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ZÁPISNICA
z 8. mimoriadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 27.2.2009
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,
Zdene Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ
Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Ospravedlnení:
Helena Kiššáková, Gabriela Mattová,
Anna Bobáková, Imrich Keruľ, Jozef Jánoš,
Marián Richveis, Ján Dluhoš,
Jozef Sopko – zamestnanci OcÚ
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN,
Helena Šmelková – TKŠN s.r.o.
Hostia: Štefan Czölder
Mimoriadne zasadanie otvoril a viedol starosta obce Dušan Daniel , ktorý predložil návrh
programu v zmysle pozvánky zo dňa 24.2.2009
a zdôraznil, že toto mimoriadne zasadanie OZ
bolo zvolané na základe písomnej požiadavky
poslancov D. Slivku, N. Furmanovej, Z. Štullera
a E. Antlovej zo dňa 23.2.2009 z dôvodu potvrdenia prijatého uznesenia v zmysle bodu č. 2
dnešného rokovania.
Návrh programu bol prítomnými poslancami
schválený.

PROGRAM:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Potvrdenie prijatého uznesenia z 15. riadneho
zasadania OZ v Nálepkove č. 317/2009-OZ,
ktorého výkon starosta obce pozastavil
3. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Dáša Baniaková, Irena Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dušan Slivka, Milan Rusná
K bodu č. 2:
Potvrdenie prijatého uznesenia z 15. riadneho
zasadania OZ v Nálepkove č. 317/2009-OZ, ktorého výkon starosta obce pozastavil
Starosta obce k tomuto bodu otvoril rozpravu,
v ktorej vystúpili:
Július Jesze
- vy 5-ti poslanci ste spravili televíznu senzáciu
pozvaním TV Markízy dňa 12.2.2009 do obce
a pán redaktor M. Baláž to „chtivo“ využil a vo
večernom spravodajstve TV Markíza porovnal
nášho starostu so starostkou Nebusovou zo
Spišských Tomášoviec (tá sa vzdala v rámci
hospodárskej a finančnej krízy 10 % navýšenia svojho platu) a zdôraznil, že náš starosta
reaguje opačne a je proti zníženiu platu poslancami OZ Vami navrhovaného uznesenia.

V televízií nebolo spomenuté porovnanie obcí
– počet obyvateľov, výška rozpočtu čo je podľa
mňa zavádzajúce.
- Vaše uznesenie bolo vetované preto, lebo
uvedené argumenty a fakty vrátane dôvodov
boli a sú irelevantné. Ak sa má šetriť je potrebné začať u seba.
- náš starosta nie je vo funkcii prvé volebné obdobie na rozdiel od niektorých poslancov, nikto
nemá právo z Vás vrátane médií znevažovať
jeho meno a meno obce Nálepkovo, ktoré bolo
získané a vybudované počas jeho pôsobenia
vo funkcii starostu obce od roku 1990
Za pôsobenia starostu vo funkcii od 01/1991
doposiaľ narástli ročné príjmy a výdaje obce
z 3,0 mil.Sk na minuloročných 58,0 mil.Sk. Počet
pracovníkov obce z 8-mich narástol na súčasných 180. Na investičnej výstavbe v obci bolo
vynaložených 263,2 mil.Sk a na jej rozvoji ďalších
66,5 mil.Sk hlavne z príjmov LON s.r.o. (založené
1.11.1992) vo výške 243,7 mil.Sk k 31.12.2008.
Nálepkovo bolo prvé v tomto regióne, ktorému
boli prinavrátené lesy, ostatné obce a mestá sa
do Nálepkova chodili učiť. V tomto období boli
založené ďalšie obecné organizácie SON, VaKN,
TKŠN (zlúčené pod TKŠN s.r.o. k 1.1.2006),
OPZN – 07/1993, DDN n.o. – 07/2003, ZŠsMŠN
– k 1.7.2002 po prechode kompetencií štátnej
správy na samosprávu. Aj v tomto roku bude
rozpočet obce vyšší ako 100,0 mil.Sk zásluhou
starostu a jeho kolektívu a nie opozičných poslancov, ktorí neurobili ani čiarku na žiadnom
projekte a nepriniesli do obecnej pokladne ani korunu. Obec zabezpečila opravu kotolne a kúrenia
v ZŠsMŠN, lebo staré kúrenie bolo nepostačujúce
a v škole bola zima. Takže obec je najväčším
zamestnávateľom na svojom území ( 180 pracovných miest v súčasnosti) a za toto všetko máme
dnes starostovi znižovať plat???
Natália Furmanová
- nemáme tušenie, kto zavolal televíziu do obce,
my sme len podali informácie
- to čo ste povedali je čas minulý, starosta
predsa za to dostával plat a aj odmeny a to
niekoľkokrát
- my nehovoríme, že je to koniec a starostovi
môžeme zvýšiť plat alebo dať mu odmenu ak
si to zaslúži
- v súčasnosti je stav taký aký je – fakty a argumenty sú pravdivé
Eva Antlová
- pôvodné uznesenie bolo vetované, že ho neprejednala KFaSOM pri OZ, ale aj v minulosti
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zmena platu starostu nebola prejednávaná
v KFaSOM pri OZ, ale priamo na zasadaní OZ
vrátené vetované uznesenie sme v uplynulom
týždni prejednali a trváme na ňom
za môjho pôsobenia ako predsedníčky komisie
plat starostu nebol nikdy prejednávaný v komisii
Dušan Daniel
jednotlivé zápisnice z komisií OZ sú archivované a tam je to možné preveriť a získať
informácie
Dáša Baniaková
koaliční poslanci spolupracujú dobrovoľne na
príprave projektov?, my by sme tiež spolupracovali ak by sme boli oslovení
čo konkrétne spravili koaliční poslanci?
obvinili ste nás, že sme nič nerobili, nenavrhli
– pýtam sa či koalícia sa podieľala na nejakých
návrhoch alebo projektoch?
Dušan Daniel
pani Majorová prišla s možnosťou získať sanitku pre Domov dôchodcov Nálepkovo
pán Jesze navrhol vypracovať projekt na opravu cesty v Surovci s možnosťou financovania
cez Poľnohospodársku platobnú agentúru, ...
Dáša Baniaková
dala som návrh na nákup zdvíhacieho zariadenia do Domova dôchodcov Nálepkovo, na
iné si teraz nespomínam
Dušan Slivka
chcem pripomenúť jednu vec, že je to otázka
diskusie – len ju pán starosta musíte pripustiť
Natália Furmanová
doporučujem doplniť Rokovací poriadok OZ
v článku VII. – Postup pri prijímaní uznesení...
bod 8, ...starosta môže pozastaviť uznesenie
OZ ak je nevýhodné pre obec
bod 9, ... ak bol pozastavený výkon uznesenia
môže ho OZ opätovne potvrdiť trojpätinovým
počtom hlasov zo všetkých poslancov
Dušan Daniel
uvedené doplnenia Rokovacieho poriadku OZ
je potrebné pripraviť v písomnej forme na rokovanie OZ 30.3.2009
Rokovací poriadok OZ sa bude upravovať lebo
sa pripravuje novelizácia zákona o obecnom
zriadení
Na záver rozpravy bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 319/2009-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.
(Text uznesenia je totožný s textom predloženým v návrhu zo dňa 20.1.2009 bez úprav)
Za hlasovali 6 poslanci (Antlová, Baniaková,
Furmanová, Slivka, Soveľ, Štuller) a proti boli 3

poslanci (Jesze, Majorová, Rusnák).
K bodu č. 3: Záver
Po naplnení všetkých bodov dnešného rokovania starosta vyhlásil zasadanie OZ za ukončené
a prítomným poďakoval za účasť.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Dušan Slivka, Milan Rusnák
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Mariášový turnaj má nového víťaza
Dňa 19. februára 2009 sa uskutočnila už 5. súťaž o víťaza putovného pohára v mariáši.
Táto kráľovská hra mala zaujímavý priebeh, po
prvých dvoch kolách viedol suverénnym spôsobom
p. Dluhoš, ktorému sa darilo, v treťom kole sa situácia zdramatizovala a do finále postupovali štyria
najlepší .
Najviac bodov získal ako obvykle C. Vartovník,
za ním skončil M. Novotný a dvaja s rovnakým
počtom bodov p. Dluhoš a p. Pisarčík.
Finále bolo dramatické, no záver patril p. Pisarčíkovi, ktorému v závere asistoval aj p. Novotný.
Obaja zahrali v záverečných partiách 10 bodové
hry, čím sa vzdialili ostatným finalistom.

Konečné poradie: 1. František Pisarčík, 2. Miroslav Novotný, 3. Cyril Vartovník, 4. Ján Dluhoš
Pekné ceny, diplomy a putovný pohár boli
pekným ocenením a všetci sa už tešia na ďalšie
pokračovanie.
Na záver všetkých milo prekvapil výkon najmladšieho účastníka Patrika Bobáka, ktorý porazil
nielen svojho otca ale nebyť pozdnejšieho príchodu
mohol bojovať aj o finále.
Je len na škodu veci, že mládež túto kráľovskú
hru neovláda.
Komisia KMaŠ pri OZ Nálepkovo ďakuje
všetkým účastníkom a p. Grečkovej za peknú
a vydarenú atmosféru.
Komisia kultúry mládeže a športu

Nová právna úprava peňažných príspevkov na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon).
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri kompenzácii
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) tak, aby sa vytvorili pre fyzické osoby
s ŤZP porovnateľné príležitosti v každodennom živote a eliminovali sa bariéry, s ktorými sa stretávajú v oblastiach vymedzených zákonom s cieľom
ochrániť túto skupinu fyzických osôb pred sociálnym
vylúčením pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti.
V tomto príspevku chceme upozorniť občanov na
niektoré zmeny v tejto oblasti oproti pôvodnej právnej
úprave.
Peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú
od 1. januára 2009 mesačne pozadu.
Podmienky nároku na peňažné príspevky z hľadiska príjmu za predchádzajúci kalendárny rok sa

prehodnocujú vždy v júli bežného roka (doteraz sa
prehodnocoval príjem v septembri).
Zákon zavádza valorizačný mechanizmus opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu tak,
že výška týchto príspevkov je vyjadrená v percentách
zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu (ŽM), čo zabezpečí zvýšenie týchto príspevkov pri každej úprave súm životného minima.
Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu
zvýšených výdavkov je pri príjme do trojnásobku
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu (do 31. 12. 2008 to bolo iba do dvojnásobku
sumy životného minima).
Zákon zaviedol kategorizáciu pomôcok. Zoznam
pomôcok a maximálne zohľadňované ceny pomôcok
sú stanovené opatrením MPSVR SR č. 7/2009 Z. z.
Peňažný príspevok na kúpu pomôcky možno poskytnúť len na pomôcky uvedené v tomto zozname.
Od 1.1.2009 sa poskytuje nový peňažný príspe3

vok na kúpu druhého načúvacieho aparátu. Jeho
výška je najviac 331,94 € (10 tis. Sk), tiež peňažný
príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ktorého
výška je najviac 11.617,88 € (350 tis. Sk).
Zvyšuje sa maximálna suma peňažného príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka na najviac
1.659,70 € (50 tis. Sk, doteraz 16 tis. Sk) a na kúpu
druhého elektrického vozíka na najviac 4.979,09 €
(150 tis. Sk, doteraz 110 tis. Sk).
Pre účely peňažného príspevku na úpravu
rodinného domu, na úpravu bytu a na úpravu
garáže je opatrením MPSVR SR č. 6/2009 Z. z.
stanovený zoznam stavebných prác, stavebných
materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované
sumy z ich ceny.
Pri peňažnom príspevku na osobnú asistenciu sa
zvyšuje odmena za 1 hodinu osobnej asistencie na
1,39 % sumy ŽM, t. j. v súčasnosti na 2,49 € (75 Sk,
do 31.12.2008 to bolo 55 Sk).
Pre účely peňažného príspevku na opatrovanie
sa rozširuje okruh fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať opatrovanie o švagra, švagrinú, neter, synovca.
Opatrovanie môže vykonávať aj iná fyzická osoba ak
býva s fyzickou osobou s ŤZP, t. j. ak majú spoločný
trvalý alebo prechodný pobyt. Peňažný príspevok na
opatrovanie môže poberať aj fyzická osoba, ktorá
má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 % (tieto osoby boli doteraz vylúčené pre účely nároku na tento príspevok).
Peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného
dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
70 % alebo invalidného výsluhového dôchodku sa už
nebude pri úprave dôchodkov znižovať lebo je stanovený paušálne 46,38 % zo sumy ŽM, t. j. v súčasnosti
82,99 € (2.500 Sk), resp. 61,22 % zo sumy ŽM pri
opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb
s ŤZP, t. j. v súčasnosti 109,54 % (3.300 Sk). V prípade zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť sa peňažný
príspevok na opatrovanie o túto sumu znižuje.
Ak je suma peňažného príspevku na opatrovanie u poberateľov uvedených dôchodkov vyššia
ako stanovené sumy, na ich prehodnocovanie sa
vzťahujú podmienky stanovené zákonom účinným
do 31.12.2008, až kým suma príspevku nedosiahne
paušálnu sumu.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určí výšku
11. týždeň
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peňažných príspevkov na kompenzáciu podľa zákona účinného od 1.1.2009 najneskôr do 31. júla 2009.
Týka sa to opakovaných peňažných príspevkov na
kompenzáciu a peňažného príspevku za opatrovanie poskytovaných podľa zákona účinného do
31.12.2008
Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydáva parkovacie preukazy
fyzickým osobám, ktoré sú podľa posudku odkázané
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa tohto zákona alebo majú praktickú slepotu
alebo úplnú slepotu oboch očí. Je to nová agenda,
ktorú do 31.12.2008 vykonával rezort Ministerstva
vnútra SR, t. j. obvodné úrady v sídle kraja. Osobitné
označenie vozidla prepravujúceho občana s ŤZP,
ktoré bolo vydané do 31.12.2008 platí do 31.12.2013,
ak neuplynula lehota jeho platnosti.
Fyzickej osobe s ŤZP, ktorej bolo vydané osobitné
označenie vozidla prepravujúceho občana s ŤZP do
31.12.2008 a neuplynula doba jeho platnosti, vyhotoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny parkovací
preukaz podľa nového zákona na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby s ŤZP podanej v období od
1.februára 2009 do 31. decembra 2013, a to bez
uhradenia správneho poplatku.
Preukaz fyzickej osoby s ŤZP vydaný podľa predpisov platných do 31.12.2008 platí tiež do
31.12.2013.
Zároveň chceme upozorniť občanov, že sa predĺžili lehoty v konaní vo veciach peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Ak je podkladom na
rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu
komplexný posudok podľa § 15 ods. 1 zákona alebo
ak je podklad na rozhodnutie o parkovacom preukaze
posudok podľa § 15 ods. 3 zákona, lehota na vydanie
posudku je 60 dní od začatia konania a lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku.
Ak úrad práce sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na
okolnosti prípadu nemôže rozhodnúť v takto určenej
lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.
Ďalšie informácie poskytne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišskej Novej Vsi, oddelenie
peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ŤZP. Kontakty nájdu občania na stránke
www.upsvarsn.sk.
JUDr. Michal Komara, PhD.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v SNV

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

