ZÁPISNICA
z 11. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 26.5.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Marta Augustiňáková, Natália Furmanová,
Július Jesze,
Milan Rusnák, Dušan Slivka,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce,
Gabriela Filická – sekretariát,
Anna Bobáková – ref. sociálny,
Edita Danielová – ref. stavebný,
Jozef Jánoš – ref. daní,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.,
Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková,
Eva Antlová, Ján Soveľ - písomne
Helena Kiššáková – školenie
Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh dnešného
programu v zmysle pozvánky zo dňa 21. 5. 2008.
Celkový návrh programu dnešného rokovania bol
schválený jednohlasne.

Zmenu času konania rokovania OZ zo 16.00 hod.
na 9.00 hod. odôvodnil konštatáciou neprítomnosti
riaditeľov právnických osôb a pracovníkov OcÚ na
predchádzajúcom zasadaní OZ.
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Program:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. riadneho
zasadania OZ, dňa 31.3.2008
Ustanovenie Rady školy pri ZŠsMŠ v Nálepkove na obdobie od 26.5.2008 do 26.5.2012
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Majetkové veci
Informácia o plnení uznesení z 10. riadneho
zasadania OZ vo veciach predaja pozemkov
Predaj pozemku Jane Kráľovej
Predaj pozemku Božene Lapšanskej a Jarmile
Hozovej
Predaj pozemku Karolovi Horváthovi
Rôzne
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery a úlohy
Správa o výsledku kontroly činnosti obecnej
knižnice
Kapitálové výdaje v ZŠsMŠ Nálepkovo – doplnenie výbavy školskej kuchyne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
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 bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Marta Augustiňáková - klub ANO SMER,SD
Dušan Slivka - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Milan Rusnák
Natália Furmanová

alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove
a vzdelávaní
V uplynulom funkčnom období Rady školy za
zriaďovateľa pôsobili ekonómka OcÚ Helena Kiššáková, zástupca starostu obce – poslanec OZ Július
Jesze a starosta obce Dušan Daniel.
Starosta obce zároveň pripomenul, že nevidí
dôvod aby vyššie menovaní neboli opäť v Rade
školy vrátane delegovaného zástupcu inej právnickej
alebo fyzickej osoby – Štefana Štullera pracovníka
TKŠN s.r.o., ktorý tiež pôsobil v uplynulom funkčnom
období.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 10. riadneho
zasadania OZ, dňa 31.3.2008
Na tomto zasadaní bolo celkom prijatých 32
uznesení (uzn. č. 180 – 211/2008-OZ), ktoré sú
priebežne plnené resp. boli konštatačného alebo sú
dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 212/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení a úloh z 10. riadneho zasadania
OZ, dňa 31. 3. 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 3:
Ustanovenie Rady školy pri ZŠsMŠ v Nálepkove
na obdobie od 26. 5. 2008 do 26. 5. 2012
V úvode starosta obce poukázal na zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve platný
od 1. 1. 2004. Pre obec Nálepkovo ako zriaďovateľa
vyplýva povinnosť stanoviť počet členov Rady školy
na 11:
3–
zvolenými zástupcami pedagogických
		
pracovníkov
1–
zvoleným zástupcom ostatných
		
zamestnancov školy
3–
zvolenými zástupcami rodičov
3delegovanými zástupcami
		
zriaďovateľa (z nich najmenej jeden
		
je poslanec OZ,)
1–
delegovaný zástupca inej právnickej
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Julián Sopko
- v marci 2008 skončilo funkčné obdobie predchádzajúcej Rady školy
- predložil informáciu o uskutočnených voľbách
jednotlivých zástupcov pracovníkov školy a rodičov
- dnes je potrebné zo strany zriaďovateľa delegovať svojích zástupcov
- chcem pripomenúť, že s predchádzajúcou Radou
školy bola veľmi dobrá spolupráca
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 213/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje delegovanie
do Rady školy pri ZŠsMŠ v Nálepkove na obdobie
od 26. 5. 2008 do 26. 5. 2012 zástupcov zriaďovateľa
- Helenu Kiššákovú, ekonómku OcÚ
- Júliusa Jeszeho, zástupcu starostu obce - poslanca OZ
- Dušana Daniela, starostu obce a zástupcu
právnickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove
a vzdelávaní
- Štefana Štullera, zamestnanca TKŠN s.r.o.
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky volieb v ZŠsMŠN a konštatuje, že ďalšími
členmi Rady školy pri ZŠsMŠN sa stali:
- za MŠ Jarmila Patzová, pedagogický pracovník
- za ZŠ Katarína Vdoviaková, pedagogický pracovník
- za ZŠ Katarína Plencnerová, pedagogický pracovník
- Perla Šaršaňová, nepedagogický pracovník
- Katarína Pacáková, zástupca rodičov
- Margaréta Tomčányová, zástupca rodičov

-

Jarmila Pocklanová, zástupca rodičov
Za hlasovali všetci poslanci.

K bodu č. 4:
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Hlavný kontrolór obce predložil návrh Dodatku č.
1 k predmetnému VZN, ktorý vyplýva zo zmeny účtovania pre obce platného od 1. 1. 2008.
Podstatou tohto dodatku je pridelenú finančnú
dotáciu z rozpočtu obce vyúčtovať najneskôr do 30.
11. a nepoužité finančné prostriedky vrátiť na účet
obce najneskôr do 31. 12. tohto roka (prechod na
euro menu).
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 214/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1
k VZN č. 2/2007 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce.

sahuje aj ČOV, a z toho dôvodu kúpnu zmluvu bude
možné uzavrieť až po zápise ČOV do katastra nehnuteľností. Taktiež s Jánom Soveľom nie sú uzatvorené
kúpne zmluvy na pozemky v časti III. Hámor, pretože
do parc. č. 5578/2 zasahuje aj miestna komunikácia,
a z toho dôvodu zmluvu bude možné uzavrieť až po
vyhotovení geometrického plánu, čím dôjde k zmenšeniu výmery parc. č. 5578/2.
Po vyhotovení geometrických plánov sú spresnené výmery predávaných pozemkov Mikulášovi
Pomfymu a Vilme Pocklanovej, a to každý po 2000
m2. Kúpne zmluvy sú už pripravené k podpisu.
V otvorenej rozprave Dušan Kozák doplnil informáciu o dohode s p. Vikartovskou (splátkový
kalendár) a Dušan Slivka pripomenul, že pri predajov
pozemkov v OZ by mali byť už jednotlivé geometrické
plány spracované.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 215/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 10. riadneho zasadania
obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.3.2008 vo
veciach predaja pozemkov obce.
Za hlasovali všetci poslanci.

Za hlasovali všetci poslanci.

b) Predaj pozemku Jane Kráľovej

K bodu č. 5:
Majetkové veci

Žiadateľka je vlastníčkou garáže na Letnej ul.
v Nálepkove, avšak pozemok pod garážou doposiaľ
nebol majetko-právne vysporiadaný.

a) Informácia o plnení uznesení z 10. riadneho zasadania OZ vo veciach predaja pozemkov
Na 10. riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.3.2008 obecné zastupiteľstvo
schválilo predaj pozemkov 9-tim žiadateľom.
Kúpne zmluvy boli uzatvorené s Jozefom Turčánikom, Marekom Kiššákom, Jankou Geletkovou, Metal
York, s.r.o. Nálepkovo, Jánom Soveľom na parc. č.
3242/2 o výmere 4862 m2 a Milanom Svobodom,
a bol už podaný aj návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Kúpna zmluva doposiaľ nebola uzatvorená s Máriou Vikartovskou, pretože po predložení kúpnej
zmluvy sa vyjadrila, že nie je v jej možnostiach kúpnu
cenu zaplatiť naraz, a že výšku splátok, ktoré bude
schopná uhrádzať dodatočne oznámi. Doposiaľ tak
neurobila.
S Jánom Soveľom nebola doposiaľ podpísaná
kúpna zmluva na parc. č. 3243, nachádzajúcu sa pri
čističke odpadových vôd, pretože do tejto parcely za-

V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 216/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku
parc. č. 5752/9 o výmere 5 m2 , druh pozemku zastavaná plocha, odčleneného od parc. č.5752/4 geometrickým plánom č. 213/2008 zo dňa 25. 2. 2008,
zapísaného na LV č. 1, k. ú. Nálepkovo v prospech
nadobúdateľa Janu Královu, bytom Nálepkovo, Letná
č. 358 za kúpnu cenu 70,- Sk/m2 . Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností (geometrický plán, správny
poplatok za návrh na vklad) znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Predaj pozemku Božene Lapšanskej a Jarmile
Hozovej
Pozemok sa nachádza v značne svahovitom te3

réne a nie je využívaný na žiadne účely. Je na ňom
zriadený vodný zdroj (studňa) pre zásobovanie pitnou
vodou rodinných domov žiadateľov. Predaj sa uskutočňuje za účelom legalizácie zdroja pitnej vody. Pred
uzavretím kúpnej zmluvy je potrebné zo strany kupujúcich najprv zabezpečiť vyňatie tejto novovytvorenej
parcely z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.

Na záver toho bodu programu Dušan Kozák
doplnil informáciu, že Fy Metal York, s.r.o. doplnila
informáciu o zámeroch svojho rozvoja v ktorých
v žiadnom prípade nebude skladovanie nebezpečných látok.
K bodu č. 6:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy

Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 217/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku
parc. č. 1737/26 o výmere 100 m2, druh pozemku
ostatná plocha, odčleneného od parc. E KN č. 1655
geometrickým plánom č. 401/2008 zo dňa 1. 4. 2008,
zapísaného na LV č. 1296, k. ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Boženy Lapšanskej, bytom
Nálepkovo č.298 a Jarmily Hozovej, bytom Nálepkovo
č. 309 za kúpnu cenu 35,- Sk/m2. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností(geometrický plán, správny
poplatok za návrh na vklad) znášajú kupujúci.

V priebehu marca, apríla a mája 2008 priebežne
zasadali jednotlivé komisie a z ich zasadaní vzišli
doporučenie resp. návrhy uznesení vrátane dôvodových správ.
Komisia finančná a správy obecného majetku
(zasadala v dňoch 30. 4. 2008 a 14. 5. 2008).
Komisia na svojich zasadaniach prejednala čerpanie rozpočtu na úseku daní a na úseku platenia
nájomného za byty, taktiež prejednala žiadosti o finančné príspevky a ponuku na prenájom a vývoz
kontajnerov a prijala príslušné závery a doporučenia:

Za hlasovali všetci poslanci.
d) Predaj pozemku Karolovi Horváthovi
Karol Horváth s manželkou o kúpu predmetného
pozemku žiadajú za účelom prístavby dvoch miestností k existujúcemu rodinnému domu, čím sa vyrieši
bytová situácia ich rodiny. Na tento účel im bola už
aj poskytnutá pôžička z ETP na kúpu potrebného
materiálu.

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka – poukázal na neriešenie komunálneho odpadu v chatových oblastiach a doporučil
zvolať s chalupármi pracovné jednanie za účelom
riešenia tejto problematiky.
Dušan Daniel – túto problematiku po pracovnej
línii rieši a bude riešiť prednosta OcÚ.
Na záver tohto bodu boli prijaté

V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 218/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku
parc. C KN č. 641 o výmere 182 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č.
1, k.ú. Nálepkovo v prospech nadobúdateľov Karola
Horvátha a manž. Gizelu Horváthovú, bytom Trosky č.
663, Nálepkovo za kúpnu cenu 70,- Sk/m2 . Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vo výške
2 000,- Sk zaplatia kupujúci, ktorí taktiež zabezpečia
vytýčenie hraníc pozemku na vlastné náklady.
Za hlasovali všetci poslanci.
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Uznesenie č. 219/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie
rozpočtu na úseku daní k 30. 4. 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 220/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie
rozpočtu na úseku platenia nájomného za byty k 30.
4. 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 221/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok pre Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Spišská Nová Ves na činnosť vo výške 1.000,-Sk.
Za hlasovali všetci poslanci.

Uznesenie č. 222/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce komisie finančnej a správy obecného majetku pri OZ
v Nálepkove na II. polrok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 223/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom kontajnerov od p. Jána Soveľa s ročným nájmom vo
výške 10.950,-Sk/ks s maximálnym počtom 10
kontajnerov.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje konečnú cenu
za vývoz kontajnerov v čiastke 45,-Sk/km jazdy
s DPH.
Za hlasovali všetci poslanci.

Grün, ďalej prejednala zakúpenie kuka nádob a ich
umiestnenie v bytovom dome č. 585 a zakúpenie
poštových schránok.
Dňa 15. 4. 2008 prejednala kontrolu bývania v RO
III., prípravu dňa matiek a výstavbu komínov pre bytovky pri Benzinole.
Na zasadaní komisie dňa 12. 5. 2008 bol prejednaný plán práce komisie na II. polrok 2008 s príslušným rozpočtom a ďalej prejednala návrh na úpravu
príspevkov na stravu a drevo pre dôchodcov z dôvodu úpravy životného minima a zvýšenia cien obedov
a dreva. (Zvýšenie cien je z dôvodu zvýšenia cien za
PHM, elektrickú energiu a cien potravín.)
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Uznesenie č. 224/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo doporučuje Mgr. Slavomíre
Servátkovej, bytom Spišská Nová Ves znovu požiadať
o finančný príspevok na športovú činnosť po vyúčtovaní nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov.
Za hlasovali všetci poslanci, až na poslankyňu
Natáliu Furmanovú, ktorá sa zdržala hlasovania.
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 4.4.2008 a 9.5.2008).
Komisia na svojom zasadaní dňa 4. 4. 2008 priamo v teréne vykonala kontrolu plnenia úloh vo veci
sťažnosti pani Vikartovskej ďalej komisia vykonala
fyzickú kontrolu počtu majiteľov psov v RO – Píla
za účelom ich zmapovania a následnej evidencie
na OcÚ.
Dńa 9. 5. 2008 komisia prejednala v dvoch prípadoch narušenie občianskeho spolunažívania, budenia
verejného pohoršenia, ďalej bola riešená písomná
sťažnosť manželov Mulíkovcov vo veci spolunažívania a susedských vzťahov, kde sa jedná o rómske
rodiny.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 225/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri OZ v Nálepkove v dňoch 4.
4. 2008 a 9. 5. 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala v dňoch
18. 3. 2008, 15. 4. 2008 a 12. 5. 2008).
Komisia na svojich zasadaniach prejednala kontrolu bývania v rómskej bytovke a v rómskej osade

Dušan Daniel – čo sa týka plánu práce komisie na
druhý polrok 2008 konkrétne rozpočtu
- tento nebol zaradený na dnešné rokovanie
(toto sa týka aj komisie kultúry, mládeže ....) pretože
príslušný rozpočet na konkrétnu akciu je potrebné
rozšpecifikovať: počet účastníkov, náklady na dopravu, ceny, príspevok alebo poplatok účastníka ....
Dušan Slivka – namietal, že nie je vopred známy
počet účastníkov a je ťažko tieto podmienky naplniť.
Dušan Daniel – všetko sa dá namodelovať vopred
a upraviť podľa skutočnosti. Napr. 100 účastníkov
na jednu akciu á 1000,-Sk sa rovná 100 000,Sk, zúčastní sa 40 občanov á 1000,-Sk sa rovná
40 000,-Sk.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 226/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB zo zasadaní konaných dňa 18. 3. 2008, 15.
4. 2008 a 12. 5. 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 227/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce KSaB
pri OZ v Nálepkove na II. polrok 2008.
2. Navrhovaný finančný rozpočet bude predmetom
rokovania najbližšieho OZ po spripomienkovaní
v KFaSOM (na každú požadovanú finančnú čiastku komisia doloží rozpočet).
Za hlasovali všetci poslanci, až na poslanca Zdena Štullera, ktorý sa zdržal hlasovania.
Uznesenie č. 228/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku príspevku
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na stravu a palivové drevo pre dôchodcov s účinnosťou od 1. 6. 2008 podľa priložených tabuliek.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala
v dňoch 28. 4. 2008 a 12. 5. 2008)
Komisia na svojich zasadaniach prejednala plnenie plánu práce za posledné obdobie (návšteva občanov obce na vystúpení Čačiny v SNV, rozprávkové
odpoludnie v MŠ, pilčícke preteky, príprava podujatia
pre Rómov v dňoch 21.-22. 5. 2008 v spolupráci
s pani Mačákovou – ETP). Ďalej prejednala prípravu
ďalších akcii, ktoré sa uskutočnia ešte do konca mája
(futbalový turnaj žiakov, výstup na Kráľovu Hoľu,
olympiáda žiakov ZŠ a MŠ v SNV). Bol vypracovaný
plán práce komisie na II. polrok 2008, kde sú zahrnuté
aj prázdninové aktivity pre deti.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- namietam veľké množstvo poriadaných akcií napr.
6 akcií v mesiaci júl a z toho 2 futbalové turnaje
s požadovanou čiastkou 2 x 10.000,-Sk.
- komisia v I. polroku vyčerpala už cca 40,0 tis.Sk
a na II. polrok požaduje ďalších 47,0 tis.Sk s čím
nesúhlasím
- doporučujem zredukovať počet poriadaných akcií
a taktiež na tieto akcie nech si komisia hľadá
finančných sponzorov
- v decembri je taktiež naplánovaných cca 5 akcií v telocvični, myslím si, že zo strany obce je
dostatočný finančný príspevok v tom, že škola
nevyberá poplatky za prenájom telocvične, taktiež
je potrebné zužitkovať finančný vklad „štartovné“
každého jedného účastníka, ktoré sa pravidelne
vyberá
- nesúhlasím s požiadavkou poslanca Dušana Slivku zaradiť do akcii komisie plánované cyklotúry
s deťmi, pretože týmto by obec oficiálne prevzala
plnú zodpovednosť za prípadný úraz resp. dopravnú nehodu (cyklistické túry v okolí obce až do
vzdialenosti 30 km). Tým, že dnes ste poslancom
táto aktivita nemusí byť pod záštitou komisie resp.
obce.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 229/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ zo zasadaní konaných v dňoch 28. 4.
2008 a 12. 5. 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
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Uznesenie č. 230/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán práce komisie kultúry, mládeže a športu na II. polrok
2008.
2. Navrhovaný finančný rozpočet bude predmetom
rokovania najbližšieho OZ po spripomienkovaní
v KFaSOM (na každú požadovanú finančnú čiastku komisia doloží rozpočet).
Za hlasovali všetci poslanci, až na poslanca Zdena Štullera, ktorý sa zdržal hlasovania.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 30.4.2008)
Komisia na svojom zasadaní prejednala žiadosť
o kúpu pozemku Ladislava Horvátha, kde sa jedná
o pozemok okolo rodinného domu s doporučením
odpredaja, žiadosť o prenájom pozemku okolo rómskej bytovky pre Štefana Mižigára, kde sa zistilo že
pozemok nie je vhodný na dočasné riešenie bytovej
situácie a doporučuje prenájom pozemku na umiestnenie unimobunky v RO I. alebo RO II. Žiadosť Petra
Maláka o predaj pozemku v lokalite Hámre na výstavbu rodinného domu s doporučením odpredaja.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 231/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie závere
a doporučenia zo zasadania komisie dňa 30.4.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Správa o výsledku kontroly činnosti obecnej
knižnice
K tomuto bodu programu hlavný kontrolór uviedol,
že táto kontrola vyplynula z plánu činnosti práce
hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 a obdržali ju
všetci poslanci.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 232/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu
o výsledku kontroly činnosti Obecnej knižnice v Nálepkove.
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Kapitálové výdaje v ZŠsMŠ Nálepkovo
– doplnenie výbavy školskej kuchyne

Kapitálové výdaje budú použité na nákup elektrického umývacieho stroja. Elektrický umývací stroj, ktorý
sa teraz v školskej kuchyni používa je už opotrebovaný, stále poruchový a je v prevádzke už od roku 1989.
/ 19 rokov/ Denne sa v školskej kuchyni pripravuje cca
480 obedov.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné návrhy
a pripomienky.

•
•
•

Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 233/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
kapitálové výdaje v ZŠsMŠ Nálepkove na doplnenie
výbavy školskej kuchyne.

-

Za hlasovali všetci poslanci.

-

d) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce

-

K bodu č. 7:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na
zasadaní OZ písomne predložiť
V tomto bode odzneli nasledovné:
Natália Furmanová – požiadala, aby jej vznesená
požiadavka na poslednom zasadaní OZ vo veci
výšky dlhu obce resp. úverov bola akceptovaná t.j.
zverejnená.
- vzniesla otázku či TKŠN, s.r.o. bude pokračovať
v predaji stavebného materiálu a kedy bude v obci
sprevádzkovaný miestny rozhlas
Dušan Slivka – blíži sa turistická sezóna a cestovné poriadky na zástavkách SAD sú zničené, mali
by sa obnoviť – malo by to byť v záujme obce aj keď
patria SAD, SNV.
- taktiež chýba v obci vývesná tabuľa na námestí,
obec si centrálnu vývesnú tabuľu zaslúži
- nájomné byty v RO III – Píla strácajú svoj charakter, pôvodný zámer nie je naplnený, pretože sa
tam stavajú cigánske búdy a zábradlia.
Treba to zbúrať. Taktiež komunálny odpad im tam
nikto nenosí – hromadia si ho sami. Nech si tu
špinu a neporiadok okolo domoch očistia sami.
- uchádzači o zamestnanie (aktivační pracovníci)
len sedia a nič nerobia, chce to len kontrolu
a kontrolu, aby boli vyťažení a aby si udržiavali
poriadok, tak skoro ich nezmeníme.
Na vyššie uvedené odpovedal starosta obce:
- výška úverov resp. dlhov bude prílohou zápisnice.

-

Z celkovej tabuľky vyplýva, že obec k 31. 12. 2007
má:
14 860, 0 tis. Sk úver na lyžiarsky areál, ktorý
bude splatený v 11/2016,
15 841,0 tis. Sk dlhovej služby, ktorá bude splatená v 03/2017,
23 684,5 tis. Sk podporu zo ŠFRB, ktorá bude
splatená postupne v rokoch 2031 - 2037 na piatich stavbách 64 - bytových jednotiek
V prvých dvoch prípadoch je úver a dlhová služba
splácaná obcou a v treťom prípade (ŠFRB) je
podpora splácaná nájomníkmi vo forme úhrady
nájomného obci.
miestny rozhlas bude sprevádzkovaný po odstránení priehybou elektrického vedenia príslušným
prevádzkovým závodom VSE a.s. Košice.
cestovné poriadky SAD budú riešené po pracovnej línii prednostom OcÚ,
vývesnú tabuľu v obci nie je problém zabudovať,
potrebne je ale pre ňu nájsť priestor. Zároveň
budú vynovené oznamovacie vitríny na sociálnych
zariadeniach v strede obce,
rómskej osade Píla bude venovať väčšiu pozornosť prednosta OcÚ a obecná polícia, to isté sa
týka aj práce uchádzačov o zamestnanie.

Dušan Slivka – osobitne sa chcem venovať LON,
s.r.o. a TkŠN, s.r.o., pretože boli založené obcou
za účelom dosahovania zisku a starosta obce na
poslednom zasadaní OZ mi dal odpoveď, že zisk je
tajná informácia.
• 16. 2. 2007 sa uskutočnila revolúcia, pretože
došlo k zmene štatutárov (konateľov) a valného
zhromaždenia ako to vyplýva z notárskej zápisnice,
• od 16. 2. 2007 starosta obce už nie je konateľom
ani v jednej obchodnej organizácii obce, ale sa
stal valným zhromaždením namiesto obecného
zastupiteľstva, mám za to, že konateľ(starosta)
sa mal vzdať dovtedajšiemu VZ t.j. v obecnom
zastupiteľstve, ktoré o tom vôbec nevedelo,
• VZ zvoláva konateľ a žiadne VZ resp. OZ zvolané
nebolo. V tomto prípade bol urobený podvod
• obyvatelia obce nie sú o tomto vôbec informovaní
a dožadujú sa vysvetlenia nás poslancov, preto
žiadam oboch riaditeľov o vysvetlenie.
• nájom za užívanie lesov je jedná vec a zisk je
druhá vec, zisk delí VZ a prečo výška zisku dosiahnutá za jednotlivé roky nie je zverejňovaná.
Jozef Antoni – informácie o hospodárení LON,
s.r.o. sú dôverné, pretože sa jedná o obchodné
záležitosti,
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- obci pravidelne platíme ročný nájom,
- zisk nie je vysoký, pretože značné množstvo finančných prostriedkov kumulujeme v rezervnom
fonde pre pestevnú činnosť
- už som Vám osobne túto problematiku vysvetľoval, nech Vás informuje právnik obce pokiaľ Vám
toto vysvetlenie nepostačuje
Ladislav Ďurčí – odpovedal obdobným spôsobom
ako konateľ LON, s.r.o.
Dušan Kozák – túto problematiku som Vám taktiež už osobne vysvetlil
- konateľa nikto nemôže nútiť, aby bol konateľom.
Ten sa slobodne môže vzdať funkcie kedykoľvek
aj bez vedomia VZ, resp. OZ.
- prehlasujem, že všetko čo bolo urobené pri
odstúpení konateľa (nie zmena konateľa, ale
namiesto dvoch konateľov ostal len jeden konateľ
– riaditeľ) v LON, s.r.o. a TKŠN, s.r.o. a vytvorení
VZ (starosta obce) je po právnej stránke bezchybné a v súlade s platnou legislatívou. Keby to
tak nebolo obchodný súd by tieto zmeny nezaregistroval.
Dušan Daniel – pán poslanec zvažujte slová,
nepoužívajte slovo podvod, tu nie je nikto žiaden
podvodník ani klamár.
- celá ekonomika obce je vrátane LON, s.r.o. od
roku 1991 až 2007 zdokumentovaná a zverejnená
aj na web stránke obce www.nalepkovo.sk tabuľkovou formou „Príjmy a výdaje OcÚ“ za uvedené
roky. Takže verejnosť môže podstatnú časť ekonomických informácii získať z tejto tabuľky.
- čo sa týka zisku LON, s.r.o. za rok 2007 ten vôbec
nebol vysoký a o hospodárení lesov môžete získať
informácie z obchodného registra po zverejnení
výročnej správy LON, s.r.o
- myslite si že hospodárenie v obecných lesoch
je zlé aj napriek tomu, že za uplynulý rok táto
organizácia vytvorila rezervný fond na pestevnú
činnosť viac ako 10,0 mil.Sk, vytvorila zisk ( aj
keď nie vysoký), obci zaplatila za nájom 6,6 mil.
Sk a 5,8 mil. Sk vynaložila na výstavbu cesty
v Surovci (cez projekt Sapard- tieto prostriedky
boli lesom zrefundované)?
Tak podľa Vás 22,4 mil. Sk je málo?
- čo sa týka TKŠN, s.r.o., táto dosiahla za rok 2006
po zlúčení (so SON,s.r.o. a VaKN, s.r.o.) kladný
výsledok 1 mil. Sk, ale za rok 2007 dosiahli stratu 941 tis. Sk pre nedostatok stavebných prác
a nárastu cien potravín, elektrickej energie a PHM
pričom ceny služieb v priebehu roka 2007 sme
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nezvyšovali, ale tieto sme zvýšili až k 1. 4. 2008.
Táto strata bola zapríčinená aj dlhom DDN n.o. vo
výške 400 tis.Sk za stravovanie, dlhom TJ Slovan
vo výške 100 tis. SK za poskytované služby a nedoplatkami obyvateľmi obce za vodné a stočné vo
výške viac ako 1 mil. Sk.
K 1.7.2008 bude zmenený názov obecnej organizácie z Telesnej kultúry a šport Nálepkovo, s.r.o. na
Obecný podnik služieb Nálepkovo, s.r.o.
Ladislav Ďurčí – tieto ekonomické problémy začali
už pri mojom nástupe 1. 10. 2005, keď po zlúčení
s.r.o. bolo potrebné vyrovnávať stratu viac ako 2
mil. Sk.
Najprv bolo potrebné vysporiadať záväzky voči
Daňovému úradu a Zdravotným poisťovniam.
- ako firma nestojíme zle, ale je tu veľa aspektov
ktoré brania jej ďalšiemu rozvoju.
V tomto bode programu boli predložené ďalšie
informácie resp. doporučenia:
Dušan Daniel – dňa 22. 4. 2008 Ministerstvo
výstavby a rozvoja SR pri príležitosti otvorenia 11.
ročníka veľtrhu stavebníctva FOR ARCH Slovakia
2008 v komornom divadle v Banskej Bystrici v rámci
10. ročníka súťaže
„Progresívne, cenovo dostupne bývanie 2007“
udelilo:
• Čestné uznanie obci Nálepkovo za stavbu „Nájomný dom č. 585, 6 b.j. Nálepkovo“ v kategórii
a)bytové domy s úsporným riešením bytov a za
príkladné realizovanie miestnej bytovej politiky,
ktorým sa dosiahlo riešenie bytového problému
najmä mladých rodín pri efektívnom využívaní
investovaných prostriedkov,
• Čestné uznanie obci Nálepkovo za významný
prínos pri zvyšovaní dostupnosti bývania pre
obyvateľov obce a opakovanú prezentáciu dosiahnutých výsledkov v súťaži
„ Progresívne, cenovo dostupné bývanie“
• Čestné uznanie starostovi obce Nálepkovo
Ing. Dušanovi Danielovi v kategórii c) formy
bývania odlišného štandardu za stavbu, 5 nájomných bytových domov, 20 b.j., III. Etapa – Píla a za
osobný prínos a príkladnú osvetovú a vzdelávaciu
činnosť medzi občanmi rómskeho etnika s motiváciou k zvýšeniu kultúrnosti a hygienického
štandardu bývania a za zabezpečovanie permanentnej sociálnej asistencie pri získavaní návykov
a schopností potrebných pre začlenenie sa občanov sociálne vylúčených rómskych komunít do
života spoločnosti.

- Dňa 23.5.2008 zasadala Správna rada DDN n.o.
na ktorej okrem iných záležitosti bola doriešená
aj otázka finančného dlhu obecnej organizácii
(DDN n.o.) voči obecnej organizácii (TKŠN, s.r.o.)
pretože vzájomne platby na úrovni obce musia byť
realizované prednostne na úkor iných dodávateľov
resp. na úkor obmedzovania ostatných nákladov
(nákupy, úspora v nákladových položkách ....)

opatrení pri poriadaní akcií komisiami obecného
zastupiteľstva s tým, aby boli vypracované detailne
pretože pri možnom úraze účastníkov týchto akcií
plnú zodpovednosť berie na seba príslušná komisia
resp. obec.
Julián Sopko – informoval prítomných, že
10.4.2008 MVaRR SR zaregistrovalo našu žiadosť
týkajúcej sa čerpania štrukturálnych fondov na rekonštrukciu ZŠsMŠ v Nálepkove,
- v súčasnosti sa spracováva ďalší projekt na
doplnenie vybavenia jazykových učebni, odborných
kabinetov ...

- Na úrovni TJ Slovan Nálepkovo došlo v posledných mesiacoch k útlmu činnosti rezignáciou
zo súčasného postavenia futbalového mužstva
mužov v 4. lige Východoslovenského futbalového
zväzu ( posledný v tabuľke). Výbor TJ sa stal
nefunkčným, predseda rezignoval a problémy nastali aj v kategórii žiakov ( nedostatok a nezáujem
chlapcov o futbal) a aj v kategórii dorast (PNS trénera) a preto je nutné prácu výboru z aktivizovať

K bodu č. 8:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta
obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.

Zapisovateľ: Gabriela Filická

Overovatelia: Natália Furmanová,

Milan Rusnák

Prednosta OcÚ: Ján Plencner

Starosta obce: Dušan Daniel

Celkom na záver tohto bodu programu vystúpili:
Marián Richweis – ako bezpečnostný technik
poukázal na nutnosť vypracovania organizačných
Prehľad o stave a vývoji dlhu obce k 31. 12. 2007
Úver

Stav k 31.12.2007

zač. splácania

Splatnosť

mesačná výška splátky

DEXIA - lyž. areál

14.860.553,83 Sk

IX.06

IX.16

138.500 Sk

podpora zo ŠFRB 16 b.j.

4.868.920,98 Sk

VIII.01

VIII.31

8.825,19 Sk

podpora zo ŠFRB 6 b.j.

1.528.390,22 Sk

II.02

II.32

2.680,65 Sk

podpora zo ŠFRB 8 b.j.

3.559.999,16 Sk

XI.02

XI.32

6.602,65 Sk

podpora zo ŠFRB 28 b.j.

8.176.162,79 Sk

XI.02

XI.32

15.162,81 Sk

podpora zo ŠFRB 585 b.j.

5.551.258,28 Sk

VII.06

V.36

13.856,38 Sk

dlhová služba MK Letná

15.840.953,80 Sk

IV.07

III.17

142.711,30 Sk

529.601,90 Sk

VIII.07

VII.09

25.922,40 Sk

leasing MR
SPOLU

54.915.840,96 Sk

354.261,38 Sk

Príspevok na drevo pre dôchodcov - zmena uznesenie 381/2006 v bode 1:
Jednotlivec:

Dvojica:

Príspevok OcÚ:

5130,-Sk

8710,-Sk

140,-Sk

do 5500,-Sk

do 9100,-Sk

130,-Sk

6000,-Sk

9900,-Sk

120,-Sk

6600,-Sk

10700,-Sk

100,-Sk

7300,-Sk

11700,-Sk

80,-Sk

Ostatné podmienky uznesenia ostávajú nezmenené
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Príspevok na stravu pre dôchodcov - zmena uznesenia č. 126/2003-OZ:
Jednotlivec:

Dvojica:

Príspevok OcÚ:

Platba dôchodca:

5130,-Sk

8710,-Sk

42,-Sk

30,-Sk

5500,-Sk

9200,-Sk

38,-Sk

34,-Sk

6100,-Sk

9800,-Sk

35,-Sk

37,-Sk

nad 6100,-Sk

nad 9800,-Sk

32,-Sk

40,-Sk

Jedna dobrá matka znamená viac ako sto učiteľov.

Johann Gottfried von Herder

Mamičky zo ZO SZZP Nálepkovo
oslavovali svoj deň
Každá matka si zaslúži uznanie za to, že
väčšinu svojho života obetovala výchove svojich detí. Preto sa na celom svete každoročne
oslavuje Deň matiek, a to počas druhej májovej
nedele.
Z tejto príležitosti sa aj členovia výboru
miestnej ZO SZZP rozhodli usporiadať slávnostné posedenie pre svoje členky. Konalo sa
7. mája 2008, v príjemnej atmosfére reštaurácie Snack Bar u Pacáka v Nálepkove. Svojou
návštevou zúčastnené matky poctil a potešil
sladkým darčekom a kvetom aj starosta obce
pán Ing. Dušan Daniel. Popoludnie prišiel sprí-

jemniť aj harmonikár zo Švedlára, pán Samuel
Klamarčík.
Po dobrom obede, káve a zákusku si mamičky zaspievali množstvo ľudových piesní
a v dobrej nálade sa okolo sedemnástej hodiny
rozišli. Dúfame, že sa im podujatie páčilo a zúčastnia sa aj tých, ktoré budú organizované
v budúcnosti.
Chceme tiež poďakovať pani Janke Grečkovej za poskytnutie a slávnostné upravenie
priestorov, v ktorých sa podujatie konalo. 

Mgr. Lívia Školníková

tajomníčka ZO SZZP Nálepkovo

Poďakovanie mamičkám
„Mama“ prvé slovo mnohých detí sveta. Je to vlastne poďakovanie
za starostlivosť, ktorá im je poskytovaná od útleho detstva.
Za lásku svojim mamičkám sa rozhodli poďakovať aj žiaci z miestnej
základnej a materskej školy programom, ktorý si pre ne pripravili pod
vedením ich učiteliek. Ten prebiehal v jedálni základnej školy dňa 11
mája 2008 v popoludňajších hodinách.
Podujatie, na ktorom sa spievalo, tancovalo, či hralo divadelné
predstavenie zorganizovali členovia sociálnej a bytovej komisie v spolupráci s členmi komisie kultúry mládeže a športu pri obecnom zastupiteľstve. Po ukončení programu deti odovzdali svojim mamičkám kvety a ani oni
neodišli naprázdno. Za svoje úsilie potešiť a poďakovať tým, ktoré sa o ne starajú boli obdarované
sladkým potešením.

KSaB pri OZ v Nálepkove
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Na druhý pokus
sa uskutočnili cyklistické preteky, ktoré organizovala komisia KMŠ pri OZ
v Nálepkove. Dňa 24. mája 2008 sa aj
napriek nepriaznivému počasiu prihlásilo 21 pretekárov organizátori rozdali
čísla a v tom sa spustil lejak, ktorý urobil
koniec pretekaniu, pretože obloha bola
zatiahnutá z každej strany a tak sme to
odložili o týždeň.
31. mája bolo pekne no keď sa blížil
čas pretekov, tak sa zamračilo a znova
sa rozpršalo. Počasie nám neprialo aj
napriek tomu sa 27 pretekárov a organizátori rozhodli, že preteky budú a nič
nás neodradí.
Pretekári boli zadelení podľa veku do piatich kategórii a postupne vyrážali na trať, plný odhodlania
dosiahnúť čo najlepší výsledok.
Naschváľ neuvádzame jednotlivých víťazov, pretože zvíťazili všetci, ktorí sa pretekov aj napriek
nepriaznivému počasiu zúčastnili, boli aj takí, čo trať absolvovali dvakrát, alebo dvakrát spadli no aj
napriek tomu došli do cieľa a nevzdali to.
V cieli víťazov čakali medaily a diplomy a samozrejme sladké odmeny, ktoré dostal každý účastník súťaže a všetci boli mokrí a šťastný, dúfajme, že o rok počasie nebude nepriaznivé čo sa odrazí
v účasti.
Na záver by sme chceli poďakovať aj organizátorom za ich nezištnú pomoc a snahu o čo najlepšie
zabezpečenie pretekov. 
V Nálepkove, dňa 10.6.2008, Komisia KMaŠ
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Margita Horváthová
Július Horváth
Stanislava Kakurová
Martin Kandráč
Esteban Horváth
Kristián Horváth
Jakub Čarnický
Franco Kandráč
Tobias Šaršaň

Emma Danielová
Patrícia Horváthová
Milan Konya
Nicolas Rusnák
Kristián Horváth
Boris Rusnák
Imrich Horváth
Július Demeter

Navždy nás opustili:
Vojtech Matz, 1924
Anna Topercerová, 1956
Jolana Mesarčíková, 1927
Jozef Vozár, 1923

Životné jubileum oslávili:
Valéria Šmelková, 75 rokov
Michal Burej, 85 rokov

Manželstvo uzavreli:
Zdenek Gajan a Silvia Küfferová
Róbert Macko a Lucia Lendacká

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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