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I NFORMAČNÝ OBČASNÍK OBCE N ÁLEPKOVO
nepredajné

Vážení čitatelia Obecných novín a obyvatelia obce,
posledné vydanie informačného občasníka obce
Nálepkovo č. 5/2015 Vám
bolo doručené na začiatku augusta t.r., v ktorom boli
prezentované informácie zo
zasadaní obecných zastupiteľstiev v dňoch 29.6.2015
a 16.7.2015.
Aj napriek tomu, že najbližšie zasadanie obecného
zastupiteľstva sa malo konať
v závere septembra t.r. samotný aktuálny vývoj života
v obci si vyžiadal operatívne
zvolať zasadania obecného zastupiteľstva na riešenie
vzniknutých problematických
situácií, ktoré sú prezentované v Zápisniciach zasadaní OZ v dňoch 27.7.2015
a 31.8.2015.
Plné znenia textu oboch
Zápisníc sú aj obsahom tohto
vydania Obecných novín.
Ich obsah naznačuje, že
ako starosta obce som nerozhodoval v prípadoch návrhov
napomenutia hlavnej kontrolórky obce a renovácie miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev obce sám,
ale predmetnú problematiku
v oboch prípadoch som predložil k riešeniu poslancom OZ.
Výsledkom ich názorov sú
prijaté závery k mnou navrhovaným uzneseniam č.
103/2015-OZ a č. 104/2015OZ.
V prípade návrhu napomenutia hlavnej kontrolórky obce
som neuspel! V prípade návrhu pokračovania renovácie
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci

bol som úspešný. Renovácia
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci v prípade neúspechu bola
riešiteľná, ale v prípade návrhu uznesenia napomenutia
hlavnej kontrolórky obce za
neplnenie si povinností vedúceho zamestnanca a za hrubé
a opakované zanedbávanie
povinností vyplývajúce z jej
funkcie v období marec 2012
- december 2014 je pre mňa
ako starostu obce neakceptovateľné, pretože mnou vytýkané nedostatky voči HK prezentované v Zápisniciach zo
7. a 8. zasadania OZ naďalej

pretrvávajú aj v tomto roku.
Mnou uvedené výhrady plne dokumentujú aj závery následnej kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej
republiky z plnenia opatrení
prijatých po kontrole dodržiavania právnych predpisov pri
nakladaní s majetkom obce
v novembri 2012! Z 12-tich
opatrení bolo k 26.8.2015 splnených len 5.
Otázka znie: kto vlastne
mal dozerať na plnenie prijatých opatrení obcou a schválených NKÚ v období rokov
2012 - 2014? Predovšetkým
starosta obce, hlavná kon-

trolórka a samotní poslanci
obecného zastupiteľstva! Ale
v tomto prípade zlyhali všetky
uvedené persóny!!!
Vážení čitatelia a obyvatelia obce na základe týchto prezentovaných informácií
urobte si svoj vlastný úsudok
a záver o práci starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a o práci hlavnej
kontrolórky obce vo volebnom
obdobý 2011-2014.
V Nálepkove, dňa 7.9.2015
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Spät
do
školy!

Ilustračné foto: internet

Príhovor pri príležitosti začiatku školského roka 2015/2016
Vážení rodičia a žiaci, vážený učiteľský zbor a zamestnanci školy,
opätovne ako každý rok, začiatkom
školského roka 2015/2016 začína pre
Vás nové ,,pracovno-vzdelávacie“ obdobie a do jeho úspešného vstupu Vám
praje vedenie obce t.j. starosta obce
spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva úspešný priebeh školského roka,
jednak v procese výchovno-vzdelávacej
činnosti pedagógmi, ale aj v procese
vytvárania zázemia úspešného chodu
školy zamestnancami školy - školníkmi,
kuričmi, kuchárkami a upratovačkami.
Osobitne chcem privítať a zvlášť pozdraviť na pôde školy prváčikov, ktorí nastupujú dlhoročnú cestu k absolvovaniu
základného vzdelania.
Dnes je možné bilancovať už trinásty
rok pôsobenia a fungovania školy ako
právnickej osoby Základnej školy s materskou školou pod novým zriaďovateľom
t.j. zriadenou obcou Nálepkovo v roku
2002, ktorá po prenesení originálnych
kompetencií s garanciou štátnych dotá-

cií je plne zodpovedná za spravovanie
a chod školy a školských zariadení, za
zabezpečenie finančných prostriedkov
na prevádzku a údržbu areálu školy vrátane finančných prostriedkov na mzdy
zamestnancov školy v spolupráci s vedením školy a Radou školy.
V oblasti personálnej práce došlo na
škole k výraznej zmene. K 1. júlu 2015
z postu riaditeľky školy odišla pani Mgr.
Bibiána Krajníková, ktorá bude v tejto
funkcii pôsobiť v okresnom meste Gelnica. V obci Nálepkovo pôsobila 4 roky
a 158 dní, a tak ako každý jej predchodca priniesla v prospech školy nové
nápady a myšlienky za čo jej patrí vrelá
vďaka.
K 1.7.2015 starosta obce z pozície
zriaďovateľa poveril vedením školy pani
Mgr. Magdalénu Čerťanskú na obdobie
pol roka t. j. do 31.12.2015 s plnou dôverou a okrem iného aj s úlohou konštituovania nových členov Rady školy
v priebehu septembra 2015 z radov rodi-

čov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, ktorí budú doplnení delegovaním zástupcov obce t.j. zriaďovateľa
na zasadaní obecného zastupiteľstva
dňa 28.9.2015 tak, aby v priebehu novembra - decembra 2015 bolo možné
uskutočniť Radou školy výberové konanie na post riaditeľa - riaditeľky školy
s nástupom k 1.1.2016.
Celkom na záver dovoľte mi vyjadriť
presvedčenie, že spoločnými silami t.j.
vedenia obce a vedenia školy dokážeme pokračovať vo vzájomnej spolupráci
v ďalšom skrášľovaní interiérov školy,
školských zariadení vrátane areálu školy
s cieľom vytvárať veľmi dobré zázemie
a podmienky na výchovu, vzdelávanie
a prípravu našich žiakov do ďalšieho
života po absolvovaní základného vzdelania na našej škole.
V Nálepkove, dňa 2.9.2015
Ján Plencner
zástupca starostu obce

Výzva
Moderné informačné technológie
umožňujú svojim užívateľom slobodne
získať a šíriť informácie. Táto nesporná
vymoženosť má však aj tienisté stránky,
jednou z nich je aj možnosť vyslovovať svoje názory bez toho, že by sme
sa súčasne museli verejne hlásiť k ich
autorstvu. Obecné noviny, to nie sú noviny starostu a obecného zastupiteľstva,

ktoré majú informovať o ich práci, ale sú
to noviny všetkých občanov. Preto Vás
opakovane, milí občania, vyzývam o zasielanie svojich príspevkov. Nemali sme
a nemáme dôvod odmietať príspevky
obsahovo zamerané na kladné, či záporné stránky činnosti obecných orgánov. Nemáme a ani nepotrebujeme mať
dôvod odmietať články kritické, pouka-

zujúce na nedostatky vyjadrujúce oprávnené potreby občanov, ktoré zostávajú
nenaplnené. Ak máte dobrý námet, napíšte slušný, kultivovaný, zákonom dané
limity rešpektujúci článok. Pošlite ho do
redakcie a bude uverejnený.
Jarmila Pocklanová
šéfredaktorka obecných novín

ZÁPISNICA
z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 27. 7. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ján Kalafus, Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová,
Dušan Slivka, Ján Soveľ - poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
JUDr. Dušan Kozák – ref. správy obecného majetku
Bc. Marcela Juhásová – sekretariát starostu obce, matričný úrad
Vladimír Labuda – pracovník obecnej
polície
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Ospravedlnení:
Bc. Daša Baniaková – poslankyňa OZ
Verejnosť:
Michal Pronský
Program:
Úvod - ustanovenie pracovných komisií
Návrh Obecnému zastupiteľstvu v Nálepkove na upozornenie hlavnej
kontrolórky na neplnenie povinnosti vedúceho zamestnanca a na hrubé a opakovane zanedbávanie povinností vyplývajúce z jej funkcie

Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných
komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove začalo o 10,00 hod.
V tomto bode programu zástupca
starostu obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov OZ je prítomných
7 poslancov a obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Zástupca starostu obce predložil návrh programu 8.
zasadania OZ v zmysle pozvánky zo

dňa 20.7.2015. Takto predložený návrh
bol schválený 6 poslancami (p. Bobák
vstúpil do miestnosti počas schvaľovania
návrhu programu).
Za zapisovateľku bola určená:
Bc. Marcela Juhásová
sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ondrej Klekner, Jarmila Pocklanová
Za overovateľov boli určení:
Patrik Bobák, Ján Kalafus
Do miestnosti vstúpil poslanec OZ –
p. Ján Soveľ (10,02 hod.)
Bod č. 2:
Návrh Obecnému zastupiteľstvu
v Nálepkove na upozornenie hlavnej
kontrolórky na neplnenie povinnosti
vedúceho zamestnanca a na hrubé
a opakovane zanedbávanie povinností vyplývajúce z jej funkcie
Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór
je zamestnancom obce, a ak tento zákon
neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho
všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného
predpisu. Týmto osobitným predpisom
je zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle §
10 tohto zákona je aj hlavný kontrolór
povinný predkladať svoje majetkové pomery do 31.03. každého kalendárneho
roka, a to v rozsahu podľa § 63 ods. 2
a 3 Zákona o štátnej službe. Hlavný kontrolór oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch starostovi obce. Hlavná
kontrolórka obce majetkové priznanie
vedúceho zamestnanca pri výkone práce
vo verejnom záujme doručila starostovi
obce až dňa 23.06.2015, čím porušila
povinnosť pre ňu vyplývajúcu v zmysle §
10 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme.
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
hlavný kontrolór predkladá obecnému
zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí
byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom
v obci obvyklým. Hlavná kontrolórka obce návrh plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2015 nepredložila a ani ho pred
rokovaním v zastupiteľstve nezverejnila, čím závažným spôsobom zanedbáva povinnosti a úlohy vyplývajúce z jej
funkcie.
Podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona
o obecnom zriadení, hlavný kontrolór je

povinný predložiť správu o výsledkoch
kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Túto
povinnosť si hlavná kontrolórka neplní,
na čo upozornil aj poslanec obecného
zastupiteľstva Dušan Slivka na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.12.2014.
V II. štvrťroku 2014 mala byť podľa
plánu kontrolnej činnosti vykonaná následná finančná kontrola v rozpočtovej
organizácii obce v ZŠsMŠ za rok 2013.
Táto však doposiaľ uzavretá nebola.
Rozprava:
Do miestnosti vstúpil JUDr. Dušan
Kozák.
Dušan Slivka – dotazoval sa prítomnosti hlavnej kontrolórky na zasadnutí,
mala by sa k tomu vyjadriť dotyčná, inak
nie je potrebné otvárať rozpravu
Starosta obce – odpovedal, že pozvánku dostala, mala sa zúčastniť, je
informovaná o dnešnom zasadaní
Ján Kalafus – uviedol, že by na zasadaní mala byť, mala by sa obhájiť
Do miestnosti vstúpila Ing. Klaudia
Baranová – hlavná kontrolórka (HK).
Ján Kalafus – požiadal HK o vysvetlenie stanoviska k Záverečnému účtu za
rok 2014, nebola prítomná na zasadaní
OZ
Ing. Klaudia Baranová – odpovedala, že na najbližšie OZ prinesie všetky
doklady a podrobne vysvetlí, uviedla, že
v stanovisku bolo všetko zrozumiteľne
vysvetlené, na zasadaní OZ mala byť
prítomná aj ekonómka, priznala sa, že
si nesplnila povinnosť podľa zákona,
nepodala daňové priznanie starostovi
obce načas, ani plán na II. polrok 2015
nebol predložený, bol spracovaný, ale
problémom bola komunikácia s vedením
obce (starosta a ekonomický referát).
Uviedla, že jej bolo odopierané všetko,
chybu si priznáva, ale nespôsobila žiadnu ujmu obci, ani finančnú, ani nemajetkovú, ospravedlnila sa poslancom za
porušenie zákona, všetko čo je uvedené
v dôvodovej správe je pravda, vrátila sa
k prehľadu kontrol HK zo 6. zasadania
OZ, bolo to chaoticky pripravené, sama
nevedela, aké kontroly boli vykonané
a aké nie, reagovala aj na vznesenú
poznámku p. Kleknera, že absentovala
v minulých rokoch na zasadnutiach OZ,
nie je to tak, buď bola práceneschopná
alebo na zahraničnej dovolenke, ktorú
mala riadne schválenú a už vôbec to
nebolo tak, že by sa nechcela zúčastniť zasadaní OZ, nešlo o absenciu, ale
o ospravedlnenú neúčasť
Ondrej Klekner – reagoval, že sa na

zasadnutí prejednával Záverečný účet
s jej vypracovaným stanoviskom, no ona
prítomná nebola, prerokúvajú sa dôležité
veci, ktoré sa týkajú aj jej činnosti a ona
nie je prítomná, pritom je hlavná kontrolórka orgánom obecného zastupiteľstva
Ing. Klaudia Baranová – odpovedala, že si je toho vedomá, ale poslanci
majú kedykoľvek možnosť stretnúť sa
s ňou, a poinformovať sa o veciach, ktorým nerozumejú, nikto z poslancov takú
možnosť nevyužil
- za tento polrok nebola prizvaná pri
žiadnom riešení problémov, ani po osobnej intervencii, nemá prehľad o finančných záležitostiach, tak ako ekonómka
starosta obce – odpovedal, že do
28.2.2015 bola za ekonomický referát
„de facto“ zodpovedná p. Mattová, p.
Danielová prevzala agendu k 1.3.2015,
vychádzalo sa z údajov, ktoré tam boli
už dané a ak si vezmete správu od audítorky, vyčíta mnoho vecí spätne, kto to
mal strážiť? Z ekonomického referátu, jej
boli doručené všetky žiadané podklady
k dvom následným NFK, doporučené
bolo vykonať kontrolu najprv na TKaŠ
a až potom na ekonomickom referáte,
nesplnila si úlohu – podnet p. Pronskej
z Úradu pre verejné obstarávanie do 30
dní, i keď síce informovala starostu, že
odpoveď stačí zaslať do 60 dní, žiadal
od nej promptné vyriešenie. Uviedol, že
si nestíha plniť svoje povinnosti, žiada,
aby HK kontrolovala všetky organizácie
(LON, s.r.o., DN, n.o., ZŠsMŠ), kontrolu
v ZŠsMŠ síce vykonala, ale nemá prejednané závery a ani podpísané bývalou
pani riaditeľkou.
Ing. Klaudia Baranová – poznamenala, že za rok 2010 a rok 2011 nebola
vykonaná inventarizácia, za rok 2010
podnikateľská činnosť končila stratou cca
28 tisíc Eur, účtovníctvo za rok 2010
- účty neboli v poriadku, v tom čase
bola audítorkou p. Vysopalová, hlavným
kontrolórom Ing. Keruľ a starostom obce
Ing. Daniel, v audítorskej správe za rok
2010 neboli zistené žiadne nedostatky,
čo nevytvára dôveryhodný obraz o účtovníctve obce, o tomto sa nevyjadrila
ako o katastrofe, tak ako o roku 2014.
Uviedla, že boli použité dva „metre“,
jeden na rodinu p. starostu Ing. Daniela
a druhý na bývalého starostu p. Slivku
a ekonómku p. Mattovú, reagovala, že
kto robí, robí aj chyby, ale tieto chyby
tu boli od roku 2010, na ktoré ako HK
upozorňovala, neboli opravené. Ale bolo
hlbokým pochybením vtedajšieho hlavného kontrolóra, že v stanovisku doporučil schváliť Záverečný účet za rok
2010 bez výhrad, upozornila poslancov
OZ na spojenie blízkych osôb (starosta obce, vedúca ekonomického referátu
a majetkárka), pričom je to v rozpore s §
7 zákona č. 552/2003 o výkone práce
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vo verejnom záujme, myslí si, že asi na
základe toho jej bol zamietnutý prístup
do systému Urbis na čítanie, v ktorom sa
zaznamenáva účtovníctvo obce a pohyby majetku a pozemkov, žiada OZ, aby
schválilo hlavnému kontrolórovi kontrolu
personalistiky a miezd v II. polroku 2015,
zároveň uviedla, že starosta obce porušuje zákon č. 552/2003 o výkone práce
vo verejnom záujme v tom, že prijíma
vedúcich zamestnancov bez výberových
konaní a zároveň žiada vykonať kontrolu, či pani, ktorá do apríla pracovala s p.
audítorkou bola už v tom čase zamestnankyňou obce, pretože mala prístup
ku všetkým ekonomickým informáciám
a dokladom obce, ku ktorým nemala
prístup ani hlavná kontrolórka, podala
ústnu sťažnosť obecnému zastupiteľstvu
na konanie starostu obce a vedúcej ekonomického referátu, pretože maria výkon
práce hlavného kontrolóra, žiada OZ,
aby uložilo starostovi obce a vedúcej
ekonomického referátu, aby vytvorili také
podmienky, ktoré sú potrebné pre výkon
práce hlavného kontrolóra podľa zákona,
na záver vystúpenia poznamenala, že
sa hľadajú podvody po p. Slivkovi, ale
nič sa nenašlo a uviedla, že nevyhovuje
pánu starostovi, lebo odmietla v roku
2012 spoluprácu s ním proti vtedajšiemu
starostovi p. Slivkovi
starosta obce – odpovedal, že proti
p. Slivkovi ako starostovi nehľadal žiadne dôvody, reagoval aj na poznámku
porušenia zákona vo verejnom záujme
uviedol, že nevesta nie je jeho dcéra
a ona ako hlavná kontrolórka nastúpila
k 1.2.2012, nestíha svoju prácu, výsledky jej práce skontroloval NKÚ a zistil zanedbanie v 14 prípadoch, poznamenal,
že potrebuje hlavnú kontrolórku denne
na plný úväzok, aby s ňou spolupracoval
a nie, aby pracovala z domu, príp. ráno
zavolá, že do práce nepríde, dodal, že
jej práca nie je pracovať v Urbise, má si
vyžiadať podklady, aké chce kontrolovať,
všetko čo žiadala, jej bolo poskytnuté,
ale závery z týchto kontrol nie sú, nepripravila plán kontrol na II. polrok, nevyhodnotila I. polrok 2015, nespravila kontrolu pri sponzorstve v sume 1500 Eur,
ktoré neboli vyúčtované, taktiež obecné
zastupiteľstvo schválilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu
na bežné výdaje školy cca 28 tisíc Eur,
to je protizákonne, mala na to upozorniť
starostu obce, aby nepodpísal prijaté
uznesenie, prácou hlavného kontrolóra
je kontrolovať
Ing. Klaudia Baranová – odpovedala, že v roku 2011 bol hlavným kontrolórom Ing. Keruľ, za rok 2010 v správe neuviedol žiadne pochybenia, či porušenia
zákona, všetko bolo OK, poznamenala,
že iba raz žiadala pracovať z domu, pretože jej maľovali kanceláriu a musela sa
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presťahovať do inej, dlho pracovala na
svojom počítači, pretože až minulý rok
jej bol kúpený nový, starý nevyhovoval,
bol veľmi pomalý, odpovedala, že má
už spravené 2 kontroly, ktoré boli veľmi
náročné na čas
Ján Plencner – dotaz, že predsa zasadnutie OZ sa vyhlasuje vopred niekoľko dní, ak mala už zaplatenú dovolenku, prečo so starostom obce nedohodla
preloženie termínu zasadania
Ing. Klaudia Baranová – odpovedala, že sa zasadnutie nemohlo preložiť,
pretože do 30.6. bolo potrebné schváliť
Záverečný účet obce
Ján Kalafus – informoval sa, že
v správe audítorka uviedla nesprávne
účtovanie podnikateľskej činnosti, ktoré
treba celé preúčtovať a takisto, že bolo
nedovolené zasahovanie do programu
Urbis
Ing. Klaudia Baranová – odpovedala, že o žiadnom zásahu do programu
nevie, ako to zistila p. audítorka, to sa
musia opýtať jej, čo sa týka druhej poznámky, nemusí sa podnikateľská činnosť dodatočne zdaňovať, len pri rozdeľovaní percent určitej faktúry (napr.
za kancelársky materiál) boli položky na
podnikateľskú činnosť a aj položky pre
obecný úrad, celá faktúra sa zaúčtovala
na podnikateľskú činnosť, je to potrebné
len preúčtovať, nič viac, nič iné v tom nie
je, ale ak je potrebné to prekontrolovať,
poslanci jej musia nariadiť kontrolu
starosta obce – poznamenal, že ak
príde faktúra na obecný úrad, na sekretariáte ju musia zaevidovať, starosta
ju prekontroluje a rozčlení položky v nej,
ak to nespraví starosta, musí tak spraviť
vedúci ekonomického referátu, za 4 roky
p. Slivka nepodpísal ani jeden krycí list
likvidácií došlých faktúr na OcÚ, kde bola
hlavná kontrolórka v procese predbežnej
a priebežnej kontroly došlých faktúr?
Dušan Slivka – žiadal starostu obce
doniesť spomínané nepodpísané doklady
starosta obce – odmietol priniesť
tieto doklady, odpovedal, že to bude dokázané inak a neskôr
Dušan Slivka – reagoval na kontrolu
NKÚ, pracovníci žiadali doklady od roku
2002, už v tých rokoch sa našli chyby
a vy o tom dobre viete pán starosta,
doklady sa týkali aj činnosti starostu
obce v tých rokoch, všetko hľadali v archívoch, opätovne žiadal vidieť nepodpísanú pokladničnú knihu a krycie listy,
uviedol, že podpisoval všetko čo mu
bolo dané na podpis, ak nie sú niektoré
doklady podpísané, je za to zodpovedný
pracovník, ktorý ich mal predložiť na
podpis
Ondrej Klekner – opýtal sa hlavnej
kontrolórky, či je to naozaj tak, že hrubo
porušila zákon, či tam musí uvedené
také znenie

Ing. Klaudia Baranová – odpovedala, že v zákone nie je definované hrubé,
len porušenie, ale ak nepredložila závery
z kontrol, tak to môže byť uvedené ako
hrubé porušenie, ale nie v prípade neskoršieho podania daňového priznania
Uznesenie č. 103/2015-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) k o n š t a t u j e,
že hlavná kontrolórka Ing. Klaudia
Baranová neplní si povinnosti vedúceho
zamestnanca, a to tým, že majetkové
priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme doručila
starostovi obce dňa 23.06.2015 a hrubo
a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jej funkcie, a to tým, že
aa) nepredložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2015, ani ho 15 dní
pred prerokovaním v zastupiteľstve
nezverejnila,
ab) nepredkladá správy o výsledkoch
kontrol priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližších zasadnutiach,
ac) doposiaľ nie je uzavretá následná finančná kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie obce
ZŠsMŠ Nálepkovo, ktorá bola plánovaná v II. štvrťroku 2014 za rok
2013.
b) písomne u p o z o r ň u j e,
v súlade ustanovením § 18a ods.
9 písm. a) a písm. b) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavnú
kontrolórku obce na, v bode a), popísané hrubé porušovanie a zanedbávanie
povinností.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 3 (Plencner, Soveľ, Kalafus)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 5 (Klekner, Pocklanová, Slivka, Čarnický, Bobák)
Bod č. 3:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za
účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o cca 10,40 hod.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Patrik Bobák, Ján Kalafus
overovatelia

ZÁPISNICA
z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 31. 8. 2015
Prítomní:
Ing. Dušan Daniel – starosta obce
Ján Plencner – zástupca starostu obce
Patrik Bobák, Marián Čarnický, Ondrej
Klekner, Ján Soveľ - poslanci OZ
Ing. Klaudia Baranová – hlavná kontrolórka obce
PhDr. Jarmila Gabonayová - sekretariát
starostu obce, investičný referát
Ernest Pytel – pracovník obecnej polície
Ospravedlnení: Bc. Daša Baniaková,
Ján Kalafus, Jarmila Pocklanová, Dušan
Slivka
Verejnosť: Vladimír Geletka, Michal
Pronský
Program:
1. Úvod - ustanovenie pracovných komisií
2. Renovácia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Nálepkovo
3. Záver
Bod č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných
komisií
Zasadanie Obecného zastupiteľstva
v Nálepkove začalo o 10,05 hod.
V tomto bode programu zástupca
starostu obce konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov OZ je prítomných
5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné. Zástupca starostu
obce predložil návrh programu 9. zasadania OZ v zmysle pozvánky zo dňa
28.8.2015. Takto predložený návrh bol
schválený 5 poslancami.
Za zapisovateľku bola určená:
PhDr. Jarmila Gabonayová
sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli zvolení:
Ondrej Klekner, Marián Čarnický
Za overovateľov boli určení:
Ján Soveľ, Patrik Bobák
Bod č. 2:
Renovácia miestnych komunikácii
a verejných priestranstiev v obci Nálepkovo
Dňa 27.8.2015 ma požiadali poslanci
Ján Plencner a Ján Soveľ o zvolanie
obecného zastupiteľstva v tejto veci.
Meritum veci je v tom, že v rámci verejného obstarávania na renováciu MK

a VP v obci sme vyčerpali vysúťažený
limit 30 000,- eur bez DPH. Poslanci
predkladajú do pléna návrh na diskusiu,
aby sa pokračovalo v renovácii MK a VP,
pretože cenová relácia zhotoviteľa je
veľmi výhodná a argumentujú, že sú pod
tlakom voličov - občanov, ktorí sa dožadujú pokračovania prác v tejto oblasti.
K dnešku počas obnovy povrchu cesty
II/546 patriacej Košickému samosprávnemu kraju bolo v obci zrenovovaných
celkom 3 454,2 m2 MK a VP v priemernej
cene 10,82 eur za 1 m2. Táto výhodná
cena je z dôvodu využitia stavebných
strojov a nákladných áut, ktoré sa podieľajú na renovácii cesty II/546 .V priebehu 36. týždňa t.j. v dňoch 31.8.2015
- 4.9.2015 budú práce na ceste II/546
ukončené. Po konzultáciách s dozorujúcim majstrom stavby v týchto dňoch
kapacitne by zvládli aj renováciu 1 220
m2 MK a VP v obci na pôvodnej cenovej
úrovni. Z tohto dôvodu Vám poslancom
zastupiteľstva predkladám na zváženie
a k diskusii predmetné uznesenie poukazujúc na skutočnosť, že v uplynulom
volebnom období bola realizovaná renovácia MK a VP v cenovej úrovni 13,50
- 15,00 eur aj s DPH za 1 m2.
Rozprava:
Ján Plencner – predniesol dôvodovú
správu
Ing. Klaudia Baranová – mám k tomu pár pripomienok. Ako je možné, že
dvaja poslanci zvolali OZ? Náš rokovací
poriadok hovorí, že 1/3 poslancov môže
zvolať zastupiteľstvo.
Starosta obce – zastupiteľstvo som
zvolával ja, a nie poslanci. Dvaja poslanci ma ústnou formou požiadali o zvolanie
zasadnutia.
Ing. Klaudia Baranová – v písomnej
forme je uvedené, že dvaja poslanci požiadali starostu, aby zvolal zastupiteľstvo
Starosta obce – áno, dvaja poslanci ma požiadali o zvolanie OZ, ale nie
písomnou formou, ale túto požiadavku
prezentovali ústnou formou na základe
intervencii občanov na oboch poslancov.
Ja, ako starosta obce môžem zvolať
rokovanie OZ v zmysle rokovacieho poriadku na prerokovanie závažných a naliehavých úloh.
Ing. Klaudia Baranová – zvolala som
ich na neformálne stretnutie, lebo som
ich potrebovala. Ďalšia moja otázka je,
že z akých peňazí to bude uhrádzané?
Je to suma s DPH?
Starosta obce – v rozpočte na rok

2015 sú na to peniaze. Na miestne
komunikácie je rozpočtovaných na rok
2015 cca 81 000,- Eur a doteraz sme
vyčerpali celkom 35 086,78 Eur na renováciu 3 454,2 m2.
Ing. Klaudia Baranová – takže to
celkovo bude 13 200,40 Eur. Ako to je
s verejným obstarávaním, už prebehlo?
Starosta obce – verejné obstarávanie na vysúťažených 30 000 Eur stavebných prác bez DPH a zrealizovaných
k dnešku bolo uskutočnené. Uplynulý
týždeň boli zrealizované úhrady faktúr za
vykonané práce.
Ing. Klaudia Baranová – poslanci
obecného zastupiteľstva musia dodržiavať zákon. Bude to porušenie zákona,
ak neprebehne výberové konanie. Navrhujem dať do uznesenia, že sa vykoná
následne verejné obstarávanie.
Starosta obce – Nebudeme nič dopĺňať do unesenia, bude v pôvodnom
znení.
Ing. Klaudia Baranová – ja s tým
nesúhlasím. Len som upovedomila poslancov o situácii.
Patrik Bobák – prečo nie je v pláne
cesta Pod Halmou?
Starosta obce – tieto práce sú naplánované na budúci rok. Je to väčšia
stavba za cca 50 000,- Eur.
Ján Plencner – bude to náročná
stavba. Bude nevyhnutné robiť odvodnenie a mnohé prípravné práce.
Ondrej Klekner – čo by predchádzalo tomu, aby sme sa vyhli časovému
odstupu, aké máme možnosti čo sa týka
verejného obstarávania? Samozrejme,
že túto vec podporím, ale aké máme
možnosti pani hlavná kontrolórka?
Starosta obce – ak, to neurobíme teraz, tak potom budeme musieť
platiť presun mechanizmov. Myslím, že
je rozumné to podporiť. Je dobré využiť mechanizmy a dopravné prostriedky
Doprastavu, ktorý finišuje v týchto dňoch
práce na renovácii cesty II/546 a vo
štvrtok 3.9.2015 je schopný zrealizovať
aj našu požiadavku. Vážim si stanovisko
hlavnej kontrolórky. Áno, má pravdu.
Treba však pozerať na potreby občanov. Myslím si, že tu má zvíťaziť zdravý
rozum.
Ondrej Klekner – ja určite budem
hlasovať za. Samozrejme, bude tam kolektívne porušenie zákona.
Starosta obce – keď ste v minulosti
schvaľovali presun 28 000,- Eur z rezervného fondu na originálne kompetencie, tak Vás tiež hlavná kontrolórka
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upozorňovala na porušenie zákona? Totiž z rezervného fondu môžu byť financie
schvaľované len na kapitálové výdavky
a nie na bežné.
Marián Čarnický – som rád, že sa
robí niečo pre občanov. Tá časť čo je pri
Službách obce ide o obecný majetok?
Starosta obce – áno, je to obecný
majetok.
Marián Čarnický – chodník od Železného potoka na Letnú ulicu – budú
tam aj obrubníky?
Starosta obce – nie, nebudú obrubníky. Všetko urobia za jeden deň, vo
štvrtok tohto týždňa.
Vladimír Geletka – je tu možnosť
urobiť a vybaviť to teraz. Chápem vyjadrenia hlavnej kontrolórky. Viem, že to
nerobíte pre seba, je to pre občanov. Ja
som za to, aby sa použil zdravý rozum.
Budeme veľmi vďační, ak sa to schváli.
Starosta obce – ak, by obecné zastupiteľstvo neschválilo návrh predmetného uznesenia, tak som rozhodnutý, že
tieto práce na MK a VP v obci uhradím
z vlastných peňazí. Nie je tu nad čím čo
taktizovať.
Ondrej Klekner – nie je to taktizovanie, ideme proti zákonu.
Starosta obce – keď sme v minulosti robili reguláciu potoka, tiež sme

investovali do majetku Štátnych lesov
Košice. Vtedy tiež niekto mohol povedať, že porušujeme zákon a investujeme
do cudzieho. Nemohli sme však čakať.
Povodne tu boli aj predtým. Nie sú nám
tieto veci ľahostajné. Investovali sme tam
viac ako milión korún a vtedy v obecnom zastupiteľstve nikto nemal námietky. Všetko je v prospech občanov a nie
v prospech starostu. Predkladám Vám
k nahliadnutiu dokumentáciu Meračských prác/Geodetické zameranie asfaltových plôch zo dňa 10. 8. 2015 z opravy
a renovácie MK a VP v obci vykonaných
firmou FIS Slovakia, s.r.o. Petrovany
v spolupráci s Doprastavom, a.s. závod
Prešov. Jedná sa o plochy P1-P8 v rozsahu 3454,2 m2. Opätovne pripomínam
veľmi východnú cenu, t.j. 10,82 Eur/ 1m2
s DPH oproti cenám 13,50 – 15,00 Eur
s DPH/ 1m2 z rokov 2011 – 2014.
Na záver rozpravy návrhová komisia
predniesla celkové znenie návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 104/2015-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje renováciu miestnych komunikácií / MK / a verejných priestranstiev
/ VP / v obci v celkovom rozsahu do
1 220 m2, a to konkrétne:

• prístupovú cestu od cesty II/546 k domu V. Geletku, č. d. 681/15 v rozsahu
do 400 m2
• chodník vedľa cesty II/546 vedúci od
budovy OcÚ k nákupnému stredisku
COOP v rozsahu do 250 m2
• verejné priestranstvo pred budovou
bývalých Služieb obce Nálepkovo
v rozsahu do 220 m2
• chodník od Železného potoka na Letnú ulicu vedúci k DN n.o. Nálepkovo
v rozsahu do 100 m2
• chodník na Cintorínskej ulici v rozsahu do 250 m2
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Bod č. 3:
Záver
Po naplnení bodov programu zástupca starostu obce vyhlásil zasadnutie OZ
za ukončené a poďakoval všetkým za
účasť na zasadaní. Zasadnutie OZ bolo
ukončené o 10:30 hod.
Ing. Dušan Daniel
starosta obce
Ján Soveľ, Patrik Bobák
overovatelia

Deň plný hier
Dňa 8.8.2015 v areáli TKŠ Nálepkovo
Komisia kultúry mládeže a športu v spolupráci s Komisiou sociálnou a bytovou

a OR SNS Gelnica pripravila Deň športu
a detí, kde sa mohli naši najmenší, ale aj
staršie deti vyšantiť a zasúťažiť si v rôz-

Recitál Jaroslava Dvorského
Dňa 15. augusta 2015 o 16.00 hod. sa
v miestnom kostole v Nálepkove konal koncert operného speváka Maestra Jaroslava
Dvorského v spolupráci s Rímskokatolíckym
farským úradom Nálepkovo a OcÚ v Nálepkove, s Komisiou kultúry, mládeže a športu pri
Obecnom zastupiteľstve v Nálepkove a MO
SNS v Nálepkove. Som veľmi rád, že sme
mohli spoločne stráviť túto hudobnú hodinku.
Ďakujeme všetkým za krásny kultúrny zážitok.
Ján Plencner
zástupca starostu obce
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nych športových disciplínach.
KSaB, KKMaŠ

Zájazd Červený Kláštor – Pieniny
Komisia sociálna a bytová pri OZ
v Nálepkove v spolupráci s Komisiou
kultúry mládeže a športu pri OZ v Nálepkove usporiadala 28.8.2015 zájazd na
Pieniny, kde si mohli účastníci zájazdu
vychutnať splavovanie Dunajca v krásnom prostredí Pieninského národného
parku. Zájazdu sa zúčastnilo 47 osôb.
Výletníci plní nových zážitkov a príjemne
unavení sa šťastne vrátili domov v popoludňajších hodinách.
KSaB, KKMaŠ
POĎAKOVANIE
V mene všetkých účastníkov zájazdu
do Národného parku Pieniny, ktorý sa

uskutočnil 28.8.2015 sa chcem pekne
poďakovať za krásny zážitok zo splavu
Dunajca. Mnohí sme tento splav absolvovali prvýkrát. Počasie bolo krásne,
splav, obed, muzika, výborná nálada.

Srdečná vďaka komisii pod vedením
p. Ondreja Kleknera, ako aj všetkým,
ktorí sa pričinili o to, aby nám ostala prekrásna spomienka.
Vďaka.
Mgr. Natália Furmanová

71. výročie Slovenského národného povstania
Príhovor zástupcu starostu obce pri príležitosti položenia vencov k pomníku v „ruskom parku“ dňa 29.8.2015
Vážení prítomní,
dnes si pripomíname 71.
výročie Slovenského národného povstania. Položením
symbolického venca v prítomnosti pána podpredsedu
Slovenskej národnej strany MUDr. Štefana Zelníka si
chceme uctiť všetkých tých,
ktorí obetovali v boji proti fašizmu svoje životy.
Čo sa týka bývalého
Vondrišla, dnes Nálepkova
v krátkosti Vám pripomeniem
priebeh Slovenského národného povstania v našej obci:
• do polovice septembra
1944 vo Vondrišli operovali
partizáni zo skupiny Vorošilova,
• po nich prichádzajú partizáni zo skupiny Jánošík pod
vedením Bielika spolu s partizánmi zo skupiny Gotwalda
pod vedením Kvitinského,
• oddiely práve týchto dvoch
brigád niekoľkokrát zamínovali cestu Spišská Nová Ves

– Hnilčík – Vondrišel a cestu medzi Švedlárom a Vondrišlom. Najväčšou diverznou
akciou bolo podmínovanie
železničnej trate medzi Mníškom a Švedlárom v dobe, keď
nemecké velenie pripravovalo
sústredenú ofenzívu proti povstaleckému územiu. Výbuch
21. októbra zničil 3 rušne,
50 vagónov a vyradil okolo
65 vojakov. Dôležitou bojovou
akciou prepadových skupín
z oboch brigád pod vedením podporučíka Drašnikova
a poručíka Katrušina bol spoločný útok na Vondrišel v noci
z 30. septembra na 1.októbra
1944. Cieľom útoku bolo zničenie ozbrojenej jednotky
Heimatschutzu – domobrany,
• 12.10.1944 bola popravená na námestí obce po
trojdňovom mučení, trýznení a odsúdení poľným súdom na trest smrti obesením
pre podozrenie spolupráce
s partizánmi členmi Deut-

che partei – Nemeckej strany
a Heimatschutzu – domobrany, 40 ročná poštárka Zuzana
Lesňáková rodená Sýkorová,
ktorú obvinili, že sa vraj zúčastnila partizánskeho prepadu. Jej dom vypálili, manžel
a dcéra zahynuli v povstaní.
Na druhý deň po poprave pod
jej visiace telo hodili mŕtvolu zastreleného partizána N.
Vorobjova z Kyjeva. Až po
troch dňoch boli v pravom
slova zmysle zahrabaní na
odľahlom mieste na ,,mrho-

visku“. Ich telá boli exhumované 3. mája 1945 a dôstojne
pochované,
• 24. januára 1945 vstúpili do Vondrišla prvé hliadky
Červenej armády 158. divízie a 159. pevnostnej brigády pod vedením Vinogradova
a tento deň si každoročne
pripomíname ako deň oslobodenia obce Vondrišel dnes
Nálepkova.
Ján Plencner
zástupca starostu obce

7

Spomíname
Najhoršia chvíľa v živote človeka prichádza, keď ten, ktorého sme mali radi a milovali, od nás navždy odchádza.
Odišiel človek zlatého srdca a pracovitých rúk. Tak túžil s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo nevládalo ďalej
biť. Dňa 10. 9. 2015 uplynulo 15 rokov od smrti môjho manžela, otca a poslanca Obecného zastupiteľstva v Nálepkove

Štefana FABIANA
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Helena, dcéry Lucia a Lýdia

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:
Sabrina Kandráčová
Vanesa Horváthová
Fabián Mižigár

Damián Rusnák
Eduard Rusnák
Milena Dunková

Manželstvo uzavreli:
Marek Lukačovský a Mgr. Zuzana Schmidtová

Životné jubileum oslávili:
Mária Almassyová, 70 rokov
Gizela Tökölyová, 75 rokov
Hildegarda Topercerová, 75 rokov
Mária Plencnerová, 80 rokov

Ľudovít Mulík, 85 rokov
Valéria Oravcová, 85 rokov
Michal Záhradník, 85 rokov

Opustili nás:
Vlastimil Murdžák, 1967
Lýdia Novotná, 1937
Alžbeta Hájková, 1947
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