ZÁPISNICA
z 12. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 28.7.2008
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Natália Furmanová, Július Jesze,
Milan Rusnák, Dušan Slivka, Ján Soveľ,
Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ
Imrich Keruľ - hlavný kontrolór obce
Helena Kiššáková – ekonomický ref.
Gabriela Filická – sekretariát
Anna Bobáková – ref. sociálny
Edita Danielová – ref. stavebný
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Hostia:
Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o.
Lívia Školniková a Jarmila Lapšanská
– pracovníčky KC Mlyn,
Verejnosť:
Irena Majorová
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková – písomne,
Jozef Jánoš – ref. daní
Jozef Antoni – LON s.r.o.,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.

Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh dnešného programu v zmysle pozvánky zo dňa
23.7.2008 s doplnením bodu programu 5/e)
Informácie o povodňovej situácií a o činnosti
Miestnej povodňovej komisii v obci Nálepkovo
(MPK) v dňoch 23. – 25.7.2008 a bodu č. 5/f)
Vzdania sa mandátu poslanca OZ a vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka a sľub nastupujúceho poslanca.
Po tomto návrhu sa pristúpilo k hlasovaniu
o doplnení jednotlivých bodov. Za doplnenie
programu o bod č. 5/e) hlasovali všetci poslanci za. Za doplnenie bodu programu č. 5/f)
bolo 7 poslancov za a 1 poslanec nehlasoval
(Furmanová).
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 11. riadneho zasadania OZ, dňa 26.5.2008
3. Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ
v Nálepkove a rozpočtových organizácií
obce za 01-05/2008
4. Majetkové veci
a) predaj pozemkov obce – 4 rodinné domy
pri rómskej bytovke 24 b.j.
b) predaj pozemku obce – Ladislav Piga
c) predaj pozemku obce – Ján Fabiny
s manželkou

d) predaj pozemku obce – Monika Turčániková
e) predaj pozemku obce – Metal York,
s.r.o., Nálepkovo
5. Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice
a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) * Informácie o plošnom rozmiestnení síl
a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov
na území Slovenskej republiky
* Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu a modernizáciu zariadení
nekomerčných záchranných služieb
c) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nálepkovo na II. polrok
2008
d) Plán obce Nálepkovo na zavedenie eura
e) Informácie o povodňovej situácií a o činnosti MPK v obci Nálepkovo v dňoch 23.
– 25.7.2008
f) Vzdania sa mandátu poslanca OZ
a vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka
a sľub nastupujúceho poslanca
6. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
7. 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
Eva Antlová - klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ján Soveľ, Natália Furmanová
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 11. riadneho zasadania OZ, dňa 26.5.2008
Na predchádzajúcom 11. riadnom zasadaní
OZ dňa 26.5.2008 bolo prijatých celkom 22
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uznesení (uzn. č. 212-233/2008-OZ), ktoré
sú priebežne plnené resp. boli konštatačného
charakteru.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- dožadoval sa splnenia sľubu právnika obce
vo veci písomnej odpovede čo sa týka jeho
interpelácie k s.r.o. obce na 11. riadnom
zasadaní OZ dňa 26.5.2008
Dušan Kozák
- Vaše pochybnosti v tejto veci som Vám vysvetlil priamo na uvedenom zasadaní a preto som považoval túto vec za uzavretú
Dušan Daniel
- právnik OcÚ ešte dnes spracuje písomnú
odpoveď (ktorá bude prílohou zápisnice) na
základe požiadavky pána poslanca Slivku
aj napriek tomu, že otázky vo vzťahu k s.
r.o. obce mu boli vysvetlené na uvedenom
zasadaní OZ
- k uzneseniu č. 213/2008-OZ týkajúceho
sa členov Rady školy chcem poznamenať,
že k 1.9.2008 nadobudne platnosť doplnok
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve (zákonom č. 204/2008 Z.z.), ktorý sa dotýka
počtu zmien členov Rady školy. Z troch
pedagogických zamestnancov môžu byť
v rade školy len dvaja, z pôvodných troch
zástupcov rodičov budú v rade školy štyria
(ktorí nie sú zamestnancami školy) a štyria
delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy,
preto v priebehu septembra na najbližšom
zasadaní rady školy bude potrebné uskutočniť jej rekonštrukciu
- nie je splnená úloha čo sa týka rekonštrukcie vývesných tabúľ a obnovy vývesných
skriniek na sociálnych zariadeniach obce,
túto úlohu po pracovnej línii do 15.8.2008
splní a zabezpečí pracovník OcÚ Ján Dluhoš pod garanciou prednostu OcÚ Jána
Plencnera
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 234/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a úloh z 11. riadneho

zasadania OZ, dňa 26.5.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 3:
Dosiahnuté ekonomické výsledky OcÚ
v Nálepkove a rozpočtových organizácií obce
za 01-05/2008
Poslanci OZ obdržali v písomnej forme jednotlivé materiály, v ktorých sa konštatuje, že za
uvedené obdobie:
OcÚ v Nálepkove dosiahol celkové príjmy
vo výške 25.970,0 tis.Sk a celkové výdaje vo
výške 23.494,0 tis.Sk (z toho ZŠsMŠN 9.223,0
tis.Sk).
Obecné poľovnícke združenie dosiahlo
celkové príjmy vo výške 70,0 tis.Sk a výdaje vo
výške 34,0 tis.Sk.
Základná škola s materskou školou
Nálepkovo dosiahla celkové príjmy vo výške 9.395,0 tis.Sk a celkové výdaje vo výške
8.489,0 tis.Sk.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
otázky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 235/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o dosiahnutých ekonomických výsledkoch OcÚ Nálepkovo a rozpočtových organizácií obce za 01-05/2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 4
V úvode právnik OcÚ Dušan Kozák poznamenal, že vzhľadom ku vzniknutým dôsledkom
povodní v dňoch 23. – 24.7.2008 fy Metal York,
s.r.o. Nálepkovo sťahuje svoju požiadavku na
kúpu pozemku, ktorý bol povodňou znehodnotený.
V otvorenej rozprave k predajom pozemkom
obce odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- vzniesol otázku či štyrom rómskym rodinám
budú odpredané pozemky len pod stavbami
alebo aj ostatné obecné pozemky, ktoré
užívajú

- vo vzťahu k predaju pozemku Ladislavovi
Pigovi na Záhajnici poznamenal, že opäť sú
tu alternatívne riešenia čo sa týka odpredaja
buď celej plochy alebo časti plochy pozemku
Na uvedené pripomienky odpovedal právnik
OcÚ a starosta obce.
Na záver tejto rozpravy boli prijaté nasledovné uznesenia.
a) Predaj pozemkov obce – 4 rodinné domy pri
rómskej bytovke 24 b.j.
Žiadatelia sú vlastníkmi rodinných domov pri
rómskej bytovke 24 b.j., avšak pozemky pod
rodinnými domami nemajú vysporiadané, tieto
sú vo vlastníctve obce. Pre vysporiadanie pozemkov pod rodinnými domami bolo nevyhnutné vyhotoviť aj geometrický plán na odčlenenie
týchto pozemkov od pozemkov, ktoré sú vo
väčších výmerach ( od 1820 do 2830 m2).
Uznesenie č. 236/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku obce pre rodinný dom pri rómskej
bytovke 24 b.j. a to parcelu C KN č. 4917/4
o výmere 80 m2, druh pozemku zastavaná
plocha za kúpnu cenu 5 600,- Sk (70,-Sk/
m2) v prospech nadobúdateľov Ladislava
Horvátha a manž. Zdenu, r. Žigová, bytom
Nálepkovo č. 154
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku obce pre rodinný dom pri rómskej
bytovke 24 b.j. a to parcelu C KN č. 4917/14
o výmere 89 m2, druh pozemku zastavaná
plocha za kúpnu cenu 6 230,- Sk (70,- Sk/
m2) v prospech nadobúdateľa Zuzany Horváthovej, r. Rusnáková, bytom Nálepkovo č.
153
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku obce pre rodinný dom pri rómskej
bytovke 24 b.j. a to parcelu C KN č. 4917/18
o výmere 86 m2, druh pozemku zastavaná
plocha za kúpnu cenu 6 020,- Sk (70,- Sk/
m2) v prospech nadobúdateľa Martu Ferkovú, r. Ferková, bytom Nálepkovo,
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku obce pre rodinný dom pri rómskej
bytovke 24 b.j. a to parcelu C KN č. 4917/23
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o výmere 96 m2, druh pozemku zastavaná
plocha za kúpnu cenu 6 720,- Sk (70,- Sk/
m2) v prospech nadobúdateľov Kolomána
Horvátha a manž. Máriu, r. Horváthová,
bytom Nálepkovo.
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností
znášajú kupujúci. Uvedené parcely sú odčlenené od parciel E KN č. 4896, E KN č. 4898,
E KN č. 4899 a E KN č. 4901 geometrickým
plánom č. 605/2008 zo dňa 30.06.2008, vyhotoveného AGROGEOREALOM, Chrapčiakova
č. 5, Spišská Nová Ves, IČO: 35320656.
Pred podaním kúpnej zmluvy a návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností obec zabezpečí zmenu druhu pozemkov, pretože pôvodné pozemky sú v katastri
nehnuteľností vedené ako poľnohospodársky
pôdny fond.
Za hlasovali všetci poslanci.
b) Predaj pozemku obce
– Ladislav Piga
Žiadatelia predmetný pozemok chcú využiť
na výstavbu rekreačnej chaty alebo rodinného
domu. Pozemok sa nachádza v časti Záhajnica
a pre obec ani v budúcnosti nie je využiteľný,
pretože zo štátnej cesty prístup k nemu je
možný len po susedných pozemkoch, ktorých
vlastníkmi sú fyzické osoby. V žiadosti žiadateľ
uvádza, že s výstavbu rekreačnej chaty alebo
rodinného domu v tejto časti obce chce realizovať z toho dôvodu, že k tejto časti obce má
osobný vzťah, nakoľko tam vyrastal. Pretože
v teréne nie je možné presne určiť hranicu
pozemku, je potrebné vytýčiť jeho hranice,
a v prípade, že by malo dôjsť k zmenšeniu
predávaného pozemku, je potrebné vyhotoviť aj
geometrický plán na odčlenenie tejto časti pozemku. Pozemok je sčasti zamokrený a taktiež
pravdepodobne sa na ňom prevádzkuje aj skládka dreva. Z toho dôvodu sa navrhuje postup,
ktorý je uvedený v návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 237/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. E KN č. 3897 o výmere 6835
m2, druh pozemku trvalé trávne porasty,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú.
Nálepkovo za kúpnu cenu 478 450,- Sk
(70,- Sk/m2) v prospech nadobúdateľov
Ing. Ladislava Pigu s manželkou, bytom
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Murárska 32, Spišská Nová Ves. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľnosti ( návrh
na vklad) znášajú kupujúci. Vytýčenie hraníc
pozemkov zabezpečia kupujúci na vlastné
náklady.
2. Pozemok je v dolnej časti zamokrený a je
čiastočne využívaný Lesmi obce Nálepkovo,
s.r.o. aj ako skládka dreva. Z uvedeného
dôvodu môže dôjsť aj k menšej výmere pre
predávanej nehnuteľnosti, a v takom prípade
bude potrebné vyhotoviť geometrický plán
na odčlenenie časti predmetnej parcely.
Náklady za vyhotovenie geometrického plánu budú znášať kupujúci.
3. Obecné zastupiteľstvo aj túto alternatívu
schvaľuje s tým, že kúpna cena sa nezmení.
Ak by malo dôjsť k zmene kúpnej ceny za
určitú časť pozemku, táto bude opätovne
prerokovaná na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Za hlasovalo 7 poslancov a 1 poslanec sa
zdržal hlasovania (Slivka).
c) Predaj pozemku obce
– Ján Fabiny s manželkou
Predaj pozemku parc. C KN č. 424/6 o výmere 176 m2, druh pozemku záhrady, zapísaného na LV č. 1 a kúpna cena 1 056,- Sk
boli Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove
schválené pod číslom 71/92-OZ. Kúpnu cenu
kupujúci obci zaplatili poštovou poukážkou dňa
16. 6. 1992. Kúpnopredajná zmluva bola medzi
obcou a kupujúcimi vypracovaná dňa 9.6.1992
a bola tiež oboma zmluvnými stranami aj podpísaná. Pravdepodobne nedopatrením nebol
podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností. Kúpnopredajná zmluva
zo dňa 9.6.1992 je platná, avšak v súčasnej
dobe nie je vkladuschopnou listinou, pretože
neobsahuje náležitosti platného zákona o katastri nehnuteľností.
Uznesenie č. 238/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie
kúpnej zmluvy k pozemku parc. C KN č. 424/6
o výmere 176 m2, druh pozemku záhrady,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 v prospech
kupujúcich Jána Fabinyho a manželku Máriu
Fabinyovú, r. Kačírová, obaja bytom Nálepkovo, Letná 317 v zmysle kúpnopredajnej zmluvy
zo dňa 9.6.1992 uzatvorenej medzi Obcou

Nálepkovo a uvedenými kupujúcimi v súlade
s náležitosťami, ktoré si vyžaduje platný zákon
o katastri nehnuteľností pre vklad vlastníckeho
práva. Podľa kúpnopredajnej zmluvy zo dňa
9.6.1992 kúpna cena je 1 056,- Sk a bola
schválená Obecným zastupiteľstvom v Nálepkove pod číslom 71/92-OZ. Kúpnu cenu
kupujúci zaplatili obci poštovou poukážkou dňa
16.6.1992.
Za hlasovali všetci poslanci.
d) Predaj pozemku obce
– Monika Turčániková
Jedná sa o pozemok značne svahovitý
(skala), ktorý obec nadobudla od štátneho
podniku Bane Spišská Nová Ves v likvidácii.
Kúpna cena 3,- Sk/m2 a nie 1,- Sk/m2 ako
boli takéto pozemky predávané iným kupujúcim je z toho dôvodu, že malú časť pozemku
(cca 30,- m2) bude možné aj využívať. Kupujúca sa vyjadrila, že s takouto kúpnou cenou
ako je vyššie uvedené súhlasí.
Uznesenie č. 239/2008-OZ
Predaj pozemku parc. C KN č. 422/16 o výmere 672 m2, druh pozemku ostatné plochy,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 za kúpnu
cenu 2 016,- Sk (3,- Sk/m2) v prospech nadobúdateľa Moniku Turčaníkovú, bytom Nálepkovo č. 311. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Za hlasovali všetci poslanci.
K bodu č. 5:
Rôzne
a) Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
V priebehu mesiacov jún a júl 2008 priebežne zasadali jednotlivé komisie a z ich zasadaní vzišli doporučenia resp. návrhy uznesení
vrátane dôvodových správ.
Komisia pre ochranu verejného poriadku (zasadala v dňoch 6.6.2008 a 4.7.2008)
Komisia na svojom zasadaní dňa 6.6.2008
uskutočnila kontrolu plnenia prijatých opatrení z predchádzajúceho obdobia vrátane pochôdzky v teréne, ktorá sa dotýkala komunálneho odpadu a držania a chovu psov. Na
zasadaní dňa 4.7.2008 prejednala susedský
spor na ul. Novej č. 699, verejné pohorše-

nie pred predajňou COOP Jednota a verejné
pohoršenie v rómskej bytovke č. 160. Taktiež
prejednávala porušenie zákazu bicyklovania
v miestnom parku.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
otázky a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 240/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadaní KOVP pri OZ zo dňa
6.6.2008 a 4.7.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia sociálna a bytová (zasadala
v dňa 16.6.2008)
Komisia na tomto zasadaní prejednala návrh rozpočtu na svoje akcie v II. polroku 2008
na základe, ktorého na tri akcie (zájazd, Mesiac úcty k starším, Katarínska zábava) požaduje 31.700,-Sk a doporučuje tento rozpočet
OZ schváliť.
Komisia FaSOM na svojom zasadaní
9.7.2008 doporučuje schváliť na zájazd iba
dopravu do výšky 11.000,-Sk, Mesiac úcty k starším a akcie jubilantom 8.500,-Sk
a na Katarínsku zábavu 4.000,- Sk t.j. spolu
23.500,- Sk.
V otvorenej rozprave starosta obce pripomenul, že KFaSOM zredukovala finančné požiadavky komisie na jednotlivé akcie cca o 1/3
na čo pani poslankyňa Furmanová reagovala
konštatáciou, že pokiaľ nie je dostatok finančných prostriedkov tak tieto zmeny KFaSOM
rešpektuje v zastúpení neprítomnej predsedníčky KSaB pani Baniakovej.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 241/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie zo zasadania KSaB pri OZ dňa
16.6.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 242/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
rozpočet pre KSaB pri OZ na II. polrok 2008
v výške 23.500,-Sk.
Za hlasovali všetci poslanci.
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Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala v dňoch 24.6.2008 a 16.7.2008)
Komisia na svojich zasadnutiach prejednala plnenie úloh za predchádzajúci mesiac
a rozpis rozpočtu na II. polrok 2008. Celkom
na 16 poriadaných akcií požaduje 34,1 tis.Sk.
Komisia FaSOM na svojom zasadaní dňa
9. 7. 2008 doporučuje schváliť financie na
akcie:
-

kúpalisko Vrbov, 3.000,-Sk na dopravu
úroda zo záhradky, 300,-Sk
mariášový turnaj, 1.500,-Sk
žolíkový turnaj, 1.500,-Sk
z rozprávky do rozprávky, 300,-Sk

V otvorenej rozprave starosta obce pripomenul, že v KFaSOM neboli prejednané všetky pripravované akcie, ktoré komisia schválila
na II. polrok 2008 a preto doporučil prijať ešte
uznesenia, aby ostatné neprejednané akcie
boli v KFaSOM prehodnotené a príslušná finančná čiastka bude dodatočne schválená na
septembrovom zasadaní OZ.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 243/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie KKMaŠ pri OZ zo zasadaní v dňoch
24.6.2008 a 16.7.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
Uznesenie č. 244/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
rozpočet pre KKMaŠ pri OZ na II. polrok 2008
v výške 6.600,-Sk s tým, že teto sa doplní
o ďalšie akcie po prejednaní v KFaSOM.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia finančná a správy obecného
majetku (zasadala v dňoch 9.7.2008)
Komisia na svojom zasadaní prejednala
čerpanie rozpočtu na úseku komunálneho
odpadu k 30.6.2008, čerpanie rozpočtu OcÚ
v Nálepkove k 31.5.2008, žiadosť Gymnázia
v Gelnici o finančný príspevok a rozpočet na
akcie poriadané KSaB a KKMaŠ na II. polrok
2008.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky a pripomienky.
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Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 245/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
čerpanie rozpočtu na úseku komunálneho
odpadu k 30. 6. 2008.
2. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje finančný príspevok pre Gymnázium Gelnica
k zabezpečeniu osláv 60. výročia založenia
školy pre nedostatok finančných prostriedkov.
Za hlasovali všetci poslanci.
Komisia stavebná, územného plánu a životného prostredia (zasadala dňa 16. 6. 2008
a 16. 7. 2008)
Komisia na svojom zasadaní dňa 16.6.2008
prejednala žiadosť Kvetoslavy Tulejovej vo veci
umiestnenia unimobunky k rodinnému domu
č. 665 a riešenia je bytovej situácie. Komisia
po obhliadke na mieste a prešetrení ďalších
podmienok vyplývajúcich zo stavebného zákona nedoporučuje túto žiadosť schváliť a navrhla riešiť túto bytovú otázku prostredníctvom
KSaB.
Na podnet starostu obce komisia v najbližšom období bude zisťovať v zmysle stavebného
zákona skutočný stav stavieb v lokalite Tretí
Hámor.
Dňa 16. 7. 2008 komisia na svojom zasadaní prejednala žiadosť o odkúpenie pozemku
Ladislavom Horváthom, bytom Nálepkovo č.
154, ktorý sa nachádza pri rodinnom dome.
Komisia po obhliadke na mieste doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odpredaj
pozemku Ladislavovi Horváthovi a ďalším trom
majiteľom rodinných domov pri rómskej bytovke.
Ďalej prejednala schválenú dotáciu MVaRR
SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce vo výške 200.880,-Sk s tým,
že obec sa bude podieľať na spolufinancovaní
vo výške 199.120,-Sk čo predstavuje rozdiel
medzi oprávnenými nákladmi na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie a poskytnutou dotáciou.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté

Uznesenie č. 246/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
závery a doporučenia KSÚPaŽP zo zasadaní
v dňoch 16.6.2008 a 17.7.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
b)
• Informácie o plošnom rozmiestnení síl
a prostriedkov Hasičského a záchranného
zboru a obecných hasičských zborov na
území Slovenskej republiky
• Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu a modernizáciu zariadení nekomerčných záchranných služieb
Predkladaná informácia „Plošné rozmiestnenie hasičských staníc Hasičského a záchranného zboru a hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov na území Slovenskej
republiky – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ bola vypracovaná z iniciatívy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a má informatívny charakter. Návrh na zmenu
plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných
hasičských zborov na území Slovenskej republiky a následné požiadavky na doplnenie
ich materiálno-technického vybavenia vyplývajú z potreby poskytnúť silami a prostriedkami
Hasičského a záchranného zboru a obecných
hasičských zborov pomoc občanovi v núdzi na
celom území Slovenskej republiky najneskôr
do 15 minút.
Materiál predstavuje kľúčový dokument pre
výber projektov oprávnených na financovanie
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Regionálneho operačného programu pre programové
obdobie 2007-2013. Znamená to, že Hasičský
a záchranný zbor a obce ako zriaďovatelia
obecných hasičských zborov môžu získať nenávratný finančný príspevok na rekonštrukcie
hasičských staníc a hasičských zbrojníc, ktoré
sú identifikované v predkladanom materiáli.
Napriek tomu, že Hasičský a záchranný
zbor má 113 hasičských staníc a výjazd príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
je do jednej minúty od ohlásenia udalosti,
z dôvodu pomerne členitého územia Slovenskej republiky je čas dojazdu do niektorých

odľahlejších oblastí neúmerne dlhá, t. j. viac
ako 20 minút, v niektorých oblastiach dokonca
viac ako 40 minút.
V súlade so závermi analýz je najmä v odľahlejších oblastiach nevyhnutná pomoc jednotiek obecných hasičských zborov alebo
mestských hasičských zborov , ktoré dokážu
samostatne vykonať prvotné základné zásahové úkony, napríklad na obmedzenie šírenia
požiaru alebo záchranu osôb do príjazdu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Počet výjazdov obecných hasičských zborov a ich využitie v zásahovej činnosti je
obmedzené najmä nevhodnými priestormi na
garážovanie zásahovej techniky a na údržbu technických prostriedkov, ako aj nedostatočnými možnosťami pre teoretický výcvik
a praktický výcvik. Súčasný stav obecných
hasičských zborov si vyžaduje rekonštrukciu
objektov hasičských zbrojníc, obmenu a doplnenie nevyhovujúceho materiálno-technického vybavenia vrátane zastaranej techniky
a poruchovej techniky. Tieto hasičské jednotky
nie sú vybavené takmer žiadnou spojovacou
technikou a často ani základnými osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami.
K výraznému zlepšeniu podmienok pre činnosť obecných hasičských zborov by malo
dôjsť už v priebehu najbližších rokov v súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov pre
programové obdobie 2007 - 2013. Konkrétne
sa s podporou obecných hasičských zborov počíta v rámci Regionálneho operačného
programu, ktorý uvažuje s finančnou podporou obciam na rekonštrukciu ich hasičských
zbrojníc. Realizovaním projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja sa vo vybraných obciach zlepší úroveň
zázemia a materiálno-technického vybavenia
obecných hasičských zborov.
Po vykonaní nutnej údržby, rekonštrukcii
a modernizácii objektov vybraných hasičských
zbrojníc sa navrhuje v ďalších rokoch dovybavenie týchto hasičských jednotiek z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu alebo aj z
prostriedkov získaných z mimorozpočtových
zdrojov.
Obdobne ako je navrhované pri Hasičskom a záchrannom zbore, tak aj pri obecných
7

hasičských zboroch sa navrhuje zloženie každého výjazdu z celistvého družstva šiestich
hasičov.
Na zabezpečenie trvalej akcieschopnosti
týchto obecných hasičských zborov bude potrebné zaviesť aj dotačný systém na úhradu
niektorých nákladov spojených s činnosťou týchto hasičských jednotiek, ako je
napríklad úhrada energií.
Zaradením vybraných obecných hasičských
zborov do vytvoreného systému celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek sa zlepší pomoc občanom v núdzi
na celom území Slovenskej republiky do 15
minút.
Tieto špeciálne vybavené a vycvičené jednotky obecných hasičských zborov zložené
zo zamestnancov obce a členov obecných
hasičských zborov by pomohli pokryť tzv. hluché miesta s vysokým časom dojazdu zboru
a umožnili by znížiť potrebu navýšenia početných stavov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.
Zoznam obcí kde sa navrhuje rekonštrukcia
a modernizácia hasičských zbrojníc
Okres: SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Obec: - Hrabušice
- Mníšek nad Hnilcom
- Nálepkovo
- Gelnica
Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlasuje
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok v rámci
Regionálneho operačného programu
Termín vyhlásenia výzvy: 30. 05. 2008
Internetová rezervácia termínov na predloženie
žiadostí o NFP: od 01. 07. 2008 priebežne.
Prijímanie žiadostí o NFP: od 01. 09. 2008
priebežne
Dátum ukončenia výzvy:
20. 03. 2009
Forma pomoci:
V prípade obecných samospráv je financovanie projektov zabezpečené príspevkom
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v ma8

ximálnej výške 85 %, príspevkom zo štátneho rozpočtu SR v maximálnej výške 10 %
a z vlastných, resp. iných zdrojov prijímateľa
v minimálnej výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Minimálna výška hodnoty projektu je: 3
mil. Sk
Vyššie uvedené informácie boli odprezentované audiovizuálne s príslušným komentárom
pánom Mariánom Richveisom, akreditovaným
bezpečnostným technikom obce.
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
otázky a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 247/2008-OZ
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o plošnom rozmiestnení síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru
a obecných hasičských zborov na území
Slovenskej republiky
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu a modernizáciu zariadení nekomerčných záchranných služieb
Za hlasovali všetci poslanci.
c) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Nálepkovo na II. polrok
2008
Hlavný kontrolór obce Imrich Keruľ predložil
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2008, ktorý vyplýva z § 18 písm. f) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Tento plán kontrolnej
činnosti obdržali všetci poslanci v písomnej
forme.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne
otázky a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 248/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nálepkovo na II. polrok 2008.

Za hlasovali všetci poslanci.
d) Plán obce Nálepkovo na zavedenie eura
Na úrovni obce je potrebné zabezpečiť
organizačno-technické a finančné problémy
spojené s prípravou a prechodom na zavedenie eura samotnou obcou a v rozpočtových
a obchodných organizáciách obce vrátane
neziskovej organizácie obce. Jedná sa najmä
o tieto oblasti:
1. Legislatívno-právna oblasť
- pracovníci OcÚ a riaditelia právnických osôb
obce sú povinní oboznámiť sa s tzv. generálnym zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR, v ktorom sú uvedené
základné pojmy, princípy a zásady zavedenia eura, pravidlá prepočtu a premeny
peňažných hodnôt a postup pri premene
a prepočte slovenskej meny na menu euro
- pracovníci OcÚ a riaditelia právnických
osôb obce sú povinní priebežne do konca
roku 2008 zabezpečovať nasledovné úlohy:
• v legislatívno-právnej oblasti je potrebné
uskutočniť revíziu všeobecne záväzných
nariadení obce, rozhodnutí starostu a riaditeľov právnických osôb obce, pripraviť
a dať schváliť potrebné zmeny do obecného
zastupiteľstva, prekontrolovať obsah zmluvných vzťahov obce a právnických osôb obce
vo vzťahu k fyzickým osobám resp. právnickým osobám a taktiež zabezpečiť kontrolu
a zmenu obsahu zmlúv o prenájme majetku
obce
• v ekonomickej oblasti je potrebné spracovať
kvantifikáciu výdavkov obce resp. právnických osôb obce spojených so zavedením
eura, vypracovať a dať schváliť rozpočet na
rok 2009 v duálnych cenách (SK a Euro),
uskutočniť kontrolu a zmenu platobných výmerov vo vzťahu k poplatkom od obyvateľov
(vodné a stočné, nájomné, dane, komunálny odpad, ...) vrátane úprav hospodárskych
smerníc súvisiacich s nakladaním majetku
obce, poriadku odmeňovania a povinných
konzultácií s peňažnými ústavmi o dodávkach euro bankoviek a euro mincí v termínoch k 1.1.2009 až 16.1.2009
• v hospodársko-administratívnej oblasti je
potrebné uskutočniť kontrolu a úpravu cenníkov v sociálnych službách, v oblasti športu, kultúry, dávok a poplatkov v sociálnej

oblasti, v školách a v školských zariadeniach, v knižniciach a zároveň zabezpečiť
povinné duálne oceňovanie (výplatné pásky, poskytované služby, ...)
• v technickej oblasti zabezpečiť revízie informačných systémov obce a právnických
osôb obce, vykonať úpravy a testovanie informačných systémov na nové podmienky
V otvorenej rozprave neodzneli podstatné
návrhy a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 249/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informácie súvisiace so zavedením eura, ktoré
sa dotýkajú obce resp. OcÚ v Nálepkove.
Za hlasovali všetci poslanci.
e) Informácie o povodňovej situácií a o činnosti MPK v obci Nálepkovo v dňoch 23.
– 25. 7. 2008
Táto informácia sa predkladá poslancom
OZ obce Nálepkovo za účelom podania prvotných správ o priebehu záchranných prác ,
činnosti MPK ako aj predbežného zhodnotenia vzniknutých škôd povodňou zo dňa 23.25.07.2008.
23.07.2008 – 12,00 hod.
Vplyvom dlhotrvajúcich intenzívnych zrážok dochádza k výraznému zvyšovaniu hladín
tokov riek a potokov vtekajúcich do obce Nálepkovo a okamžite o 12.28 hod. bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity t.j. stupeň
ohrozenia.
12,45 hod. – zasadá MPK a rozdeľujú sa
úlohy. Občania neustále nahlasujú zaplavené
pivnice. Obecná polícia ako aj ostatní členovia
MPK monitorujú hladiny potokov na určených
miestach v obci.
14,45 hod. – zasadá MPK a hodnotí situáciu
. – všetky hladiny stále stúpajú a ohrozujú občanov obce. Najhoršie je to na toku Železného
potoka pri vstupe do obce a na sútoku s riekou
Hnilec. Predseda MPK určuje , že stanovišťom
MPK bude miestna hasičská zbrojnica , kde
bude stála služba zabezpečovaná p. Dluho9

šom , tajomníkom MPK, ktorý bude neustálom
kontakte s Obvodnou povodňovou komisiou.
15,15 hod. – zasadá MPK a nariaďuje evakuáciu občanov najviac ohrozených domov na
ulici Hlavná v počte 9 osôb (4 domy po ľavej
strane Železného potoka pod Čiernou Horou)
. Do záchranných prác sú nasadzovaní dobrovoľníci v počte cca 60 osôb , miestny podnikatelia so svojou technikou, ako aj právnické osoby pôsobiace v obci Nálepkovo. O ohrození sú
informovaný majitelia rekreačných domčekov
pod Čiernou Horou. Hladiny tokov stále stúpajú
a potôčiky sa menia na rieky a vychádzajú zo
svojich korýt. O 17,10 hod. sa vylieva z koryta
rieka Hnilec a ohrozuje obecné bytovky oproti
bývalému Benzinolu , dom oproti píle fy. TOM &
TOM ako aj rómsku osadu III etapa. Situácia sa
neustále zhoršuje , sú hlásené ďalšie záplavy
, zničené alebo poškodené mosty , zaplavené
pivnice , a čo je horšie je avizované vypúšťanie
z priehrady Dedinky .
20,40 hod. – zasadnutie MPK rozhodne
o evakuácii rómskych rodín z domu pri píle
cca 30 osôb na 21 hodinu do fy. TOM & TOM
s.r.o. . Predseda MPK je v neustálom telefonickom kontakte s krízovým štábom na priehrade Dedinky. Keďže avizované vypúšťanie je
stanovené na čas 22,00 hod. je pripravovaná
evakuácia rómskych rodín z osady III. Etapa
cca 200 osôb do fy. Agrofarma. I v tom čase
OcP ako aj členovia MPK neustále monitorujú
na určených miestach hladiny riek. Vzhľadom
na útlm zrážok ako aj vplyvom neustáleho
tlaku starostu obce na krízový štáb priehrady
Dedinky , ku kritickému vypúšťaniu priehrady
nedochádza a monitorovacie skupiny avizujú
mierny pokles hladín.
24.07.2008 – 01,30 hod.
MPK zasadá posledný krát tejto noci. Predseda MPK konštatuje , že situácia je stabilizovaná a dočasne ukončil činnosť MPK
s úlohou hliadkovej činnosti OcP do 06,00 hod.
, kedy opätovne začne práca MPK, ak nedôjde
k zhoršeniu situácie do 6.00 hod.
Počas záchranných prác spolu za dva dni
bolo nasadených
1. 4 nákladné vozidlá a 3 špeciálne (hydraulická ruka)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2 kolesové traktory
2 nakladače
1 dopravné vozidlo
2 terénne vozidlá
4 osobné vozidlá
3 prenosné čerpadlá
300 vriec s pieskom
90 m3 lomového kameňa, 40 m3 štrkopiesku
10.
23. 7. 2008 60 osôb, počet hodín
spolu: 780
11. 24. 7. 2008 40 osôb, počet hodín spolu:
320
Dňa 24.07.2008 – MPK spolu s OcP monitorovala hladiny tokov , ktoré našťastie už
klesali.
25.07.2008 – 07,30 hod.
Zasadala MPK , ktorá zhodnotila súčasnú
situáciu, vyhodnotila zistené nedostatky počas
realizácie protipovodňových opatrení, zdokumentovala súčasný stav po povodni na fotodokumentáciu a videotechniku.
Ďalej určila postup na vyhodnotenie a vyčíslenie škôd spôsobených povodňou.
Naďalej platí III. stupeň povodňovej aktivity.
Pozn.
MPK počas povodne 23.07.2008 v čase cca
21,45 navštívila výjazdová skupina KR HaZZ
– Košice vedená povereným krajským riaditeľom a skupina OR HaZZ vedená okresným
riaditeľom HaZZ v Spišskej Novej Vsi . Tejto
skupine MPK podala informáciu o situácii v obci
o vykonaných opatreniach v súvislosti s evakuáciou občanov , priebehom záchranných prác
ako aj o doposiaľ zistených škodách na majetku
občanov obce. Informovala tiež , že priebeh
záchranných prác MPK zvláda pomocou vlastných síl a prostriedkov a že doposiaľ nezaznamenávame stratu na ľudských životoch v obci.
Výjazdová skupina poďakovala za poskytnuté
informácie a pokračovala v ceste do ďalších
miest a obcí .
Vyššie uvedené informácie boli odprezentované audiovizuálne s príslušným komentárom
pánom Mariánom Richveisom, akreditovaným
bezpečnostným technikom obce.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne podstatné otázky a pripomienky.

Uznesenie č. 250/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o povodňovej situácií a činnosti MPK
v obci Nálepkovo v dňoch 23.-25.7.2008.
Za hlasovali všetci poslanci.
f) Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka a sľub
nastupujúceho poslanca
V úvode tohto bodu programu vystúpila
poslankyňa Marta Augustiňáková a uviedla
nasledovné:
Pán starosta, páni poslanci a poslankyne,
prosím aby bolo v zápisnici dnešného zasadania OZ uvedené moje rozhodnutie, že
po ukončení pracovného pomeru na ZŠsMŠ
v Nálepkove som sa z osobných dôvodov rozhodla odstúpiť s funkcie poslankyne OZ.
Ďakujem touto cestou mojim voličom za
prejavenú dôveru vo voľbách. Členom obecného zastupiteľstva na čele s pánom starostom
úprimne ďakujem za spoluprácu a zároveň
Vám všetkým želám veľa trpezlivosti a správnych rozhodnutí v ďalšej Vašej zodpovednej
práci pre občanov našej obce.
Mojej drahej rodnej obci želám do budúcich
rokov vždy takých fundovaných, zodpovedných a úspešných starostov ako je náš terajší
pán starosta.
Ďakujem za pochopenie môjho rozhodnutia
Vám a mojim voličom.
Na základe vyššie uvedeného starosta obce
konštatoval, že v zmysle § 25 ods. 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa
poslankyňa Marta Augustiňáková vzdala mandátu poslanca (vzdanie sa mandátu ústne do
zápisnice) z osobných dôvodov.
Podľa § 51 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbe do orgánov samosprávy v znení
neskorších predpisov na voľný mandát nastupuje za poslanca OZ ako náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode,
v ktorom sa mandát uvoľnil.
Najväčší počet hlasov v príslušnom volebnom obvode získala Irena Majorová, bytom
Nálepkovo, ul. Hlavná č. 425, ktorá zložila sľub

poslanca do rúk starostu obce.
Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že
nastupujúca poslankyňa OZ Irena Majorová
zložila zákonom predpísaný sľub a nastúpila
na uprázdnený mandát poslankyne Marty Augustiňákovej.
Starosta obce ďalej potom predložil návrh
aby Irena Majorová sa stala členkou KKMaŠ
pri OZ (namiesto M. Augustiňákovej) a zároveň, aby sa stala aj sobášiacou za odstupujúcu
poslankyňu.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- poďakoval za veľmi dobrú spoluprácu s odstupujúcou pani poslankyňou počas jej
pôsobenia v OZ od roku 1994 doposiaľ, za
prácu v KKMaŠ vrátane ZPOZu, taktiež za
prácu v ZŠsMŠN, keď pôsobila istý čas vo
funkcii riaditeľky
Na záver tohto bodu programu neodzneli
podstatné otázky a pripomienky.
Na záver tohto bodu bolo prijaté
Uznesenie č. 251/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje nastúpenie náhradníčky Ireny Majorovej za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Nálepkove
na uprázdnený mandát poslankyňou Martou
Augustiňákovou.
Za hlasovalo 7 poslancov a 1 poslanec nehlasoval (Furmanová).
Uznesenie č. 252/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že nastupujúca poslankyňa Irena Majorová zložila
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Za hlasovalo 7 poslancov a 1 poslanec nehlasoval (Furmanová).
Uznesenie č. 253/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Irenu Majorovú za členku KKMaŠ pri OZ a členku
ZPOZu.
Za hlasovalo 7 poslancov a 1 poslanec
nehlasoval (Furmanová).
Uznesenie č. 254/2008-OZ
Obecné zastupiteľstvo doplňuje poslan11

kyňu Irenu Majorovú do funkcie zástupcu
sobášiaceho.
Za hlasovalo 5 poslancov, 1 poslanec bol
proti (Slivka), 1 poslanec sa zdržal hlasovania
(Antlová) a 1 poslanec nehlasoval (Furmanová).
K bodu č. 6:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii návrhy na príslušné uznesenia)
V úvode tohto bodu programu vystúpil starosta obce, ktorý predložil nasledovné informácie:
- k 31.7.2008 končí vo funkcii riaditeľa ZŠsMŠN pán Julián Sopko, ktorý vyhral konkurz na miesto riaditeľa Základnej školy
v Spišskej Novej Vsi – Nad medzou. Poďakoval sa riaditeľovi za dobrú a úspešnú
prácu a spoluprácu od jeho nástupu do
funkcie od 1.1.2005 doposiaľ a konštatoval,
že pod jeho vedením došlo ku kvalitatívnym
zmenám kvalifikačného zloženia učiteľského zboru, k renovácií a opráv objektov školy
(strecha, vodovodné rozvody, sociálne zariadenia), úspešné zvládnutie prevádzky
kotolne na biomasu a príprava úspešného
projektu čerpania štrukturálnych fondov na
vybudovanie prístavby nového vstupu do
školy a rekonštrukciu ZŠsMŠN (na webovej
stránke MVaRR SR je potvrdená úspešnosť
našej žiadosti s priznaním 41,0 mil.Sk),
v ktorom boli zakomponované práve zámery a ciele pána riaditeľa vrátane vybavenia
odborných kabinetov.
- v dňoch 4.-6.7.2008 bola absolvovaná služobná cesta do partnerského mesta Bledow
v Poľsku, kde v rámci sadovníckych dní
trvajúcich tri dni bola podpísaná Partnerská
zmluva o cezhraničnej spolupráci. Tejto
pracovnej cesty sa zúčastnili starosta obce
a jeho zástupca, prednosta OcÚ a bývalý
obchodný radca veľvyslanectva Slovenskej
republiky vo Varšave.
Julián Sopko
- poďakoval sa starostovi obce, poslancom
OZ a pracovníkom OcÚ vrátane riaditeľov
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právnických osôb obce za veľmi dobrú
spoluprácu počas jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy. Poznamenal, že sa mu
neodchádza jednoducho a zdôraznil, že
funkcie sa síce menia ale priateľské vzťahy
ostávajú.
Natália Furmanová
- vzniesla otázku na prednostu OcÚ vo veci
riešenia pripomienky poslanca Slivku z posledného zasadania OZ týkajúcej sa riešenia neestetických čiernych drobných stavieb
v RO III. etapy – Píla, či sú na tieto stavby
stavebné povolenia
- na základe pripomienok voličov vzniesla
otázku prečo sa na trhovisku obce neuskutočňuje predaj zeleniny a ovocia tak ako to
bolo v minulosti, nie je to vplyvom nového
Trhového poriadku obce, ktorý bol schválený v OZ?
Na záver týchto otázok a pripomienok odpovedal starosta obce, ktorý zdôraznil, že
v rámci trhového mechanizmu nemôžme nikomu prikázať aby prišiel do obce predávať
nejaký tovar, je to na vôli príslušných dodávateľov a predajcov a v žiadnom prípade nie
je pravda (tak po obci kolujú reči), že starosta
zakázal trhový predaj ovocia a zeleniny na
území obce. Vo vzťahu k rómskej osade je
nám potrebné uskutočniť legalizáciu doposiaľ
realizovaných drobných stavieb a jednoducho
nie je možné zabrániť v realizácií ich výstavby
nakoľko neboli tam vybudované garáže a ani
sklady na palivo.
K bodu č. 7:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu starosta obce vyhlásil zasadanie za ukončené
a poďakoval sa prítomným za účasť a konštruktívny prístup poslancov na rokovaní. Najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva sa
uskutoční 29.9.2008.
Zapisovateľ: Gabriela Filická
Overovatelia: Ján Soveľ,
Natália Furmanová
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Poslancom Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove
Vec
Stanovisko k pripomienkam a dotazom poslanca OZ v Nálepkove p. Dušana Slivku na
12. riadnom zasadaní OZ v Nálepkove dňa
26.05.2008
_____________________________________
Poslanec Obecného zastupiteľstva v Nálepkove p. Dušan Slivka sa na 12. riadnom
zasadaní OZ v Nálepkove dňa 26.05.2008
v bode č. 7: „Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov“ vyjadril nasledovne:
a) dňa 16.02.2007 sa uskutočnila revolúcia,
pretože došlo k zmene štatutárov (konateľov) a valného zhromaždenia ako to vyplýva
z notárskej zápisnice,
b) od 16.02.2007 starosta obce už nie je konateľom ani v jednej obchodnej organizácii
obce, ale stal sa 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,
c) VZ zvoláva konateľ a žiadne VZ resp. OZ
zvolané nebolo, v tom prípade bol urobený
podvod,
d) Obyvatelia obce nie sú o tom vôbec informovaní a dožadujú sa vysvetlenia nás
poslancov, preto žiadam oboch riaditeľov
o vysvetlenie.
K uvedenému podávam poslancom OZ nasledovne stanovisko:
K písm. a)
Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení je obecnému
zastupiteľstvu okrem iného vyhradené zakladať
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby schvaľovať zástupcov obce do
ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
osobe.
Uvedené ustanovenie zákona o obecnom
zriadení, ale ani žiadne iné ustanovenia platného právneho poriadku neoprávňuje obecné
zastupiteľstvo vykonávať pôsobnosť valného

zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, a to ani v prípade, ak je obec sama jediným zakladateľom a spoločníkom tejto obchodnej spoločnosti. Obecné zastupiteľstvo nemá
právnu subjektivitu, ani oprávnenie zastupovať
obec ako právnickú osobu.
Podľa § 13 ods. 1 citovaného zákona,
predstaviteľom obce a najvyšším výkonným
orgánom obce je starosta obce.
Podľa § 13 ods. 5 citovaného zákona,
starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Podľa § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
právne úkony právnickej osoby vo všetkých
veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou
listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).
Z vyššie citovaných ustanovení zákona
o obecnom zriadení vyplýva, že len starosta obce je oprávnený vykonávať pôsobnosť
valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
v rozsahu vymedzenom Obchodným zákonníkom za súčasného rešpektovania oprávnení prislúchajúcich obecnému zastupiteľstvu
v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo, t. j. zvolený, kolektívny samosprávny orgán bez právnej subjektivity, nemôže na seba delegovať žiadne
z výlučných oprávnení starostu obce.
Zastávam názor, že k žiadnej revolúcii, ako
to uvádza poslanec OZ p. Slivka nedošlo, pretože k zmene štatutárov (konateľov) nedošlo,
len jeden z konateľov sa svojej funkcie konateľa vzdal v súlade s § 136 ods. 1 písm. d) a §
66 Obchodného zákonníka. Pretože obchodné
spoločnosti mali po dvoch konateľoch a len
jeden sa svojej funkcie vzdal, nie je potrebné
menovať nového konateľa. O tom však rozhoduje valné zhromaždenie v zmysle § 125
ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka, a nie
obecné zastupiteľstvo, ktoré ako som už vyššie
uviedol nie je valným zhromaždením.
Poslancovi OZ p. Slivkovi pravdepodobne
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ušlo pozornosti, že už pri zakladaní obchodných spoločností sa v zakladacej listine uvádza, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť
valného zhromaždenia, ktorá je mu daná zákonom.
K písm. b)
To, že starosta obce už nie je konateľom
ani v jednej obchodnej spoločnosti obce je už
vyššie vysvetlené.
Podľa § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka,
je valné zhromaždenie spoločníkov najvyšším
orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným
a vymedzuje jeho pôsobnosť.
Podľa § 132 Obchodného zákonníka, ak má
spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
musí mať písomnú formu a musí ho podpísať,
ak tento zákon neustanovuje inak.
Vychádzajúc z postavenia a úloh obecného
zastupiteľstva, môže obecné zastupiteľstvo
vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon. V ostatných veciach sú kompetencie zverené starostovi obce, a z toho dôvodu obecné
zastupiteľstvo nemôže vykonávať pôsobnosť
valného zhromaždenia spoločnosti s ručením
obmedzeným. Z uvedeného dôvodu je mylný
názor poslanca p. Slivku, že starosta sa stal
valným zhromaždením, pretože táto funkcia
mu vyplýva, ako je vyššie uvedené, priamo
zo zákona. Starosta sa písomne vzdal funkcie
konateľa VZ, a nie OZ, pretože OZ zo zákona
nie je valným zhromaždením. Kompetencie
OZ sú uvedené v § 11 ods. 4 písm. l) zákona
o obecnom zriadení, a preto OZ o vzdaní sa
funkcie konateľa nemusí vôbec vedieť, ako sa

to domnieva poslanec p. Slivka.
K písm. c)
Valné zhromaždenie podľa § 128 ods. 1
Obchodného zákonníka zvoláva konateľ, čo sa
aj uskutočňuje. Obecné zastupiteľstvo, ktoré
nie je valným zhromaždením nebolo zvolané
z toho dôvodu, pretože sa nerozhodovalo
o veciach uvedených v § 11 ods. 4 písm. l)
zákona o obecnom zastupiteľstve. Ak by sa
rozhodovalo o veciach uvedených v § 11 ods.
4 písm. l) zákona o obecnom zriadení, obecné
zastupiteľstvo zvoláva starosta obce, a nie konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.
Vyjadrenie sa poslanca p. Slivku, že v danom prípade bol urobený podvod je veľmi
odvážne, pretože v zmysle Trestného zákona
môže sa to považovať aj ako trestný čin šírenia
poplašnej správy a ohovárania.
K písm. d)
Štatutárne orgány obchodných spoločnosti
nemusia obyvateľov obce informovať o veciach týkajúcich sa ich spoločnosti, pretože
sú to samostatné právne subjekty, avšak majú
právo informovať sa u poslancov OZ o veciach,
ktoré patria do kompetencie obecného zastupiteľstva, a to v súlade s § 3 ods. 2 zákona
o obecnom zastupiteľstve.
Vyjadrenia sa poslanca OZ p. Slivku na
zasadnutí OZ dňa 26.05.2008 považujem za
nepravdivé a zavádzajúce, ktoré sú možno
následkom nesprávneho výkladu jednotlivých
ustanovení Zákona o obecnom zriadení, Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
V Nálepkove, dňa 28. 07. 2008
Vypracoval: JUDr. Dušan Kozák

Súťaž na kolieskových korčuliach
Už druhýkrát ukázal, že zorganizovať preteky na kolieskových korčuliach pre obyvateľov
obce Nálepkovo bol skvelý nápad. Na štart
nastúpilo 60 pretekárov, čo svedčí o tom, že
popularita tohto športu v našej obci z roka
na rok narastá. Keďže najradšej súťažia deti,
najviac účastníkov bolo práve z radov detí.
Povzbudzovať ich prišli mamičky, oteckovia,
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babky, dedkovia, ale aj iní rodinní príslušníci,
ktorých sa na Letnej ulici v sobotu 21.6.2008
zišlo tiež nemálo. Počasie nám prialo, detská
vrava a smiech svedčili o dobrej nálade účastníkov pretekov.
Tou najmladšou bola len ročná Katka Kolesárová a najstarším pán Samuel Fabián.
Deti okrem merania síl v súťaži stavali aj vežu

z drevených kociek, kde ukazovali svoju zručnosť. Podarilo sa im postaviť vežu vysokú 2,4 m
a určite by sa podarila aj vyššia, no zemská
príťažlivosť bola neoblomná. Aj napriek tomu
boli všetky deti spokojné, každé si odnieslo
domov diplom a sladkú odmenu. Ďakujeme p.
Eugenovi Küfferovi, ktorý pre víťazov daroval

3 stavebnice, aj za zapožičanie stavebníc,
z ktorých deti stavali vežu. Vďaka patrí aj zamestnancom Obecnej polície, Štátnej polície,
ktorí boli nápomocní pri organizácii. Na vás
všetkých sa tešíme pri ďalšej akcii.
Komisia KMaŠ
pri OZ Nálepkovo

15

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Viktor Šaršaň
Sebastián Kakur
Štefan Rusnák
Nikolas Kakur
Kristína Žigová
Norma Horváthová
Sebastián Mižigár
Mária Pokutová
Tomáš Kakur
Kristína Dunková
Opustili nás:
Albert Šmelko, 1926
Emília Gálová, 1929
Peter Drab, 1970
Ervín Vizina, 1947
Životné jubileum oslávili:
Mária Hudáková, 70 rokov
Margita Novotná, 70 rokov
Mária Palušáková, 80 rokov

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