce, prečo zverejnený článok v Obecných novinách č. 1/2009
„Turnaj v žolíku a sedme“ nebol uverejnený v plnom znení, pretože tam bola vynechaná jedna
veta – robíte cenzúru?
Dušan Daniel
- ospravedlňujem sa Vám za chybu, v nasledujúcom čísle Obecných novín bude opätovne tento
článok zverejnený a v plnom znení.
Dušan Slivka
- vzniesol otázku k riaditeľovi školy týkajúcu sa
hodinových poplatkov za prenájom telocvične
(150,-Sk na hodinu) prečo by mala tieto náklady
uhrádzať aj KKMaŠ, keď prakticky spolupracuje
so školou ?
Ľuboš Bazár
- po nástupe do funkcie som osobne s pánom starostom túto otázku prejednával a zhodli sme sa
na vyššie uvedenej čiastke. Pokiaľ máte názor,
že to treba zmeniť – nie je to žiaden problém
Dušan Daniel
- čo sa týka prenajímania priestoru telocvične, táto
právomoc zo zákona (nájomné zmluvy podpisuje
zriaďovateľ - obec) bola prenesená na riaditeľa
školy
- v rámci obce musí byť jednotné merítko pre všetkých (TJ SLOVAN, podnikatelia, komisie OZ, ...)
a získané finančné prostriedky škola vynaloží na
renováciu sociálnych zariadení a zázemia telocvične. Komisie pri OZ predsa majú svoje vlastné
finančné rozpočty.
Zdena Küfferová
- vzniesla sťažnosť na nedostatočnú údržbu Úzkej
ulice počas snehovej kalamity v dňoch z 28. na
29. 1.2009, pretože Úzka ulica bola zprejazdnená až na druhý deň

Peter Hrabuvčin
- chcem Vás požiadať o možnosť vystúpenia klienta DDN n.o. pána Vašeka vo veci petičnej akcie,
ktorú podpísalo 60 klientov proti môjmu odvolaniu
z postu riaditeľa DDN n.o.
Dušan Slivka
- pán riaditeľ, však vy ste sa v minulosti vyjadril, že
s poslancami nemáte nič, Vy podliehate Správnej
rade DDN n.o. – prečo teraz apelujete na poslancov?
Dušan Daniel
- pán riaditeľ, však ešte len dnes o 10.33 hod.
bolo uskutočnené Zaslanie petičných listín občanov DD v Nálepkove na sekretariát starostu
obce a hneď teraz máme túto otázku prejednávať
v obecnom zastupiteľstve?
- táto vec patrí na pôdu Správnej rady DDN n.o.,
ktorej mimoriadne zasadnutie sa uskutoční podľa
možnosti po vyhodnotení podaných Petičných
listín čo najskôr
- v zmysle Rokovacieho poriadku o možnosť vystúpenia občana v tomto bode programu musím
dať hlasovať poslancom či súhlasia s vystúpením
pána Vašeka
Uznesenie č. 318/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje vystúpenie
O. Vašeka vo veci zaslania Petičných listín občanov
DD v Nálepkove.
Za nehlasoval nik, proti bol 1 poslanec (Jesze)
a 8 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Anna Bobáková
- pripomenula, že pre poslancov pripravila v písomnej forme Pôsobnosť a úlohy obce vyplývajúce pre obec zo zákona č. 448/2008 o sociálnych
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službách ...., z ktorého vyplývajú od 1.1.2009
v tejto oblasti povinnosti obce (Pôsobnosť .... je
prílohou)
Dušan Daniel
- nepredpokladám, že by sme o tejto problematike
teraz diskutovali ale tento materiál ste obdržali
preto, aby ste si aj vy uvedomili náročnú prácu
obce v tejto oblasti a zvlášť to, že po roku 2010
zrejme poskytované sociálne služby budú musieť byť hradené výlučne s rozpočtu obce a na
túto alternatívu je potrebné obec pripraviť
- pravdepodobne v marci alebo v máji tohto roku
budeme prejednávať k tejto problematike príslušné VZN
Dušan Daniel
- v zmysle bodu č. 5 uznesenia č. 285/2008-OZ
zo 14. riadneho zasadania OZ, dňa 27.11.2008
(...väčšie finančné operácie v OZ pred ich realizáciou) predkladám nasledovné informácie.
• Je potrebné aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu obce v termíne 02-11/2009 (v novembri schvaľovanie v OZ) a na to je potrebných
cca 400,0 tis.Sk. Táto povinnosť je zakotvená
v Zákone č. 593/2008 o podpore regionálneho
rozvoja – platí od 1.1.2009.

K bodu č. 11:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta
obce vyhlásil rokovanie za ukončené a všetkým
prítomným poďakoval za účasť.
Poznámka:
Na dnešnom 15. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom 14 uznesení (uzn. č. 305-318/2009OZ), z ktorých pozastavujem výkon uznesenia č.
317/2009-OZ tak ako je to uvedené v texte na
stranách č. 9 až 10 tejto zápisnice.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Ján Soveľ,
Natália Furmanová
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Overovatelia zápisnice bez udania relevantných dôvodov odmietli zápisnicu overiť.
Starosta obce:
Dušan Daniel
Na základe vyššie uvedeného dáva starosta
obce prílohu k tejto zápisnici.

Príloha
k Zápisnici z 15. riadneho zasadania
OZ v Nálepkove, dňa 30.1.2009
Pozastavenie výkonu uznesenia č. 317/2009-OZ
a) využitie práva starostu v zmysle Zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- § 13 ods. 6 umožňuje starostovi obce pozastaviť
výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa
domnieva, že odporuje zákonu
- § 13 ods. 8 umožňuje obecnému zastupiteľstvu
pozastavený výkon uznesenia potvrdiť trojpätinovou
väčšinou hlasov všetkých poslancov do dvoch mesiacov od jeho schválenia
Odôvodnenie
369/1990 Zb.

domnienky

porušenia

zákona

- § 12 ods. 7, podrobné pravidlá o rokovaní OZ upraví
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Rokovací poriadok OZ, ktorý bol podľa mňa porušený
- Rokovací poriadok OZ v Nálepkove z 29.12.2006
bol porušený v nasledovných bodoch:
• čl. III. Príprava rokovania OZ – ods. 2 písm. c)
a ods. 7
- ods. 2 písm. c) prípravu zasadnutia OZ odsúhlasuje starosta obce, ktorý podľa písm. c) určuje,
ktoré materiály sa predložia na zaujatie stanoviska do
príslušných komisií (doručený návrh na Schválenie úpravy platu starostu obce dňa 20.1.2009 bol 23.1.2009
odstúpený do Komisie FaSOM pri OZ na prejednanie
s príslušným záverom na najbližšie zasadanie OZ)
- ods. 7 materiál ... v naliehavých prípadoch môže
byť materiál na rokovanie predložený, ak ho odporučí
starosta alebo poslanec a zastupiteľstvo s tým súhlasí
(myslím si, že úprava platu starostu obce nie je až taký

naliehavý prípad a tento návrh mohol byť kludne prejednaný v 03/2009)
•
Poznámka:
Za mojej pôsobnosti vo funkcii starostu obce od
roku 1990 doposiaľ – plat starostu pred schvaľovaním
v OZ bol stále prejednávaný najprv v Komisii FaSOM
pri OZ vrátane odmeňovania predsedov a členov komisii OZ
b) výhrady starostu obce voči uvedeným dôvodom v Dôvodovej správe (uvádzané nedostatky
a argumenty sú všeobecného charakteru a bez konkrétnych argumentov)
- v rámci obce je zriadená funkcia prednostu OÚ,
ktorý podľa zákona 369/1990 ZB. o obecnom zriadení § 17 vedie a organizuje prácu OÚ
• ako starosta obce samozrejme zodpovedám za
prácu prednostu, ale aj za organizáciu práce 34
zamestnancov OcÚ vrátane ekonomického menežovania obce
- nedodržiava sa Pracovný poriadok obce Nálepkovo
a akceptuje sa nedodržiavanie tohto poriadku zo
strany prednostu OÚ aj napriek upozorneniam zo
strany poslancov a občanov Nálepkova
• táto konštatácia ako keby sa vzťahovala na všetkých pracovníkov obce (OcÚ a obecné organizácie),
zvlášť na prednostu OcÚ
• prípadné porušovanie Pracovného poriadku je výsostnou záležitosťou riešenia starostom obce ale
v žiadnom prípade nie poslancov alebo občanov.
Netvrdím, že občas sa vyskytne porušenie Pracovného poriadku – keď sa tak stalo, takýto skutok bol
ihneď riešený dohovorom alebo písomným upozornením .
- nedodržiavanie Zásad hospodárenia s majetkom
obce Nálepkovo podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov
• až na problematický prípad vyrovnania straty TKŠN
s.r.o., ktorý bol zmenou rozpočtu obce právne
vysporiadaný, k akým ešte porušeniam Zásad ...
došlo?
- starosta už nie je konateľom s.r.o. obce (TKŠN
s.r.o., LON s.r.o.), čím sa znížila jeho činnosť v týchto organizáciách
• áno, od 01/2007 nie som konateľom s.r.o., ale
vykonávam pôsobnosť Valného zhromaždenia čo je
tiež dosť náročné na prácu a čas
- znížila sa jeho koordinačná a riadiaca činnosť hlav-

ne v DDN, tak ako deklaroval aj riaditeľ DDN, ktorý
sa riadi svojimi zákonmi
naopak, od 3.7.2007 som predsedom SR v tomto
zariadení a aj napriek tomu, že zákon hovorí minimálne o najmenej dvoch zasadaniach v roku, od
3.7.2007 k dnešnému dňu SR zasadala šesťkrát t.j.
v priemere raz za tri mesiace

- ZŠsMŠ má na čele riaditeľa školy, ktorý je právnickou osobou, zodpovednou za chod školy, za čo
poberá plat
• áno, je pravda, ZŠsMŠN má na čele riaditeľa školy
ale celá písomná a ekonomická agenda ide cez
zriaďovateľa t.j. cez obec resp. OcÚ a až tak je
odstupovaná na vybavovanie a realizáciu škole.
Však len v roku 2008 takto bolo predisponovaných
a zúčtovaných 24,7 mil.Sk.
- v obci Nálepkovo v súčasnosti neprebieha žiadna
veľká výstavba, za ktorú by starosta obce niesol
zodpovednosť
• čo je to vlastne veľká výstavba?, existuje aj malá
výstavba? Ako starosta nesiem zodpovednosť za
celú obec nielen za „veľkú výstavbu“, nesiem zodpovednosť za všetky oblasti života obce čo sa týka
komunálnej sféry
• v 03/2009 začnú rekonštrukčné práce na ZŠsMŠN v rozsahu 47,0 mil.Sk, ktoré budú ukončené
v 12/2009 (príprava týchto prác vrátane verejného
obstarávania trvala od 06/2008 doposiaľ), toto je
malá alebo veľká stavba?
• v 04/2009 započnú práce na regulácií Železného
potoka v rozsahu 52,0 mil.Sk, aj toto je málo?
• 5.2.2009 podávame žiadosť na MVaRR SR – čerpanie financií zo Štrukturálnych fondov na prestavbu požiarnej zbrojnice v rozsahu 8,6 mil.Sk
• Pripravený je projekt na podanie žiadosti – čerpanie
financií zo Štrukturálnych fondov na zateplenie
a rozšírenie kapacity DDN n.o. v rozsahu 15,0 mil.
Sk, čakáme kedy bude vyhlásená výzva
• pripravovaný je projekt na podanie žiadosti – čerpanie financií zo Štrukturálnych fondov v oblasti životného prostredia na dokončenie vodovodu a kanalizácie v rozsahu cca 30,0 mil.Sk, termín podanie
žiadosti – najneskôr do 30.6.2009
• pripravovaný je projekt na podanie žiadosti – čerpanie financií zo Štrukturálnych fondov v rámci
regenerácie sídiel (miestne komunikácie, lávky,
verejné priestranstvá, ...) v rozsahu cca 30,0 mil.Sk.
Čakáme na zverejnenie výzvy.
• ...
V Nálepkove, dňa 4.2.2009
Ing. Dušan Daniel, starosta obce
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EURÓPSKA ÚNIA

Európsky sociálny fond

Prehľad činnosti terénnych
sociálnych pracovníkov
a ich asistentov v obci Nálepkovo
za rok 2008
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Ide o prioritnú os číslo 2, opatrenie 2.1 v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2007/2.1/01, kde MPSVaR
je zodpovedné za realizáciu príslušného balíka pomoci (www.esf.gov.sk). Sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom je Fond sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk).
Terénni sociálni pracovníci:
Mgr. Jarmila Gabonayová, Mgr. Lívia Školníková
•
Asistenti terénnych sociálnych
pracovníkov: Marcela Juhásová,
Július Demeter
Hlavný zámer:
Poskytovať klientovi pomoc a základné poradenstvo. Navrhovať klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáhať mu pri riešení jeho problémov.
V nevyhnutných prípadoch ho distribuovať príslušným
inštitúciám. V prípade potreby klienta sprevádzať a napomáhať mu uplatniť jeho občianske práva v inštitúciách.

•

•

•

•
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Aplikácia v praxi:
Periodické šetrenia v rodinách a zisťovanie osobnej,
rodinnej a sociálnej anamnézy na základe podnetu
zo strany: ÚPSVaR (kuratela), Detské domovy,
Okresné súdy, probační pracovníci – následné spisovanie správ z týchto šetrení.
Vyplácanie prídavkov na deti cca 70 rodinám mesačne vo forme potravín, hygienických potrieb
a ošatenia.
Spolupráca s miestnou pediatričkou – návšteva
rodín za účelom povinného očkovania detí cca 80
rodín pri jednej sérii očkovania. Očkovanie sa vykonáva periodicky každé 3 - 4 mesiace.
Aktívna spolupráca s SOU internátnym Prakovce
(návšteva rodín za účelom podporovania dochádzky

•
•

do školy a úhrady nákladov spojených s cestovaním
a platbou za ubytovanie a stravovanie)
Vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov,
predvolaní, upovedomení z rôznych inštitúcií, napr.
Okresné súdy, ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, exekútori, Policajný zbor SR, Zbor
väzenskej a justičnej stráže SR, spoločnosti na
vymáhanie dlhov,.....
Konzultácie k aktivačným prácam, vybavenia živnostenského listu, a iné.
Pomoc pri spisovaní tlačív a žiadostí – žiadosť
o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, žiadosť
o príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na
bývanie, žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, žiadosť
o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, potvrdenie nároku žiadateľa na dávku v nezamestnanosti, žiadosť o spracovanie potvrdenia
o príjme od zamestnávateľa, žiadosť o poskytnutie
štátnej dotácie na samozamestnanie z ÚPSVaR,
žiadosť o zaradenie do vzdelávacej aktivity na prípravu na trh práce, žiadosti o zavedenie splátkového
kalendára, žiadosť o poskytnutie rôznych úverov,
tlačivá – registračného listu fyzickej osoby do soc.
poisťovne, potvrdenie o poberaní materského zo
sociálnej poisťovne, vypisovanie rôznych čestných
prehlásení, žiadosť o zabezpečenie prípravy na začatie podnikania, návrh na určenie otcovstva, návrh
na určenie rodičovských práv, návrh na určenie výživného pre plnoleté nezaopatrené dieťa, návrh na
náhradné výživné, žiadosti o spoluprácu s rôznymi

•

•
•

•

organizáciami, odpor proti súdnym rozhodnutiam,
žalobná odpoveď, návrhy o skrátenie trestu odňatia
slobody, žiadosť o zníženie mesačných splátok z dlhu, žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť
motorové vozidlo, vypisovanie tlačív na poberanie
peňažného príspevku na kompenzáciu, návrhov
na súdne konanie, žiadosť o pridelenie nájomného
bytu, unimobunky a prenájom a kúpu pozemku
a žiadosti rôzneho druhu podľa potrieb klientov.
Pracovné cesty - doprovod klientov na inštitúcie.
(UPSVaR, Soc. poisťovňa, zdrav. poisťovne, nemocnice, zdravotné ambulancie, polícia, detské domovy, domovy dôchodcov, DSS, krízové strediská,
doprovod z a do väznice ....)
Účasť na konferenciách, seminároch, odborných
stretnutiach - zameraných na sociálnu oblasť.
Spolupráca s organizáciou Miesto pod slnkom, n.
o. Košice – inštitúcia sa zaoberá sanáciou rodín
ohrozených sociálnym vylúčením. Vykonáva aktivity
a opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, prehlbovania a opakovania
porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu
a zamedzenie vzniku a nárastu sociálno-patologických javov v rodine. Ide o rodiny, pri ktorých hrozí,
že maloleté deti budú odobrané do detských domovov. Prostredníctvom organizácie sa pravidelne
uskutočňujú verejné zbierky. Pomocou tejto zbierky
sa rodinám zabezpečilo ošatenie, nábytok, kuchynské vybavenie,.... Prostredníctvom spolupráce
s obcou sa týmto rodinám zabezpečili lepšie bytové
podmienky.
Spolupráca s organizáciou Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Okresná rada Gelnica – poskytovanie sociálneho poradenstva osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím v spádovej oblasti vyššie

•

•

•

•

uvedenej okresnej rady – pomoc pri vypisovaní žiadostí o peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
vysvetľovanie rozhodnutí z ÚPSVaR, poskytovanie
poradenstva ohľadom nároku na kompenzačné pomôcky, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia...
Pomoc pri písaní projektov dobrovoľníkom, ktorých
väčšina je už v dôchodkovom veku a nemajú skúsenosti s ich písaním.
Spolupráca na projekte s názvom „Skvalitnenie
bývania rodinám s nízkymi príjmami“, ktorý sa realizuje v našej obci – pomoc pri vyberaní mesačných
splátok od klientov v teréne.
Odborná stáž pre študentov vysokých škôl, ktorí
študujú sociálne odbory. Najčastejšie sú to denní
študenti UKF Nitra. Stáž trvá jeden týždeň.
Vedenie pracovných výkazov, denníka, poradenských listov rodiny a monitorovacích správ. Dokumenty obsahujú rozpis jednotlivých prípadov a samotných intervencií.
Spracovanie projektov - doposiaľ vypracované
projekty: Karpatská nadácia – projekt Detské ihrisko, Úrad vlády SR – Náhradné ubytovanie štyrom
rómskym rodinám (obytné kontajnery), Fond sociálneho rozvoja – Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach, Európsky sociálny
fond – Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo,
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
– projekt Bezpečne do školy - informačný merač
rýchlosti, VÚC - Prírodný amfiteáter.

Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich
asistentov závisí od individuálnych požiadaviek klientov, prípadne inštitúcií.
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Počet riešených prípadov v jednotlivých mesiacoch
za rok 2008 v obci Nálepkovo
Počet riešených prípadov podľa jednotlivých mesiacov
Oblasť pomoci
zamestnanosť
zapojenie do aktivačného
programu, spolupráca
s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny, CLPP a inými
organizáciami kvôli sprostredkovaniu práce

01

52

02

47

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Spolu

52

37

62

31

45

82

46

42

56

33

585

67 48

65

43

42

49

59

37

28

31

24

541

3

0

0

12

0

4

1

68

2 39

43

0

207

113 132 114 71

69

kvalita života, bývanie
dohodnutie splátkových
kalendárov, príspevkov na
bývanie, zlepšovanie kvality
života

48

vzdelávanie
podpora vzdelávania detí,
podpora vzdelávania dospelých, predškolská výchova
detí
2 13 21
8 4
zdravie
spolupráca s lekármi,
zdravotníckymi zariadeniami, terénnymi zdravotnými
asistentmi, podpora klientov
k zodpovednému prístupu k
svojmu zdraviu ( zdraviu detí) 4
6
35
45 3
sociálna integrácia
- pomoc pri vybavovaní
dokladov, peňažných dávok
a podobne
- podpora kvality komunikácie a vzťahov medzi klientmi
a ostatnými občanmi
zmierňovanie sociálno-patologických javov v komunite
(kriminalita, domáce násilie,
sexuálne zneužívanie, zanedbávanie starostlivosti
o deti, agresívne správanie
detí na školách, užívanie
drog, alkoholizmus, zadĺženosť, úžerníctvo, atď.)
136 106 105 69
78
Spolu podľa mes.
Spolu celkom

242 239 261

224

190

7 15

52

8

49

1094

135 222 281 211 180 203 107

2495 riešených prípadov

Spracoval: Mgr. Jarmila Gabonayová, Marcela Juhásová v Nálepkove, dňa 15. 01. 2009
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Pôsobnosť a úlohy obce
vyplývajúce pre obec zo zákona č. 448/2008
– zákon o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Dňom 1.1.2009 nadobúda účinnosť zákon č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon( v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych
službách.
Účinnosťou tohto zákona sa ruší zákon č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec do 31.12.2008
poskytovala pomoc občanom obce, ktorí sa ocitli
v sociálnej núdzi.
Pôsobnosť obce
vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb v obci
utvára podmienky pre podporu komunitného
rozvoja
je správnym orgánom v konaniach o
- odkázanosti, zániku odkázanosti a o odkázanosti po zmene stupňa odkázanosti na

sociálnu službu v zariadení pre seniorov,
opatrovateľskú službu a prepravnú službu
- povinnosti rodičov alebo deti platiť úhradu
za sociálnu službu alebo jej časť
vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
- sociálnej služby v zariadení pre seniorov
- opatrovateľskej služby
- prepravnej služby
- odľahčovacej služby
poskytuje základne sociálne poradenstvo
uzatvára zmluvy o poskytovaní sociálnej pôžičky
Na zabezpečenie prepravnej služby obce do
konca februára 2008 pripraví projekt na získanie
finančných prostriedkov na kúpu motorového vozidla so špeciálnou plošinou.

Ďalšie úlohy vyplývajúce z vyššie uvedeného zákona:
P.č.
1.

Termín:
1/2009

2.

31.12.2010

3.

30.9.2009
30.11.2010

4.

31.12.2009

Úloha:
§ 106 ods. 1 – bezodkladne postúpenie žiadosti o poskytovanie
sociálnych služieb zo zariadení soc. služieb, o ktorých sa právoplatne
nerozhodlo na obec, spolu so spisovou dokumentáciou
§ 106 ods. 5 FO ktorej sa poskytuje služba, alebo je onej rozhodnuté a je
zaradená do poradovníka podľa zákona platného do 31.12.2008, sa
považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, najdlhšie však do 31.12.2010
§ 106 ods. 8 obec začne z vlastného podnetu konanie vo veci
odkázanosti FO, ktoré začali poberať službu podľa zákona účinného do
31.12.2008 najneskôr do 30.9.2010 a vydá rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu najneskôr do 30.11.2010.
§ 106 ods. 11 - Domov dôchodcov podľa zákona účinného do
31.12.2008 sa považuje za zariadenia pre seniorov podľa zákona
platného od 1.1.2009. Zariadenie je povinné požiadať o registráciu do
31.12.2009.
Spracovala: Bobáková
V Nálepkove, dňa 30.1.2009
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Doplnenie materiálu k Zápisnici zo 14. riadneho
rokovania OZ dňa 18.11.2008:

Správa o kvantifikovanom prínose
organizovania aktivačnej činnosti
za obec Nálepkovo
Na základe dohody z ÚPSVaR sa v obci zúčastňovalo aktivačných prác od januára 120 UoZ
a od júla to bolo 138 UoZ v obci Nálepkovo (ďalej
len UoZ) . Do pracovného pomeru 3 koordinátorov
z radu nezamestnaných..
UoZ vykonávali aktivačnú činnosť od januára
15 hodín týždenne a od júla to bolo 20 hodín týždenne. UoZ boli rozdelení do skupín , ktoré pôsobili nielen v obci ale aj v okolí. Dá sa povedať, že
sa zúčastňovalo aktivačných prác približne 30 ľudí
denne, ktorí dodržiavali dohodnutý čas v dohode
uzatvorenou s ÚPSVaR. UoZ odpracoval približne
60- 80 hodín mesačne. UoZ mali možnosť ak sa
nemohli zo závažných dôvodov ako napr.: návštevy lekára alebo úradov dostaviť v stanovenom
čase aktivačných prác ,bolo im umožnene odpracovať si to v náhradnom termíne . Ak sa UoZ
nedostavil bol vyradený z dôvodu nespolupráce.
Celkový počet UoZ sa dá určiť približne pretože
boli prípady kedy sa UoZ nedostavil z dôvodov
ochorenia a návštevy lekára, kde po vyšetrení
bola vystavená UoZ PN- ka. Za posledných 6
mesiacov sme mali na PN- ke mesačne približne
10 UoZ, ktorí v priebehu mesiaca podľa vyšetrenia lekárom ukončili alebo pokračovali v PN- ke
ďalej.
Z príspevku, ktorý bol obci poskytnutý bola
preplatená mesačná mzda trom koordinátorom
po dobu trvania pracovného pomeru. Zakúpili sa
pracovné rukavice pre všetkých zapojených UoZ.
Cez letné mesiace sa zakúpila voda, pracovné
oblečenia, pracovná obuv a pracovné náradie
napr. hrable, lopaty, fúriky, krompáče, metly, nožnice a iné potrebné náradie na vykonávanie AČ.
Zakúpili sa motorové a elektrické stroje potrebné
na úpravu a zaškolili sa UoZ ktorí na týchto strojov
pracovali ( napr. krovinorezy, nožnice na úpravu
krovín, kosačka atď.).
Príspevok sa taktiež použil na odvoz komunál14

neho odpadu. Nákupom stavebného materiálu sa
vykonali menšie opravy v obci ako napr.: oprava
cintorína, natretie mostov v obci a rekonštrukcii
budovy a areálu Služby obce. Preplatené bolo aj
úrazové poistenie pre všetkých pracovníkov.
Prínos aktivačnej činnosti pre obec
Pre obec je táto dohoda ďalším pokračovaním
aktivačnej činnosti v obci, z toho vyplýva, že táto
činnosť je pre obec veľmi výhodná a praktická.
Zveľaďuje sa obec a jej okolie a lesy. Zainteresovaní UoZ pracovali pod odborným dohľadom.
spolupracovali na úprave okolia, úprave verejných priestranstiev v obci a jej okolí , odstraňovaní komunálnych skládok , upratovanie verejných
priestorov a iné pomocné práce.
Títo UoZ boli rozmiestnení do týchto skupín:
1. skupina vykonávala práce v lese,
2. skupina vykonávala odstraňovanie skládok KO
v obci a okolí
3. skupina mala na starosti upratovanie verejných
priestranstiev v obci a v blízkom okolí.
4. skupina vykonávala iné pomocné práce.
1. Skupina UoZ vykonávajúca pod odborným
dohľadom lesné práce.
Jej členovia čistili a upravovali lesné chodníky,
ohadzovali haluzinu a vysádzali stromčeky.
2. Druha skupina odstraňovala skládky komunálneho odpadu v obci a blízkom okolí ako je Grün
a Bytovka 160, kde sa nám rozmnožili skládky,
ktoré sme odstraňovali.
3. Tretia skupina UoZ pracovala v obci, kde sa
starali o úpravu verejných priestranstiev – čistenie parku a chodníkov. Čistili kanály a potoky,
pomáhali pri oprave cintorína a natieraní plota
na cintoríne, natieraní mostov a zábradlí nachádzajúcich sa v obci. Pri rekonštrukcii areálu
a budovy Služby obce.

4. Ďalšia skupina vykonávala iné pomocné práce
v obci.
Prínos aktivačnej činnosti pre UoZ a obec
Nálepkovo
Od Januára 2008 sa v našej obci zúčastňovali
UoZ na aktivačných prácach pri ktorých pod dohľadom koordinátorov vykonávali pridelenú prácu.
Aj vďaka týmto pracovníkom sa podarilo v obci
zlepšiť životnú úroveň zapojených uchádzačov
o zamestnanie ako aj celkovú úroveň života
v obci, nakoľko sa zabezpečila úprava verejných
priestranstiev aj menšie opravy , ktoré boli v obci
potrebné, zrealizované a dokladovane príslušnou
dokumentáciou. Nie vždy bola spolupráca s týmito pracovníkmi dobrá pretože väčšinou UoZ
sú z radov menšiny. Menšie problémy sme mal
s disciplínou UoZ .Niektorých sme museli vyradiť
z aktivačnej činnosti z dôvodu nespolupráce zlej
dochádzky. Môžeme vďaka dokumentácii predložiť že od Január sa v obci Nálepkovo zabezpečili
tieto úpravy a to v spolupráci UoZ zaradených na
aktivačnú činnosť a to sú:
- oprava zateplenia škôlky - Grün
- opráva fasády a areálu Služby obce
- oprava – čiapok, vkladanie bielych tehál, oprava operného múru na cintoríne a natretie celého oplotenia na cintoríne.
- natretie mostov v obci, oprava základov operného múra v parku a natieranie zábradiel,
natieranie značiek v parku a natieranie budov
v parku aj na námestí.
- oprava kvetináčov na námestí.
- cez letne mesiace postupné vykosenie celého
Nálepkova (cca 3 razy)

-

-

čiastočný výrub kríkov III. Hámor cesta
výrub kríkov Záhajnica bývala štrečka.
búranie a vyvážanie zadná časť Spolku.
úprava – navážanie a oprava okolo plota 585
vyvážanie zo zbúraniska z bývalého sklenárstva
ZŠ- prestavba školskej jedálni a sociálnych
zariadení.
upratovanie po orezaní krikov v obci.
oplotenie rezervár – usádzanie stĺpikov, oplotenie pre cintorín.
čistenie kanálov a cestnej komunikácii po búrkach v obci.
pomoc pri záplavách – povodeň 23.7.20083.8.2008
úprava cesty pre obchádzku okolo cintorína na
III. Hámor pri napájaní kanalizácie- TROSKY.
upratávanie návalu pri Lapšanskému.
vykosenie Čiernej Hory cesta a okolie kaplnky.
prečistenie kanálu Hlavná pri odbočke na Agrofarmu.
práce na kanalizácií- Hámorská cesta- od
Jána Kuffera po priepust na Troskách až ku
šachte pri hrádzi.
zabezpečenie elektroprípojky k stanom Píla
a ich výstavba.

Z vyššie uvedených prác vyplýva že UoZ
zúčastňujúcich sa na aktivačných prác prispeli
k zlepšeniu životnej úrovni v obci ako aj v jej okolí
a prispeli pri realizovaní menších oprav v obci na
ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky z UPSVaR.
V Nálepkove dňa 3.11.2008
Vyhotovil: Andrea Smoradová
koordinátorka

Oprava a doplnenie článku
z Obecných novín Nálepkovo č. 1/2009:

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.
Škoda, že v závere túto príjemnú atmosféru narušil predseda komisie.
Organizátorom tohto podujatia ďakujeme.
Mgr. Natália Furmanová
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Oliver Kakur
Mária Fernanda Žigová
Neurčené Horváthová
Daniela Rusnáková
Kristína Žigová
Danica Horváthová
Marek Rusnák
Daniela Rusnáková
Radovan Holub
Kristína Horváthová
Erika Rusnáková

Životné jubileum oslávili:
Adela Mastiliaková, 75 rokov
Margita Lapšanská, 75 rokov
Anna Kukučková, 80 rokov
Agáta Bendžáková, 80 rokov
Mária Mižigárová, 80 rokov
Mária Minárová, 85 rokov
Amália Richnavská, 90 rokov

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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