16. týždeň

4/2009

ZÁPISNICA
zo 16. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove, dňa 30.3.2009
Prítomní:
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
Helena Kiššáková – ek. ref.,
Anna Bobáková – ref. sociálny
Edita Danielová – stav. ref.
Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Ľuboš Bazár – ZŠsMŠN,
Michal Bartoš – DDN n.o.,
Helena Šmelková – TKŠN s.r.o.,
Verejnosť:
Zdena Küfferová, Zuzana Šaršaňová, Štefan
Czölder, Jozef Czölder
Ospravedlnení:
Dušan Daniel, Gabriela Mattová, Jozef Jánoš,
Jozef Antoni
V úvode zasadania zástupca starostu obce
predstavil nového riaditeľa DDN n.o. pána Michala
Bartoša, ktorý bol dňa 5.2.2009 Správnou radou
DDN n.o. zvolený k 1.4.2009 do tejto funkcie.

Pozvánka na dnešné zasadanie bola rozposlaná dňa 27.3.2009 s navrhovaným programom, ku ktorému bola otvorená rozpravu na
jeho doplnenie resp. na pripomienkovanie.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne doplňujúce návrhy.
Za tento program dnešného rokovania hlasovali všetci poslanci.
PROGRAM:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2.
a) Kontrola plnenia uznesení a úloh z 15. riadneho zasadania OZ, dňa 30.1.2009
b) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Nálepkove, Dodatok č. 1
3. Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických
výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových
organizácií obce za rok 2008
4. Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a v Školskom klube
detí pri ZŠsMŠN
5.
a) Správa z kontroly plnenia uznesení Správnej rady DDN n.o. od 3.7.2007
b) Správa z kontroly vedenia pokladnice a dodržiavania súvisiacich predpisov na OcÚ
v Nálepkove
6. Informácia o Opatreniach súvisiacich
s ochranou lesov pred požiarmi v roku
2009

7. Návrh na zrušenie finančných prostriedkov
pre komisie
8. Komisia pre ochranu verejného záujmu –
závery z prejednania Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce za rok 2008
9. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
10. Dodatok č. 2 K zásadám na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo
11. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
12. Zriadenie bankomatu v obci Nálepkovo
13. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
14. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Eva Antlová, Irena Majorová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Natália Furmanová, Milan Rusnák
K bodu č. 2:
a) Kontrola plnenia uznesení a úloh z 15. riadneho zasadania OZ, dňa 30.1.2009
Na predchádzajúcom riadnom zasadaní
OZ bolo prijatých 14 uznesení (uzn. č. 305318/2009-OZ), ktoré sú priebežne plnené alebo
boli konštatačného charakteru.
K plneniu niektorých uznesení zástupca starostu obce prezentoval pripomienky starostu
obce nasledovne:
- uznesenie č. 305/2009-OZ, podľa ktorého
poslanci zobrali na vedomie úhrady strát
TKŠN s.r.o. mám výhrady ku konštatovaniu
poslancom Slivkom, že aj pri vynaložení
naviac 300,0 tis.Sk pridelenej dotácie z Environmentálneho fondu na nákup traktora
s vybavením v 12/2008 boli porušené Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami obce.
Toto konštatovanie je demagogického charakteru pretože uznesením č. 166/2008-OZ
bol schválený Akčný plán obce – PHSaER
2

-

-

-

v bode č. 4 Životné prostredie, bol schválený
projektový zámer Zabezpečenia separácie
a zhodnotenie biologických zhodnotiteľných
odpadov v tom čase s predpokladaným rozpočtom 2,6 mil.Sk – z čoho vyplýva, že
v žiadnom prípade nemohli byť porušené
Zásady .... a konštatovanie poslanca Slivku
bolo demagogického charakteru s cieľom
negatívneho ovplyvnenia verejnosti vo vzťahu k starostovi obce. V jednoduchej reči sa
to nazýva POPULIZMUS. Však na takéto
konštatovanie je pán poslanec pripravený do
praxe po absolvovaní Vysokej školy politickej Klementa Gottwalda v Bratislave, ktorú
ukončil ako politicko-výchovný pracovník
v politickej oblasti t.j. bývalé politické školenie
vojakov základnej služby.
čo sa týka konštatácie poslanca Slivku, že
v najbližšom čase dá pozvánku Najvyššiemu
kontrolnému úradu SR ku kontrole je potrebné, aby špecifikoval, že v ktorej oblasti má
byť kontrola vykonaná pretože podľa návrhu
starostu obce pán poslanec nemá vôbec
„šajnu“ o organizácií a zodpovednosti práce
jednotlivých referátov OcÚ. Tento návrh na
kontrolu OcÚ Najvyšším kontrolným úradom
SR je opäť len populistický a vyznieva demagogicky s cieľom jeho osobnej prezentácie
k verejnosti, že aký je dôsledný a zodpovedný v práci poslanca v obci.
unesenie č. 306/2009-OZ, Správa o činnosti
OcP za rok 2008. Starostu obce osobitne
teší konštatácia pána poslanca Slivku zo
spokojnosťou práce OcP aj napriek tomu,
že v januári 2007 mal pripravený písomný
návrh (ktorý mu spracoval právnik OcÚ na
jeho požiadanie) na zrušenie Obecnej polície
v Nálepkove!!!
uznesenie č. 307/2009-OZ „ku Prehľadu
činnosti terénno-sociálnych pracovníkov
v obci za rok 2008“ bol pánom poslancom
Slivkom ocenený ako perfektný a zrejme aj
preto bol starostovi obci znížený plat.
uznesenie č. 313/2009-OZ, bod č. 2 –
schválenie 1.162,- € (cca 35,0 tis.Sk) na
činnosť komisie KSaB na I. polrok 2009 považuje starosta obce za neprimerané vzhľadom v súčasnosti prebiehajúcej finančnej
a hospodárskej kríze. Toto konštatovanie sa
týka aj k uzneseniu č. 316/20009-OZ, bod č.
2, keď poslanci schválili Plán činnosti a rozpočet komisie KMKaŠ na I. polrok 2009 vo

výške 1.780,- € (cca 54,0 tis.Sk).
- uznesenie č. 317/2009-OZ, dotýkajúce sa
mesačného platu starostu obce bolo ním
pozastavené pre irelevantné dôvody, ktoré
uviedli poslanci Slivka a Furmanová (ako
spracovateľ a predkladateľ tohto návrhu)
pretože starosta obce nemôže súhlasiť
s uvedenými dôvodmi, ktoré boli v návrhu
uznesenia uvedené.
Za prelomenie môjho veta uznesenia si dovolím Vám pán poslanec Slivka udeliť pochvalu
z dôvodu, že ste naplnili sľub z 11/2008, aby si
starosta obce uvedomil, že už máte v zastupiteľskom zbore prevahu, ktorú budem musieť ako
starosta obce rešpektovať.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- reagovala na pripomienky, aby sme sa neosočovali počas rokovania invektívmi lebo
využije všetky právne relevantné dôvody na
očistenie svojho mena
Dušan Slivka
- zasadanie OZ nie je o Slivkovi a starostovi
obce, nehľadajme invektívy kto akú politickú
školu ukončil, ale nebol som členom ŠTB
- Akčný plán obce nie je dokument na použitie
finančných prostriedkov
- povedal som, že dám skontrolovať celú činnosť OcÚ v Nálepkove Najvyšším kontrolným
úradom
- za pôsobenia vo funkcii poslanca som už
spoznal prácu na OcÚ
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 320/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a úloh z 15. riadneho
zasadania OZ, zo dňa 30.1.2009
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove, Dodatok č. 1
Právnik OcÚ predložil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ v Nálepkove v zmysle
návrhu poslankyne Furmanovej, ktorý sa dotýkal
Postupu prijímania uznesení OZ a nariadení obce doplnením bodov č. 8-9 vetovanie prijatých
uznesení OZ starostom obce.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Dušan Slivka
- navrhol doplniť čl. IV. o ods. 4: Spracované
materiály na zasadania OZ podľa navrhovaného programu starostom obce , doručiť
poslancom OZ najmenej tri pracovné dni
pred riadnym zasadaním OZ alebo 24 hodín
pred zvolaním mimoriadneho zasadania OZ
- návrh predkladám preto, že materiály na
dnešné zasadanie OZ boli doručené tri dni
pred rokovaním OZ ale v tom bola sobota
a nedeľa a preto nebolo ich možné prekonzultovať s pracovníkmi OcÚ a právnikom
obce.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 321/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok
č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Nálepkove s doplnením článku IV.
„Zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva„
sa dopĺňa o ods. 4, ktorý znie takto:
Spracované materiály na zasadania OZ
podľa navrhovaného programu starostom obce ,
doručiť poslancom OZ najmenej tri pracovné dni
pred riadnym zasadaním alebo 24 hodín pred
zvolaním mimoriadneho zasadania OZ.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 3:
Zhodnotenie dosiahnutých ekonomických
výsledkov OcÚ v Nálepkove a rozpočtových
organizácií obce za rok 2008
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Zástupca starostu obce prezentoval pripomienky starostu obce:
- čo sa týka čerpania rozpočtu ZŠsMŠN
a OPZ, tento je v súlade s jeho schválením
v OZ a s priebežnými dohodnutými odchýlkami štatutárov týchto právnických osôb so
zriaďovateľom t.j. so starostom obce
- čo sa týka čerpania rozpočtu OcÚ
k 31.12.2008 je potrebné a žiaduce v rámci
súčasnej prebiehajúcej finančnej a hospodárskej krízy veľmi zodpovedne zvážiť najmä
výdavky v oblasti:
• už spomínaných schválených výdajov na
prácu jednotlivých komisií OZ, vrátane odmeňovania poslancov
• dotácie na výdaje stravovania dôchodcov,
ktoré obec podporuje keďže z údajov za
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rok 2008 vyplýva, že z celkových nákladov
na poskytnutý jeden obed (v priemere 40
stravníkov – dôchodcov obce v pracovných
dňoch, 28 stravníkov – sobota, nedeľa
resp. sviatok) obec vynakladá na jeden
obed vrátane rozvozu 36,20 Sk ( 1,20 €) pri
poskytnutí 13.075 obedov ročne vyplýva, že
obec toto stravovanie dotuje čiastkou cca
600,0 tis.Sk (19.916,35 €)
• taktiež bude potrebné v OZ prehodnotiť
na rok 2009 poplatky za komunálny odpad vzhľadom k tomu, že obyvatelia obce
v roku 2008 uhradili 510,0 tis.Sk za jeho
likvidáciu (zber a odvoz), ale obec musela
uhradiť 1097,0 tis.Sk za túto činnosť (cca
333,-Sk – 11,10 € na obyvateľa) pri súčasnom platnom VZN v tejto oblasti t. j. 9,- €
(270,13 Sk) na jedného obyvateľa, poslankyňa Furmanová navrhovala 8 €, ale návrh
nebol schválený
Natália Furmanová
- príspevok 1,20 € na jeden obed vrátane
rozvozu pre dôchodcov je určite menší ako
príspevok na jednu osobu pre TJ SLOVAN
Nálepkovo
Dušan Slivka
- pripomienky starostu obce sú bezpredmetné
lebo sa týkajú rozpočtu obce na rok 2009
- dotazoval sa riaditeľa ZŠsMŠN či služby bezpečnostného technika pre školu zabezpečuje
technik obce pán Richveis alebo niekto iný?
- položky v bežných výdajoch ako TJ Slovan
– príspevky a ostatné služby, príspevky (aj
členské) sú nezrozumiteľné lebo sú uvedené
jedným číslom, nie je možné zistiť z akých
položiek sa skladajú
Helena Kiššáková
- na prvej položke sú všetky príspevky pre
TJ Slovan na druhej príspevky pre ostatné
organizácie, ktorým boli poskytnuté finančné
príspevky
Názov
Organizácie
OcÚ
ZŠsMŠN
OPZ
Spolu za obec
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Bežný rozpočet
Prímy
Výdaje
57.992,0
27.825,0
326,0
24.624,0
135,0
135,0
58.453,0
52.602,0

Eva Antlová
- čerpanie rozpočtu nebolo prejednané v komisii FaSOM pre neprítomnosť tajomníčky
pani Kiššákovej z rodinných dôvodov preto
sú k uvedenému materiálu dotazy až teraz na
zasadaní OZ
Dušan Slivka
- na položke obecná polícia v bežných výdajoch je čiastka 1.735,0 tis.Sk a v kapitálových výdajoch ešte čiastka 22,0 tis.Sk čo je
viac ako bol schválený rozpočet pre obecnú
políciu.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 322/2009OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ v Nálepkove
a rozpočtových organizácií obce za rok 2008
nasledovne (viď tabuľka).
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 4:
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v Materskej škole a v Školskom klube detí pri
ZŠsMŠN
Riaditeľ ZŠsMŠN predložil návrh na predmetnú výšku poplatkov za pobyt detí v MŠ
a v Školskom klube detí, ktorý bol prejednaný aj
s rodičmi v počte 31.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 323/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole v hodnote 5,- € (150,63 Sk) a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v hodnote
2.65 € (80,- Sk)
Za hlasovali všetci poslanci.
(v tis.Sk)
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdaje
7.114,0
8.620,0
0
100,0
45,0
11,0
7.159,0
8.731,0

Finančné operácie
Príjmy
Výdaje
245,0
2.824,0
0
0
0
0
245,0
2.824,0

K bodu č. 5:
a) Správa z kontroly plnenia uznesení Správnej
rady DDN n.o. od 3.7.2007

Natália Furmanová
- pri znižovaní platu starostovi obce jedným
z dôvodov boli aj nedostatky v DDN n.o.

Túto Správu... obdržali poslanci v písomnej
forme.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Imrich Keruľ
- kontrola v DDN n.o. nie je ešte ukončená
a pokračuje

Zástupca starostu obce prezentoval pripomienky starostu obce:
- Vám predložená kontrola uznesení SR DDN
n.o. od 3.7.2007 (v písomnej forme) dôsledne dokumentuje prečo bol pán riaditeľ
Hrabuvčin dňa 22.1.2009 odvolaný z funkcie
riaditeľa (záznam z tejto kontroly je prílohou
zápisnice)
- v úvode dnešného zasadania bol Vám predstavený nový pán riaditeľ tohto zariadenia M.
Bartoš, ktorý sa tejto funkcie oficiálne ujme
dňom 1.4.2009 aj napriek tomu, že bývalý
pán riaditeľ p. Hrabuvčin má svoje názory
a predstavy, že naďalej môže vykonávať pôvodnú funkciu resp., že obec resp. zakladateľ
mu musí ponúknuť vedúce miesto v DDN
n.o.., ktoré zodpovedá jeho vzdelaniu
- žiaľ aj dnes musím konštatovať, že pán P.
Hrabuvčin od 22.1.2009 (kedy bol z funkcie
odvolaný) vôbec nepreberá písomnú korešpondenciu medzi obcou – zakladateľom n.o.
a ním ako štatutárnym zástupcom DDN n.o.
a neplní ani písomné ani ústne pokyny predsedu SR DDN n.o. (starostu obce) týkajúce
sa finančnej, personálnej a kontrolnej činnosti
vrátane prípravy dokumentácie na odovzdanie a prevzatie funkcie riaditeľa DDN n.o.

Dušan Slivka
- zistené nedostatky – chýba kniha jázd za rok
2006, ako je to možné, keď Zásady o používaní služobných motorových vozidiel mali byť
vypracované pre rozpočtové a príspevkové
organizácie obce
- v poslednej dobe OZ neschvaľuje vôbec výmenu riaditeľov, viem že na riaditeľa ZŠsMŠN
bol vypísaný konkurz, ale kto schválil nového
riaditeľa DDN n.o.?

Dušan Slivka
- chýba mi na dnešnom zasadaní starosta
obce a predseda SR DDN n.o., aby mi dal
odpovede napr. na využívanie apartmánu
v DDN n.o. a činnosť SR DDN n.o. – prečo
SR nekonala skôr, keď kontrola zistila tak
veľa nedostatkov
- starosta obce nemôže poslať hlavného kontrolóra na kontrolu DDN n.o. bez súhlasu
OZ
Július Jesze
- SR pri zistení uvedených nedostatkov tieto
riešila postupne, z dôvodu, že nenastala
náprava skončilo to až odvolaním riaditeľa
DDN n.o.

Dušan Kozák
- riaditeľa DDN n.o. menuje a odvoláva SR
DDN n.o.
- pán Bartoš bol do funkcie menovaný SR DDN
n.o.
Michal Bartoš
- do funkcie ma menovala SR DDN n.o. verím,
že starosta obce to urobil s plnou vážnosťou
a zodpovednosťou
- verím, že po nástupe do funkcie Vás presvedčím o správnosti tohto rozhodnutia v krátkej
dobe
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 324/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu z kontroly plnenia uznesení Správnej
rady DDN n.o. od 3.7.2007.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Správa z kontroly vedenia pokladnice a dodržiavania súvisiacich predpisov na OcÚ
v Nálepkove
V rámci schváleného plánu kontrol na I. polrok 2009 HK obce predložil v písomnej forme aj
túto predmetnú správu, v ktorej konštatuje, že
kontrolou neboli zistené závady, pokladničná
kniha je vedená správne a prechod meny z SKK
na Euro bol bez problémov zvládnutý.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
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Uznesenie č. 325/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu z kontroly vedenia pokladnice a dodržiavania
súvisiacich predpisov na OcÚ v Nálepkove.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 6:
Informácia o Opatreniach súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi v roku 2009
Zástupca starostu obce v úvode tohto bodu
konštatoval, že tak ako každý rok aj v tomto roku
štátna správa – Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi v rámci osvetovej činnosti podniká Opatrenia súvisiace
s ochranou lesov pred požiarmi vrátane priľahlých
trávnatých porastov v zmysle príslušných platných právnych noriem.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Marián Richveis
- informoval prítomných o povinnostiach organizácií zo zákona pri zabezpečovaní ochrany
lesov pred požiarmi
- prezentoval taktiež štatistiku požiarovosti za
rok 2008 v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
Július Jesze
- informoval prítomných o povinnostiach organizácií, ktoré vlastnia alebo spravujú lesy
na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi - školenie pracovníkov, požiarne hliadky,
hliadková činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva požiarov, požiarne náradie, opatrenia
pri spaľovaní
Dušan Slivka
- navrhol, že okrem relácie v rozhlase bolo by
dobré previesť názornú ukážku hasenia požiarov pre žiakov ZŠsMŠN
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 326/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o Opatreniach súvisiacich s ochranou
lesov pred požiarmi v roku 2009.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 7:
Návrh na zrušenie finančných prostriedkov
pre komisie
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V druhom týždni 03/2009 na sekretariát
starostu obce doručila poslankyňa Furmanová
„Návrh na zrušenie finančných prostriedkov pre
komisie pri OZ“, ktoré sú schválené na občerstvenie pre členov komisií s odôvodnením, že
je to reakcia na výzvu zástupcu starostu obce
J. Jeszeho na poslednom zasadaní OZ „ak sa
má šetriť je potrebné začať u seba“, ktorú predniesol pri obhajobe nezníženia platu starostu
obce. Tento návrh podporila ešte konštatáciou,
že keď za 18 rokov pôsobenia ako poslankyňa
nepodala žiadne relevantné návrhy tak to chce
urobiť teraz v čase hospodárskej krízy.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Július Jesze
- pani poslankyňa v dôvodovej správe citujete moju vetu (ak sa má šetriť je potrebné
začať u seba), ktorá s Vašim návrhom nemá
nič spoločné lebo dáva návrh na zrušenie
finančných prostriedkov pre všetky komisie
pri OZ v Nálepkove
- v tomto návrhu mi chýba to podstatné, že
koľko Sk resp. € sa týmto návrhom ušetrí?
- podľa môjho úsudku, keď každá komisia
bude zasadať najmenej jedenkrát mesačne
(v priemere 7 členov – 25,- Sk schválené
občerstvenie = 175,-Sk x 9 mesiacov =
1.575,-Sk na jednu komisiu x 5 komisií =
7.875,-Sk). Vaším návrhom sa ušetrí ročne
cca 7-8,0 tis.Sk (210,- € - 241,- €)
Natália Furmanová
- začala som šetriť týmto návrhom, keď je
to málo ako dôchodkyňa vzdám sa poslaneckého platu, ak sa vzdáte aj Vy platu ako
zástupca a predseda komisií
- pán Jesze Vy ste ešte nedali žiaden návrh,
ale napádate nás už rok a pol
Július Jesze
- pri schvaľovaní komisií OZ ste nechceli pracovať ako predsedovia (pani Furmanová pre
vek, pán Slivka pre nedostatok skúseností),
ale teraz chcete o komisiách rozhodovať
- zatiaľ som nedal žiaden návrh na šetrenie
finančných prostriedkov, nemusím byť prvý,
čakám aké návrhy dajú ostatní poslanci
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 327/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie

finančných prostriedkov obce Nálepkovo, ktoré
boli určené na občerstvenie pre členov komisií
pri OZ.
Za hlasovalo 7 poslancov a 2 poslanci sa
zdržali hlasovania (Jesze, Majorová).

Komisia sociálna a bytová (zasadala
v dňoch 27.1., 9.2., 23.2. a 4.3.2009)
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté

K bodu č. 8:
Komisia pre ochranu verejného záujmu
– závery z prejednania Oznámenia funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce za rok 2008

Uznesenie č. 329/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie KSaB pri OZ v Nálepkove zo zasadaní dňa 27.1.2009, 9.2.2009, 23.2.2009
a 4.3.2009.
Za hlasovali všetci poslanci.

V zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií a ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. bolo
KOVZ dňa 23.3.2009 doručené Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za rok 2008, ktoré bolo
prejednané na zasadaní KOVZ (členovia komisie M. Rusnák – predseda, J. Jesze a D. Slivka
– členovia komisie) dňa 23.3.2009 s návrhom
do OZ, zobrať Oznámenie ... na vedomie.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- pripomenul na zasadaní komisie, že starosta
obce neuviedol členstvo v SR HOUSING
n.o. Košice
Július Jesze tlmočil vysvetlenie starostu
obce
- SR HOUSING n.o. Košice je nefunkčná od
jej založenia v 02/2008 z dôvodu, že cielené
sporenie rómskych obyvateľov na výstavbu
RO IV. etapa – Píla samotní budúci nájomníci
zrušili
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 328/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ – Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 9:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Všetky materiály týkajúce sa jednotlivých
komisií boli poslancom doručené v písomnej
forme.

Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 13.2. a 18.3.2009)
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- veľký počet túlavých psov v časti Trosky
a Druhý Hámor
- urobiť opatrenia na ich zníženie alebo likvidáciu lebo hrozí nebezpečenstvo úrazu
pohryznutím alebo nákazy besnotou
Jozef Sopko
- v terajšej dobe sa túlavé psy nesmú strieľať,
môžu sa len odchytávať a odovzdať do útulku
- za odchyt a pobyt v útulku sa platia nemalé
finančné prostriedky
Natália Furmanová
- riešením je aj vyhľadať majiteľov psov
a sankcionovať ich za voľný pohyb psov
Jozef Sopko
- sankcionovanie majiteľov psov za voľný
pohyb v obci robí obecná polícia bežne pri
každej pochôdzke v obci
Július Jesze
- do ďalšieho zasadania OZ zistíme náklady
na odchyt jedného psa a jeho umiestnenie
v útulku
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 330/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie KOVP pri OZ v Nálepkove zo dňa
13.2.2009 a 18.3.2009.
Za hlasovali všetci poslanci.
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Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala v dňoch 23.2.2009
a 13.3.2009)
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- dotazovala sa ekonómky OcÚ či máme dosť
prostriedkov, keď v návrhu komisie sú dve
žiadosti o finančný príspevok znížené na 50 %
a štyri žiadosti o príspevok sú navrhnuté na
schválenie
Helena Kiššáková
- ja ako ekonómka OcÚ nerozhodujem o príjmoch a výdajoch obce, príjmy a výdaje sa
schvaľujú poslancami OZ v rozpočte obce
- z ušetrených prostriedkov zo zníženého platu
starostu môžu byť poskytnuté i príspevky
Július Jesze
- podielové dane pre obecný úrad budú v roku
2009 nižšie cca o 1,6 mil.Sk, z toho si treba
urobiť úsudok či obec bude mať dostatok
prostriedkov
Dušan Slivka
- my sme starostovi obce nezobrali plat, plat
dostáva podľa zákona
- nie som za krátenie príspevkov komisiám,
akcie ktoré sa poriadajú sú pre občanov obce
Eva Antlová
- predložený návrh finančnej komisie sa na zasadaní komisie schvaľoval bod po bode a tak
je predložený
Július Jesze
- pred zasadaním OZ ma členovia TJ Slovan Nálepkovo telefonicky požiadali, aby sa
rozpočet pre TJ nekrátil o 50 %, lebo bude
likvidačný
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 331/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
- krátiť rozpočty akcií komisií SaB a KMaŠ
o 50 %
Za hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Majorová, Rusnák, Soveľ, Štuller), proti boli 2 poslanci
(Baniaková, Slivka), zdržal sa 1 poslanec (Jesze) a nehlasovala pani Furmanová
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- finančný príspevok vo výške 166,- € SRZ
v Nálepkove na zarybnenie tokov
Za hlasovalo 7 poslancov a 2 poslanci sa
zdržali hlasovania (Jesze, Rusnák)
- finančný príspevok vo výške 1660,- € na
opravu fasády Evanjelického kostola v Nálepkove
Za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Jesze) a 1 poslanec nehlasoval
(Furmanová)
- finančný príspevok vo výške 1660,- € na
opravu fasády Rímskokatolíckeho kostola sv.
Štefana Uhorského kráľa v Nálepkove
Za hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Jesze) a 1 poslanec nehlasoval
(Furmanová)
- finančný príspevok vo výške 650,- € na
opravu kúpeľne a sociálnych zariadení na
rímskokatolíckom úrade v Nálepkove
Za hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Jesze,
Rusnák, Soveľ, Štuller), hlasovania sa zdržali 2
poslanci (Slivka, Majorová) a nehlasovali dvaja
poslanci (Furmanová, Baniaková)
- krátiť rozpočet pre TJ Slovan Nálepkovo
o 50 %
Za hlasovali 4 poslanci (Antlová, Rusnák,
Soveľ, Štuller), proti boli 2 poslanci (Baniaková,
Slivka), zdržali sa 2 poslanci (Jesze, Majorová)
a nehlasoval 1 poslanec (Furmanová)
Tento návrh nebol schválený.
Uznesenie č. 332/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančnú
pomoc Združeniu slovanskej vzájomnosti, Regionálna rada Spiša so sídlom v Prakovciach
Za hlasovalo 8 poslancov, nehlasoval 1 poslanec (Rusnák)
Uznesenie č. 333/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo doporučuje vypracované projekty na dokončenie vodovodu a kanalizácie prekonzultovať, prípadne doplniť.
Za hlasovalo 8 poslancov, zdržal sa 1 poslanec (Jesze)
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 27.2.2009)
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- každé zasadanie OZ schvaľujeme nejakú
maringotku, rómska osada bude vyzerať ako

pojazdný cirkus?
- ak sú maringotky dočasným riešením bývania
je prenájom potrebné obmedziť na určitú dobu
Edita Danielová
- dnes v návrhu na uznesenie je prenájom pozemku
- maringotka nie je stavba na bývanie – štandard bývania sa nabúrava, ale Rómovia nemajú kde bývať
Milan Rusnák
- pán Slivka, zakázali ste výstavbu bytov pre
Rómov
- pri stretnutí s nimi im rozprávate pekne a tu
celkom ináč – podceňujete ich
- ja nehovorím o bielych, tak ani Vy nehovorte
o Rómoch, všetci sú obyvatelia obce
Dáša Baniaková
- pri kontrole rómskych osád sa nám obyvatelia
sťažujú, že nemajú WC a kúpeľňu
- ak im povolíme bývanie v maringotkách kto
im porieši WC a kúpeľňu?
- kto robí neporiadok v rómskych osadách?,
samy obyvatelia
Milan Rusnák
- bývanie a sociálne vybavenie nech rieši sociálna komisia
Eva Antlová
- obec nemá peniaze na výstavbu ďalších bytov
- v tých bytoch, ktoré sú pridelené na bývanie
sú veľké nedoplatky – nájomníci nemajú
z čoho splácať, treba na nich vplývať, aby si
nedoplatky vyrovnali
Edita Danielová
- po osadení maringotiek na prenajatých plochách bude prevedená kontrola, ktorá spĺňa
podmienky na bývanie a ktorá nie
Dušan Kozák
- vybavenie terajších maringotiek spĺňa podmienky na dočasné ubytovanie
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 334/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zá-

very a doporučenia KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove zo dňa 27.2.2009.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 335/2009-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom
pozemku pre žiadateľa Jozefa Küffera, bytom
Nálepkovo, ul. Úzka č. 748/14 na parc. KN
510 v k. ú. Nálepkovo v rozsahu do 4,0 m2
za účelom umiestnenia včelínov
Za hlasovali všetci poslanci.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom
pozemku pre žiadateľa Radovana Horvátha,
bytom Nálepkovo, Grün č. 148/15 na parcele,
ktorej vlastníkom je obec Nálepkovo v rozsahu 32,0 m2 na dobu dvoch rokov.
Za hlasovalo 8 poslancov a zdržal sa 1 poslanec (Rusnák)
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom
pozemku pre žiadateľa Zdenka Rusnáka,
bytom Nálepkovo, Prvý Hámor č. 160 na
parcele, ktorej vlastníkom je obec v rozsahu
10,0 m2.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala dňa 19.3.2009)
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne návrhy
a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 336/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ v Nálepkove zo dňa
19.3.2009.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 10:
Dodatok č. 2 K zásadám na používanie
služobných a súkromných motorových vozidiel
obce Nálepkovo
Poslanci Furmanová ako predkladateľ a poslanec Slivka ako spracovateľ predložili vyššie
uvedený predmetný Dodatok s návrhom uložiť
právnikovi obce vypracovať úplné znenie Zásad na používanie služobných a súkromných
motorových vozidiel obce Nálepkovo zo dňa
24.9.2007 do 10.4.2009 s odôvodnením, že
tieto Zásady v súčasnej hospodárskej situácií
neodrážajú predstavu poslancov o správnom
hospodárnom a v súlade s dobrými mravmi
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využívaní služobných motorových vozidiel obce
a preto predložili tento predmetný návrh, ktorý
sa dotýka najmä:
- používania služobných motorových vozidiel
starostom obce a riaditeľmi príspevkových
a rozpočtových organizácií obce
- stanovištia služobných motorových vozidiel
mimo prevádzky
- schvaľovania používania motorových vozidiel
v prípadoch ak ho riadi starosta obce
- kontroly prehľadu o prevádzke motorových
vozidiel
- používania súkromných motorových vozidiel
starostom obce a prednostom OcÚ
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Július Jesze tlmočil vysvetlenie starostu
obce
- z predmetného návrhu poslancov Furmanovej
a Slivku pre mňa osobne vyplýva ich podozrenie na zneužívanie obecného motorového
vozidla resp. vozidiel počas môjho pôsobenia
vo funkcii starostu od roku 1990 na súkromné
účely a preto v rámci tohto bodu programu
poslancom boli rozdané fotokópie využívania
obecných motorových vozidiel nasledovne
s cieľom vyvrátenia ich pochybností:
• 12/1995 vozidlom Favorit SNC 55-31, bolo
v uvedenom mesiaci celkom najazdených
1360 km a v každý uvedený deň použitia
vozidla bol uvedený cieľ jazdy
• 06/1999 vozidlom Favorit GL 537 AA, bolo
ubehnutých 2080 km a v každý uvedený
deň použitia vozidla bol uvedený cieľ jazdy
• 06/2000 vozidlom Felícia GL 930 AC, bolo
ubehnutých 1750 km a v každý uvedený
deň použitia vozidla bol uvedený cieľ jazdy
• 06/2003 vozidlom Felícia GL 930 AC, bolo
ubehnutých 1770 km a v každý uvedený
deň použitia vozidla bol uvedený cieľ jazdy
• 09/2008 vozidlom PEUGEOT GL 966 AI,
bolo ubehnutých 1540 km a v každý uvedený deň použitia vozidla bol uvedený cieľ
jazdy
- zároveň chcem konštatovať tú skutočnosť,
že v rokoch 1975 až 1990 na Uránovom
prieskume v Spišskej Novej Vsi okrem iných
pracovných povinností som riadil aj Dopravné
stredisko závodu, takže nemusím nikomu vysvetľovať ďalšie podrobné okolnosti využívania služobných motorových vozidiel (v prílohe
Vám predkladám aj počet ročne najazdených
10

km mnou používaných obecných motorových
vozidiel od roku 1994 – obec nezamestnáva
vodiča služobného auta starostu, z čoho vyplýva, že za roky 1994 – 2008 ako starosta
obce som z rozpočtu OcÚ usporil cca 2,5 mil.
Sk ak by mal vodič plat najmenej 10,0 tis.
Sk mesačne). Do roku 1994 som využíval
na služobné cesty svoje súkromné motorové
vozidlo.
- k predmetnému návrhu Dodatku č. 2 poslancami Furmanovou a Slivkom k Zásadám na
používania služobných a súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo predkladám
nasledovné pripomienky:
K článku 2 ods. 2 posledná veta (Starosta obce a riaditelia ... môžu služobné vozidlo
používať aj do miesta svojho trvalého bydliska
– zrušiť tento text)
Starosta obce je verejným činiteľom a jeho pracovná doba nie je obmedzená. Okrem
výkonu funkcie na obecnom úrade je povinný
zúčastňovať sa aj na rokovaniach, seminároch,
školeniach a na iných činnostiach súvisiacich
s výkonom funkcie aj mimo obce, ktoré sa často
konajú do neskorých večerných hodín a to aj
mimo pracovných dní. Myslím si, že po rokovaniach a následnom vedení motorového vozidla
dolieha na človeka únava, ktorú ešte znásobí
odstavenie vozidla a dopravenie sa do trvalého
bydliska. Použitie služobného motorového vozidla v prípadoch ako som vyššie uviedol nie je
v rozpore ani so zákonom, ani s dobrými mravmi, a nepovažujem to ani za úsporné opatrenia
obce.
K ods. 6 odrážka druhá (Používanie služobných vozidiel starostovi obce má schvaľovať
hlavný kontrolór obce a nie zástupca starostu
alebo prednosta OcÚ)
Hlavný kontrolór obce nie je riadiacim pracovníkom, ale kontrolným orgánom obce. Jeho
hlavnou činnosťou je kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárením s majetkom a majetkovými právami obce.
Používanie motorových vozidiel obce aj vo
všetkých iných mestách a obciach schvaľujú
starostovi ich zástupcovia alebo prednostovia
úradov, čo vyplýva z ich funkcií.
K ods. 9 Stanovištia služobných motorových vozidiel (Návrh na zrušenie garážovania

auta starostu obce na Suroveckej ceste č.
752/10 a Cintorínskej č. 592, u prednostu OcÚ
zrušiť stanovište Školská č. 686)
Najúčinnejším prostriedkom na zabezpečenie motorového vozidla pred jeho poškodením,
zničením alebo odcudzením je jeho odstavenie
v uzamknutej garáži. V priestoroch TKŠN s.r.o.
nie sú voľné garáže a odstavené vozidlo na
voľnom priestranstve rýchlejšie podlieha skaze
vplyvom počasia (dážď, sneh, námraza).
Starosta obce má v dome na Suroveckej
ceste voľnú garáž, kde je možné služobné vozidlo odstaviť, tak ako aj na Cintorínskej č. 592,
kde má obec garáž a skladovacie priestory.
Pre stanovište motorového vozidla ŠPZ GL930AC je voľná garáž v objekte školy.
Navrhované stanovištia služobných motorových vozidiel z uvedeného dôvodu považujem
pre obec za zjavne nevýhodné.
K ods. 9, doplňujúca veta (Návrh, že služobné vozidlá nesmú parkovať mimo pracovnej
doby, ktorá je uvedená v Pracovnom poriadku
7.00 hod – 15.00 hod. mimo areálu TKŠN s.r.o.
týka sa to aj starostu obce)
Táto doplňujúca veta nemá opodstatnenie
a to z dôvodu, že služobné motorové vozidlá sa
na výkon funkcie používajú aj mimo pracovného
času.
Navrhujem v ods. 9 sa doplnila veta: Služobné motorové vozidlá po výkone pracovnej činnosti musia byť odstavené na vyššie uvedených
stanovištiach.

že k použitiu súkromného motorového vozidla
starostom alebo prednostom môže dôjsť len
v ojedinelých prípadoch a to len vtedy, keď sa
jedná o naliehavý prípad a služobné auto nie je
pojazdné, alebo ak je potrebné zabezpečiť prevoz väčšieho počtu ľudí a kapacita služobných
vozidiel nepostačuje na ich prevoz.
Pokiaľ OZ aj napriek mojim vyššie uvedeným
výhradám schváli Dodatok č. 2 ... využijem svoju
právomoc príslušné uznesenie vetovať.
Július Jesze
- k ods. 9 „Stanovištia motorových vozidiel
mimo prevádzky“ – na TKŠN s.r.o. niet voľné
garáže, služobné auto, ktoré používa starosta
obce má ísť parkovať z garáže pod holé nebo?
- k ods. 4 písm. b) „Záznam o prevádzke vozidla“ – nemá kolónku účel cesty
- k ods. 4 písm. d) kontrolu prehľadu o prevádzke motorových vozidiel prevedie jedenkrát za tri mesiace hlavný kontrolór obce
z jedným poslancom OZ (vždy iným) ...
– je podľa môjho názoru rozpor so zákonom
o obecnom zriadení – OZ môže zriadiť dočasnú komisiu – členovia musia byť zvolení
v OZ
Imrich Keruľ
- k čl. 2 ods. 6 „Používanie služobných motorových vozidiel ...“ – hlavný kontrolór nemôže
podpisovať žiadanky na prepravu, tým by
porušil zákon

K čl. 3 „Doklady a evidencia služobných
motorových vozidiel“
Ods. 4 písm. a)
Navrhujem ponechať v platnosti pôvodné
znenie s odôvodnením k ods. 6 odrážka druhá.

Dušan Kozák
- k čl. 2 ods. 6 – žiadanky na prepravu starostovi podpisuje jeho zástupca alebo prednosta
OcÚ

K ods. 4 písm. b) odrážka tri (Čas každej
jednotlivej jazdy /od-do/ musí byť pri každej
uvedený účel)
V praxi sa tak aj realizuje a vyplýva to aj
z pretlače o záznamoch o prevádzke vozidla,
takže tento doplnok považujem za bezpredmetný.

Natália Furmanová
- uložila hlavnému kontrolórovi obce, aby
skontroloval záznam o prevádzke služobného motorového vozidla starostovi dňa
29.9.2008, keď viezol svoju manželku a dcéru v popoludňajších hodinách, či sú zapísané
ako prepravované osoby

K čl. 5, doplnenie o bod č. 4 (možnosť
použiť súkromné vozidlo sa netýka starostu obce
a prednostu OcÚ)
Navrhujem tento bod nedoplňovať, preto-

Dušan Slivka
- služobné auto pána starostu aj keď parkuje
na Cintorínskej ulici alebo na Suroveckej
ceste nestojí v garáži
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Natália Furmanová
- trápi ma, že sa tu klame do očí, nevyšlo to od
nás a teraz to porušujú dvaja
Ján Plencner
- areál ihriska nie je v noci strážený, kto preberie
zodpovednosť za prípadné poškodenie vozidla
Na záver tohto bodu boli prijaté
Uznesenie č. 337/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.
2 k Zásadám na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel obce Nálepkovo zo
dňa 24.9.2007 s nasledovnými opravami:
- v ods. 6 odrážka druhá sa v tomto znení ruší
a nahradí sa textom: ostáva pôvodný
- v ods. 9 sa doplní veta: Služobné motorové
vozidlo po výkone pracovnej doby tak ako je
uvedené v Pracovnom poriadku obce Nálepkovo časť VI. čl. 8 ods. 4 mimo uvedených
stanovíšť, týka sa to i starostu obce
- čl. 3 ods. 4 písm. a) odrážka druhá – ostáva
v pôvodnom znení
- ods. 4 písm. b) odrážka tri sa mení na znenie:
čas každej jednotlivej jazdy (od-do) musí byť
pri tom uvedený účel každej jednotlivej jazdy
v kolónke poznámka
- ods. 4 pribudne písm. d) v tomto znení: Kontrolu prehľadu o prevádzke motorových vozidiel prevedie jedenkrát za tri mesiace hlavný
kontrolór obce spoločne s jedným poslancom
OZ (vždy iným) a s výsledkom oboznámi na
nasledujúcom OZ poslancov
Za hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka, Soveľ) a zdržali sa 4
poslanci (Jesze, Majorová, Rusnák, Štuller).
Uznesenie č. 338/009-OZ
Obecné zastupiteľstvo ukladá právnikovi obce vypracovať úplné znenie Zásad na používanie služobných a súkromných motorových
vozidiel obce Nálepkovo zo dňa 24.9.2007 do
10.4.2009.
Za hlasovalo 7 poslancov a zdržali sa 2 poslanci (Jesze, Majorová)
K bodu č. 11:
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Helena Kiššáková
- bola som preveriť rozpočet pre obecnú polí-
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ciu, pri úprave rozpočtu tento bol schválený
na skutočné čerpanie
K bodu č. 12:
Zriadenie bankomatu v obci Nálepkovo
O zriadenie bankomatu v obci Nálepkovo
žiadajú teraz i obyvatelia okolitých obcí (Stará
Voda, Henclová, Závadka, Švedlár), vrátane
chatárov a chalupárov, ktorí sa počas víkendov
a sviatkov zdržiavajú v týchto obciach, nemajú
možnosť si zabezpečiť finančné prostriedky priamo v týchto uvedených obciach, preto žiadajú
o zriadenie bankomatu v obci Nálepkovo.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- takýto návrh sa už v OZ prejednával, vtedy
bol deštruktívny
Július Jesze
- návrh na zriadenie bankomatu nebol deštruktívny, vtedy žiadala o zriadenie len obec
Nálepkovo a SLSP s tým nesúhlasila, teraz sa
k žiadosti pripájajú aj uvedené okolité obce
Na záver tohto bodu boli prijaté
Uznesenie č. 339/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo doporučuje zriadiť
v obci Nálepkovo bankomat od Slovenskej sporiteľne a.s.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 13:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
Natália Furmanová
- dotazovala sa riaditeľa ZŠsMŠN kedy začnú
rekonštrukčné práce v škole
- v 03/2008 sme schvaľovali členstvo v Regióne Tatry, aké máme z toho výhody?, nedali by
sa získať zľavy na vstupnom pri návšteve „Dní
remesiel v Kežmarku“?
- kedy sa budú realizovať komínové telesá v 16
b.j. pri Benzinole? Neplatičov za nájomné
máme aj preto, že sa musia platiť vysoké
čiastky za kúrenie, preto sa prihováram za
výstavbu komínových telies – to je tiež úspora
pre nájomníkov
- výstavba komínových telies sa nájomníkom
sľúbila, len aby neostalo pri sľuboch

Ľuboš Bazár
- rekonštrukčné práce v škole začnú v mesiaci
marec 2010

že nie je problém zabezpečiť pracovné sily
a prevádzku MŠ nezrušiť
Na záver tohto bodu boli prijaté

Ján Plencner
- Združenie EURO-REGIÓN TATRY je združenie prihraničných obcí, ktoré je zamerané
na cezhraničnú spoluprácu
- zistím aké sú podmienky na získanie zliav na
vstupnom – Dni remesiel v Kežmarku
- výstavba komínových telies bude pokračovať
v tomto roku od apríla

Uznesenie č. 340/2009-OZ
Poslanci OZ schvaľujú vytvorenie pracovnej
skupiny na dopracovanie pripravovaného projektu s oblasti životného prostredia na dokončenie vodovodu a kanalizácie v obci Nálepkovo
v tomto zložení:
Ján Soveľ, Zdenek Štuller, Dušan Slivka, Ján
Plencner, Dušan Kozák, Ľuboš Daxner
Za hlasovalo 7 poslancov a 2 poslanci sa
zdržali (Majorová, Jesze).

Dušan Slivka
- projekt na dostavbu vodovodu v obci je potrebné spracovať a predložiť načas a preto
dávam návrh na vytvorenie pracovnej komisie v zložení: Soveľ, Slivka, Daxner, Kozák,
Plencner
- som ochotný aj riadiť práce pri jeho realizácií
- chcem sa podieľať na plnení volebného
programu v obci
Ján Soveľ
- navrhol doplniť pracovnú komisiu o pána
Štullera
Eva Antlová
- dotazovala sa či Železný potok je už vo výpožičke obce
- ďalej sa dotazovala na pokračovanie vo veci
rekonštrukcie Železného potoka, informácie
v tejto veci stačí podať na nasledujúcom zasadaní OZ
- žiadala zabudovať zábradlie na ceste v Treťom Hámri (časť Výhon) pre starších obyvateľov obce
Dušan Kozák
- dohoda o výpožičke Železného potoka je už
spísaná s Lesmi SR, Banská Bystrica
Július Jesze
- oboznámil prítomných s Oznámením o ukončení činnosti ku dňu 31.7.2009 Súkromnej MŠ
v Grüne, ktorú prevádzkuje OZ Vzdelanie,
naša nádej do budúcnosti
Ľuboš Bazár
- zrušenie uvedenej MŠ pri náraste rómskej
populácie by bolo veľkou chybou, myslím si,

Uznesenie č. 341/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
oznámenie Občianskeho združenia – Vzdelanie,
naša nádej do budúcnosti o zámere ukončenia prevádzkovania Súkromnej materskej školy
v rómskej osade Grün ku dňu 31.7.2009.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 14:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil rokovanie za
ukončené.
Poznámka:
Na dnešnom 16. riadnom zasadaní OZ bolo
prijatých celkom 22 uznesení (uzn. č. 320341/2009-OZ), z ktorých pozastavujem výkon
uznesenia č.337/2009-OZ a č. 338/2009-OZ
tak ako je to uvedené v texte na str. č. 14-17
pre zjavnú nevýhodnosť pre obec týkajúcu sa
parkovania dvoch služobných osobných vozidiel počas celoročného obdobia na voľnom
priestranstve v areáli TKŠN s.r.o. a pre obmedzovanie ich využívania t.j. používať ich
len v pracovné dni a v pracovnej dobe podľa
Pracovného poriadku obce (od 7.00 hod. do
15.00 hod.)
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Natália Furmanová,
Milan Rusnák
Prednostu OcÚ: Ján Plencner
Zástupca starostu obce: Július Jesze
Starosta obce: Dušan Daniel
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Čerpanie rozpočtu
Obecného úradu v Nálepkove k 31.12.2008
Plnenie príjmov a výdajov Obecného úradu
v Nálepkove k 31.12.2008 bolo na jednotlivých
položkách nasledovne:

Príjmová časť:
Bežné príjmy
Ekonomická
klasifikácia
111003
121xxx
133001
133012
133013
211003
212002
212003
221004
222003
223001/1
223001/2
223001/3
223001/4
223001/5
223003
242
292008
292006
292012
312001/1
312001/2
312001/3
312001/4
312001/5
312001/6
312001/7
312001/8
312001/9
312001
311
Spolu bežné príjmy
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Text
Výnos dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti/z pozemkov,budov a bytov/
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za komunálne odpady
Dividendy
Príjem z prenajatých pozemkov
Príjem z prenajatých budov
Správne poplatky
Pokuty
Za predaj služieb/opatrovateľská/
Za predaj služieb/rozhlas a predaj publikácií/
Za predaj služieb/kuka nádoby/
Za predaj služieb/za prieskumné územie a ostatné
Za predaj služieb/kopírovacie práce
Za stravné dôchodcov
Príjem z vkladov/úroky/
Príjem z výťažku lotérií
Príjem z náhrad poistného plnenia
Príjem z dobropisov
Dotácia na školstvo+motivačné+učebné pomôcky
Dotácia na matriku
Dotácia na stravné v hmotnej núdzi
Dotácia na rodinné prídavky/osobitný príjemca/
Dotácia na stav.úrad,živ.prostredie,cestnú dopravu
Dotácia na register obyvateľstva
Dotácia na komunitných sociálnych pracovníkov
Dotácia na aktivačné práce
Dotácia na individuálne potreby-oprava fasády
Dotácia na povodeň
Granty na šport

Suma v tis.Sk
19.085,0
629,0
30,0
5,0
509,0
22,0
3.668,0
3.563,0
346,0
14,0
36,0
3,0
22,0
116,0
18,0
499,0
3,0
15,0
137,0
749,0
22.163,0
107,0
1.463,0
676,0
89,0
29,0
313,0
1.995,0
335,0
1.343,0
10,0
57.992,0

Kapitálové príjmy
231
233001
312001
312001

Príjem z predaja budov
Príjem z predaja pozemkov
Transfer zo životného prostredia/traktor+vodovod/
Transfer na bunky RO III
SPOLU kapitálové príjmy
Celkom bežné a kapitálové príjmy

249,0
2.415,0
4.000,0
450,0
7.114,0
65.106,0

Príjmové finančné operácie
453
Zostatok prostriedkov z minulého roka
411007
Vrátky návratných zdrojov
SPOLU príjmové finančné operácie

7,0
238,0
245,0

Výdavková časť:
Bežné výdaje
Funkčná
klasifikácia
01116
01116
01116
0112
0133
0170
0310
0320

Text

Správa Ocú
Správa Ocú – výdaje z transferov
Poslanci a komisie
Finančná a kontrolná činnosť
Matrika
Transakcie verejného dlhu-splátky úrokov
Obecná polícia
Požiarna ochrana
Všeobecná pracovná oblasť/robotníci + terénni soc. pracovníci
0412
z vlastných prostriedkov
0412
Aktivačné-robotníci
0412
Výdavky na terénnych soc. pracovníkov-z dotácie
0451
Cestná doprava-miestne komunikácie-povodne
0510
Nakladanie s odpadmi-odvoz odpadov
0630
Zásobovanie vodou-el.energia-čističky odpad.vôd
0640
Verejné osvetlenie
0660
Bývanie a občianska vybavenosť/bytové hospod./
0760
NZZ-el.energia v areáli zdravotného strediska
0810
TJ Slovan – príspevky a ostatné služby
0810
TkaŠ-úhrada straty-rozvody
08205
Obecná knižnica
0830
Vysielacie a vydavateľské služby/obecné noviny,MR/
0840
Príspevky /aj členské/
0860
Príspevky pre cirkev
0911
Transfery súkromnej MŠ Grun
0912
Výdavky pre školy/posudky/
0950
Vzdelávanie-semináre
10201
Stravovanie dôchodcov a služby s tým spojené
10202
Opatrovateľská služba
10405
Rodinné prídavky vyplácané cez obec
10704
Výdavky na stravné v hmotnej núdzi
10704
Dávky pre občanov a úradné pochovávanie
SPOLU bežné výdaje

Suma v tis.sk
7.350,0
454,0
341,0
73,0
107,0
2.048,0
1.735,0
625,0
2.635,0
1.784,0
247,0
1.358,0
1.097,0
320,0
166,0
629,0
105,0
700,0
1.053,0
12,0
347,0
131,0
40,0
666,0
110,0
44,0
1.195,0
277,0
676,0
1.463,0
37,0
27.825,0
15

Kapitálové výdaje
0912

Projekty+verejné obstarávanie-rekonštrukcia ZŠsMŠ

0510

Nákup traktora,vlečky...

2.366,0

210,0

0630

Zásobovanie vodou-vodovodné prípojky-vodovod

2.449,0

0610

Výstavba „585“-dofakturovanie

177,0

0610

Výstavba RO III.-dofakturovanie

919,0

0610

Výstavba RO IV.

40,0

0451

Rekonštrukcia miestnej komunikácie „Letná“-splátky

01116

Správa Ocú-dobudovanie koreňovej čističky

01116

Správa Ocú-nákup budov-splátky

120,0

0810

TKŠ-nákup hmotného majetku

186,0

0310

OcP-nákup hmotného majetku

22,0

0320

PO – projekty na pož.zbrojnicu

200,0

01116

Správa Ocú-nákup hmotného majetku-techniky

1.713,0
7,0

211,0

SPOLU kapitálové výdaje

8.620,0

Celkom bežné a kapitálové výdaje

36.445,0

Výdavkové finančné operácie
0170

Splátky podpory zo ŠFRB

0170

Splátky úveru na vlek

0170

Leasingové splátky za miestny rozhlas

325,0

01116

Návratné výpomoce občanom /HABITAT/

235,0

01116

Vklad do spoločnosti

Spolu výdavkové finančné operácie

597,0
1.662,0

5,0
2.824,0

Z celkových výdajov bolo na vybraných položkách čerpané nasledovne:
Údržba a opravy

Materiálové+ostatné náklady

- miestnych komunikácií

538,0

- opravy –záchranné práce povodeň

780,0

- verejného osvetlenia+rozhlasu

251,0

- výpočtovej techniky a budov Ocú

605,0

- nájomných bytov

558,0

- verejnej zelene

121,0

- baňa Gustáv+ČOV

171,0

- cintorín/z aktivačných prác/

35,0

- odpisy, náklady z transferov

30.322,0

Cestovné

76,0

Mzdy + odvody

9.159,0

Príspevky

- TJ,komisie, členské, organizácie

1.237,0

Obstaranie hmotného majetku

- výstavba+nákup majetku

8.620,0
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Z príjmov Ocú bola ZŠsMŠ zaslaná dotácia vo
výške 24.430,0 tis.Sk.
K 31.12.2008 bol pri Obecnom úrade v Ná-

lepkove priemerný počet zamestnancov 36. Priemerný mesačný zárobok zamestnancov Ocú za
rok 2008 činil 15.270,– Sk.

Stav k 31.12.2008
Finančný majetok
Pohľadávky
Záväzky

Účty/ 221-zostatky na bankových účtoch/
Účty/318,319,335,378,275,351,355/
Účty/321,331,336,342,379,323,461,474,479,472/

1.957,0
5.436,0
53.376,0

V Nálepkove 24.2.2009
Helena Kiššáková
ekonómka OcÚ

Kontrola plnenia uznesení Správnej rady
DDN n.o. od 3.7.2007
Uznesením obecného zastupiteľstva Nálepkovo číslo 310/2009-OZ zo dňa 30.1.2009 bolo hlavnému kontrolórovi obce uložené vykonať
kontrolu plnenia uznesení Správnej rady DDN n.o.
od 3.7.2007.

Bod č. 1 - Kontrola plnenia uznesení:
- k 30.9.2007 opätovný dlh voči TKŠN s.r.o. vo
výške 495,9 tis.Sk
- vedúca zdravotného úseku uplatnila výpoveď
v skúšobnej dobe

Výsledky kontroly boli predložené Správnej rade
dňa 24.2.2009.

Bod č. 2 - Správa o vykonaní kontroly príkazov
na jazdu osobného auta
- služobná cesta do Berlína sa javí ako nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov
(26 722 Sk) a nie je prevedený výpočet za
prejazdené km
- chýba kniha jázd za rok 2006
- uskutočnenie služobných ciest bez súhlasu
predsedu SR ( Nová Sedlica, Bratislava, Prešov, Košice)

12. riadne zasadanie SR DDN n.o. konanej
dňa 3.7.2007
- neboli zisterné nedostatky, boli uskutočnené
voľby členov SR, DR a predsedu na obdobie
ďalších 4 rokov t.j. do 3.7.2011.
13.riadne zasadanie SR DDN n.o. konanej dňa
7.8.2007
Boli vznesené výhrady predsedu SR voči:
Bod č. 2 - Dodatočné schválenie ročnej uzávierky a výročnej správy o činnosti a hospodárení.
- táto správa bola zaslaná na KÚ v Košiciach
bez prejednania a schválenia v SR (riziko
zrušenia n.o.)
Bod č. 5 - Rôzne
- personálne zmeny na vedúcich pozíciách bez
vedomia resp. prejednania v SR ( cca 6 zamestnancov)
14. riadne zasadanie SR DDN n.o. konanej
dňa 26.10.2007
Boli vznesené výhrady predsedu SR voči:

Bod č. 7 - Rôzne
- opätovné výhrady voči personálnym zmenám,
zvlášť na zdravotnom úseku
15. riadne zasadanie SR DDN n.o. konanej
dňa 7.12.2007
Boli vznesené výhrady predsedu SR voči:
Bod č. 1 - Kontrola plnenia úloh
- porušenie ústneho pokynu a vzájomnej dohody o vyberaní liekov z miestnej lekárne
Bod č. 2 - Prejednanie Záznamu z metodickej
kontroly v DDN n.o. dňa 12.6.2007
- neprejednanie záverov kontroly z KSK v DDN
n.o. dňa 12.6.2007 a vytýkaných nedostatkov:
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- pri prijímaní klientov na dobu určitú
- vypracovanie výpočtových listov za poskytnutú
stravu, bývanie...
Neprejednanie tohto záznamu je závažný nedostatok, nakoľko SR medzitým zasadala 3.7., 7.8.
a 26.10.2007
- chýbajúcej komunikácií zo strany riaditeľa voči
predsedovi SR resp. voči SR.
Bod č. 6 - Rôzne
neplnenie si povinnosti zo strany DDN
n.o. vo veci nahlasovania novoprijatých klientov
do 14 dní na trvalý pobyt
- nízky počet zdravotných sestier (4)
- nevyužívanie apartmánu od 1.1.2004
- je potrebné uzatvorenie nájomnej zmluvy na
rok 2008 s riaditeľom DDN n.o.( ktorý
apartmán bezplatne dlhodobo užíva)
16. riadne zasadanie SR DDN n.o. konanej
dňa 23.5.2008
Bod č. 1 - Kontrola plnenia úloh
- realizácia služobných ciest mimo okresov SN
aGL bez vyžiadania súhlasu predsedu SR.
Neplnenie
uznesenia
č.49/2007-SR
z 26.10.2007
- nerešpektovanie
listu
zn.
1123/2007
z 2.11.2007vo veci usporiadania záväzkov
voči TKŠN, s.r.o.
Bod č. 2 - Kontrola plnenia úloh
- výbery liekov a zdravotníckeho materiálu
z miestnej lekárne.
Neplnenie uznesenia č. 53/2007-SR zo
7.12.2007

17. riadne zasadanie SR DDN n.o. konanej
dňa 22.1.2009
Bod č. 1. - Kontrola plnenia úloh
Naďalej pretrváva neplnenie uznesení č. 46/2007
- prejednávať v SR každé personálne zmeny
a č. 53/2007 - realizovať výber liekov z miestnej lekárne.
Bolo vznesené znepokojenie predsedu SR
voči:
podaniu 2. sťažností priamo na riaditeľa DDN n.o.
Kontrola platenia nájomného
Predmetom zmluvy je nájom nebytových
priestorov (apartmán) v celkovej ploche 72,37 m2
Nájom je uzatvorený na dobu určitú od 1.1.2008
do 31.12.2008.
Výška nájomného je celkom 3000 Sk mesačne.
Splatnosť nájomného je do konca príslušného
kalendárneho mesiaca.
Zmluva podpísaná 19.2.2008.
Nájomca za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008
si povinnosť platiť nájomné neplnil a doposiaľ dlhuje na nájomnom sumu 36 000 Sk (1 194,98 €).
Nájomca svoj dlh uznáva o čom je spísaná
zmluva „Uznanie dlhu a dohoda o splátkach“,
podľa ktorej sa zaviazal splácať dlh v mesačných
splátkach po 6 000 Sk.
Vyrovnanie dlhu na základe horeuvedenej zmluvy
bude predmetom ďalších kontrol.
V Nálepkove: 24.2.2009
Ing. Keruľ Imrich
hlavný kontrolór obce

Evidencia vozidla
Škoda Favorit

SNC 55–31

Rok 1994:
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

Rok 1999 (X – XII):
19 994 km
1400.1 l
7,0 l

Rok 1995:
Ubehnuté km:
Spotreba:
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Škoda Felícia GL 930 AC

Ubehnuté km:
3 705 km
Spotreba:
300,41 l
Priem. spotreba:
8,1 l
Rok 2000:

28 386 km
1972,85 l

Ubehnuté km:
Spotreba:

22 010 km
1600,2 l

Priem. spotreba:

6,95 l

Rok 1996:
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

23 260 km
1622,1 l
6,97 l

Ubehnuté km: 24 540 km
Spotreba:
1784,0 l
Priem. spotreba:
7,269 l
Rok 2002:

18 320 km
1273,3 l
6,95 l

Rok 1998 :
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

7,27 l

Rok 2001:

Rok 1997 :
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

Priem. spotreba:

Ubehnuté km: 26 330 km
Spotreba:
1914,3 l
Priem. spotreba:
7,27 l
Rok 2003:

19 200 km
1334,4 l
6,95 l

Ubehnuté km: 27 320 km
Spotreba:
1986,34 l
Priem. spotreba:
7,27 l

Rok 1999 (I –IX) :
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

16 800 km
1167,5 l
6,949 l

Škoda Felícia GL 930 AC

Peugeot Oxygo GL 966 AI

Rok 2004:

Rok 2007 (XII):

Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

23 420 km
1734,23 l
7,4 l

Rok 2005:

Rok 2008:

Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

25 670 km
1885,13 l
7,34 l

Ubehnuté km:
2 200 km
Spotreba:
162,8 l
Priem. spotreba:
7,4 l

Ubehnuté km: 22 100 km
Spotreba:
1600,3 l
Priem. spotreba:
7,24 l

Rok 2006:
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

24 220 km
1779,419 l
7,34 l

Rok 2007 ( I – XI ):
Ubehnuté km:
Spotreba:
Priem. spotreba:

16 790 km
1245,7 l
7,42 l

V Nálepkove, dňa 27.3.2009

Vypracoval: Ing. Jozef Jánoš
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Fašiangový ples dôchodcov
Každoročný Fašiangový ples sociálno-bytovej
komisie pri OZ v Nálepkove sa konal dňa 13.
februára 2009 v Snack bare Janky Grečkovej
za bohatej účasti našich obyvateľov Nálepkova,
ktorí sa takto každoročne, tradične stretávajú na
zábavných podujatiach, aby sa stretli so svojimi
priateľmi a známymi v družnom posedení a príjemnej nálade zaspievali, zatancovali. Tohtoročným plesom nás sprevádzala hudobná skupina
Zamat, ktorá rezko hrala do tanca, zabávala
spevom a harmonikou čím výrazne prispela k výbornej nálade zúčastnených hostí. Skvelá nálada
a radosť z hudby bola umocňovaná bohatou
tombolou a vynikajúcim občerstvením. Kráľovský

prípitok, chutná večera a vynikajúca obsluha
dala nášmu Fašiangovému plesu punc vysokej
úrovne.
Sme radi, že v našej obci máme milých
a ochotných ľudí, ktorí sa obetujú pre radosť a pohodu iných ľudí.
Týmto sa chcem poďakovať p. Janke Grečkovej, majiteľke Snack Baru, ktorá nám venovala
sponzorské darčeky do tomboly a rovnako aj
hudobnej skupine Zamat, ktorá svojou hudbou
sponzorky prispela k vydarenému dňu.
Komisia sociálna a bytová
pri OZ v Nálepkove

Spoločenská kronika
NARODILI SA:
Natália Horváthová
Armando Horváth
Štefánia Žigová
Marcus Horváth
Štefan Novotný
Lukáš Horváth
OPUSTILI NÁS:
Jozef Topercer,
Ladislav Hradický,
Tibor Terifaj,
Štefan Fabiny,

1922
1942
1945
1954

ŽIVOTNÉ JUBILEUM OSLÁVILI:
Gizela Šomšáková, 85 rokov
Rozália Küfferová, 80 rokov
Ondrej Mulík,
80 rokov
Margita Kellnerová, 75 rokov
Ján Matz,
75 rokov

16. týždeň
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