ZÁPISNICA
zo 6. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 24.9.2007
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Eva Antlová, Marta Augustiňáková,
Dáša Baniaková, 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 – ek. ref.
Gabriela Filická – sekretariát
Edita Danielová – stav. ref.,
Anna Bobáková – ref. sociálny
Jozef Jánoš – ref. daní a poplatkov,
Ján Dluhoš a Marián Richveis – BPaPO
Jozef Sopko, Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský – OcP
Lívia Školníková,
Jarmila Lapšanská – KC Mlyn
Hostia:
Julián Sopko – ZŠsMŠN,
Peter Hrabuvčin – DDN n.o.,
Ladislav Ďurči – TKŠN s.r.o. ,
Verejnosť:
Margita Mulíková st.,
Margita Mulíková ml., Aladár Letanovský
Ospravedlnený:
Jozef Antoni – LON s.r.o.

Zasadanie OZ otvoril a viedol starosta obce
Dušan Daniel, ktorý predniesol návrh programu
v zmysle pozvánky zo dňa 20.9.2007 s návrhom na
doplnenie bodu 5/d Rôzne –Predaj nehnuteľností
AGROFARME spol. s r.o., Nálepkovo. Tento doplňujúci návrh programu nebol schválený pomerom
hlasov 4 za (Augustiňáková, Rusnák, Soveľ, Štuller)
a 4 boli proti (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka). Celkový návrh programu bol schválený jednohlasne – 8 za, poslanec Július Jesze v čase návrhu
doplňujúceho bodu programu ešte nebol prítomný.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 5. riadneho
zasadania OZ, dňa 30.7.2007
a) Správa o vykonaní kontroly príkazov na jazdu
osobných áut v DDN n.o.
b) Správa o vykonaní kontroly výsledkov inventarizácie majetku DDN n.o. od 1.1.2004
k 31.12.2006
c) Zásady na používanie služobných a súkromných
motorových vozidiel OcÚ, OcP a právnických
osôb založených a zriadených obcou (uzn. č.
83/2007-OZ z 28.5.2007)
d) Kontrola z prehodnotenia výšky vodného a stočného v TKŠN s.r.o.
3. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 30.8.2007
4. Vnútroštátna a medzinárodná spolupráca obce
a) Program MAS – LEADER, vnútroštátna spolupráca
b) GMINA NIEBYLEC, medzinárodná spolupráca

5. Rôzne
a) Informácie komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
b) Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
c) Informácie starostu obce o získaných financiách
z podaných projektov a o rozpracovaných projektoch
6. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na
zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii
vrátane návrhov uznesení resp. doporučení ich
riešení)
7. Návrh na uznesenie
8. 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 – za klub
ANO – SMER,SD
Dáša Baniaková – za klub nezávislých
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Milan Rusnák
Natália Furmanová
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 5. riadneho
zasadania OZ, dňa 30.7.2007
Na 5. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých celkom
18 uznesení (uzn. č. 89-106/2007-OZ), ktoré sú
priebežne plnené resp. boli konštatačného alebo sú
dlhodobého charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky zo strany poslancov a tento bod
programu bol jednohlasne vzatý na vedomie (prítomný bol už aj poslanec J. Jesze).
K bodu č. 2/a:
Správa o vykonaní kontroly príkazov na jazdu
osobných áut v DDN n.o.
Predmetnú správu spracoval HK obce Imrich
Keruľ v zmysle naplnenia uznesenie č. 30/2007OZ, v ktorej konštatuje prevádzkovanie osobného
automobilu OPEL VECTRA v DDN n.o..V správe sú
uvedené podrobné údaje prevádzky vozidla v období od 31.12.2006 do 11.9.2007.
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V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
resp. pripomienky zo strany poslancov a tento bod
programu bol jednohlasne vzatý na vedomie.
K bodu č. 2/b:
Správa o vykonaní kontroly výsledkov inventarizácie majetku DDN n.o. od 1.1.2004
k 31.12.2006
V úvode starosta obce pripomenul, že tento bod
programu bude prejednaný na nasledujúcom zasadaní OZ vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha na OcÚ a vo všetkých právnických osobách
obce vrátane DDN n.o. inventarizácia v zmysle
Príkazu starostu obce č. 1/2007 vo veci vykonania
fyzickej inventarizácie majetku a záväzkov za rok
2007 k 30.9.2007 a k 31.12.2007.
K bodu č. 2/c:
Zásady na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel OcÚ, OcP a právnických osôb založených a zriadených obcou (uzn.
č. 83/2007-OZ z 28.5.2007)
V úvode starosta obce poznamenal, že poslanci
obdržali v písomnej forme Zásady... a otvoril k tomuto bodu programu rozpravu, v ktorej odznelo
nasledovné:
Natália Furmanová
- poukázala na čl. 2 ods. 9 Stanovištia služobných motorových vozidiel mimo prevádzky...
konkrétne na dve uvedené stanovištia služobného motorového vozidla GL-930AC, ktoré je
používané starostom obce s tým, že starosta
obce má trvalý pobyt na Suroveckej ceste
a prečo je tam uvedená ešte Cintorínska č.
592
- ďalej uviedla, že jej nie je známe, ktorý starosta
ešte parkuje služobné auto na dvoch miestach
- navrhla aby mala obec vyčlenenú obecnú garáž, ktoré budú slúžiť výhradne na parkovanie
služobných motorových vozidiel OcÚ
- poukázala na čl. 2 ods. 2, že zverené služobné
motorové vozidlá smú zamestnanci používať
len na plnenie úloh vyplývajúcich z ich pracovnej náplne a nie na súkromné účely
- poukázala na bod č. 4 podľa, ktorého je nutné
dbať na hospodárnosť prevádzky motorových
vozidiel a ich efektívneho využívania v zmysle
pracovnej náplne
- prečo starosta využíva služobné auto na cesty
do práce a z práce, môže sa prejsť aj peši

Dušan Slivka
- predniesol ústne návrhy na zmenu niektorých
bodov uvedených Zásad...a to konkrétne:

schválené, 5 poslancov hlasovalo za (Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller) a 4 poslanci boli
proti (Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka).

• v čl. 1 bod 2/a doplniť text ...vrátane pravidelných
servisných prehliadok a garážovania. O tomto
návrhu sa hlasovalo a predložený návrh nebol
schválený (za hlasovali Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka a hlasovania sa zdržali Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller).
• v čl. 2 bod č. 9 ... čo sa týka stanovištia služobných motorových vozidiel mimo prevádzky navrhol škrtnúť pre ŠPZ GL-930AC stanovištia
Surovecká cesta a Cintorínska ul.. O tomto
návrhu sa hlasovalo a predložený návrh nebol
schválený (za hlasovali Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka a hlasovania sa zdržali Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller).
• v čl. 4 bod č. 3 navrhol doplniť o text ...je povinný
chrániť ho pred poškodením, zničením a odcudzením, zneužitím. O tomto návrhu sa hlasovalo
a predložený návrh nebol schválený (za hlasovali
Antlová, Baniaková, Furmanová, Slivka a hlasovania sa zdržali Augustiňáková, Jesze, Rusnák,
Soveľ, Štuller).

K bodu č. 2/d:
Kontrola z prehodnotenia výšky vodného a stočného v TKŠN s.r.o.

Na záver tohto bodu programu reagoval starosta
obce nasledovne:
- mám podpísanú hmotnú zodpovednosť za prevádzku služobného vozidla a v prípade zavinenia
nehody resp. poškodenia vozidla budem musieť
nahradiť spôsobené škody.
- čo sa týka garážovania, vozidlo parkuje v obecných priestoroch na Cintorínskej č. 592 a na
Suroveckej ceste, kde mám trvalý pobyt
- doposiaľ od roku 1999 (ako sme nadobudli toto
vozidlo – GL-930AC) som priemerne ročne
najazdil 20 000 km a nemal som žiadnu nehodu
resp. haváriu
- o vozidlo a jeho technickú údržbu sa stará pracovník OcÚ pán Ľudovít Jesze, ktorý zároveň mi
pri pracovných cestách napr. do Bratislavy robí aj
vodiča.
- ale pokiaľ sa týka prevádzkovania uvedeného
vozidla (ktoré pri pracovných cestách si riadim
sám) nie je problémom zamestnať vodiča na
OcÚ, ktorý by ma vozil a odvážal z môjho trvalého bydliska do práce resp. na služobných cestách, ale k tomu je potrebné z rozpočtu obce na
rok 2008 vyčleniť minimálne 300.000,-Sk (ktoré
som doposiaľ ročne obci ušpotil).
Po tejto rozprave boli predmetné Zásady...

Tento bod programu uviedol starosta obce s poznámkou, že Záznam z kontroly obdržali všetci
poslanci vrátane dôvodovej správy.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- chcel som byť pri vykonávaní kontroly ako poslanec OZ ako to vyplýva zo zákona o obecnom
zriadení a bolo mi to prisľúbené, ale nebol som
ku kontrole prizvaný
- cena vodného a stočného vraj je obchodným
tajomstvom, ale pripomínam § 17 obchodného
zákonníka, že to nie je tak pretože tento § o vode
nič nehovorí, iba žeby bola nálepkovská voda
tak upravovaná, žeby mala charakter nejakého
tajomstva
- pán starosta opäť porušujete rokovací poriadok,
vediete OZ ako chcete pretože máte 5 poslancov
oproti našim 4, Vaša stála arogancia to dokazuje
- vyzval HK obce, aby mu vysvetlil prečo ho neprizval ku kontrole
Imrich Keruľ
- dlho som uvažoval či som oprávnený kontrolovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
ktorý schválil predložený návrh ceny na základe
ekonomických podkladov TKŠN s.r.o. (20 príloh
k žiadosti o schválenie ceny), ktoré som nakoniec skontroloval a nezistil som žiadne porušenie
zákona
- nepovažoval som za potrebné Vás pán poslanec
k tejto kontrole prizvať na základe toho čo som už
uviedol v úvode, sú to jednoducho matematické
výpočty
Ladislav Ďurči
- pán poslanec s Vami som sa bavil vo všeobecnosti o cene vodného a stočného, ale k ekonomickým podkladom Vás nepustím, je to všetko
v zmysle zákona
- OZ nemá právo našu obchodnú spoločnosť zo
zákona kontrolovať, ale podliehame kontrole
a dozoru Valnému zhromaždeniu
- výška vodného a stočného sa spracováva na
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základe príslušného zákona
- ako Vy ako poslanec OZ máte možnosť kontrolovať ÚRSO?
Dušan Daniel
- pán poslanec citujete mi príslušné ustanovenia
rokovacieho poriadku, ktoré porušujem
- Vaše odvolanie na príslušné právne predpisy sú
neodborné, čítajte a učte sa – ste len prvý rok
poslancom, nadobúdajte právne vedomie a neuvádzajte tu nezmysly
- ÚRSO schválil príslušným výmerom cenu vodného a stočného, ktorý Vám bol pán poslanec
k dispozícií k nahliadnutiu a pokiaľ máte názor,
že cenu schválil protizákonne, máte možnosť
podľa § 14 ods. 13 zákona 276/2001 o regulácií
v sieťových odvetviach podať na príslušný okresný
súd preskúmať zákonnosť postupu úradu
- čítajte dôkladne podklady, ktoré dostávate k jednotlivým bodom programu na OZ, tam sú všetky
základné údaje a informácie uvedené
Dušan Slivka
- nemôžete udeľovať slovo riaditeľom bez súhlasu
poslancov, opätovne ste porušil rokovací poriadok
- pokiaľ nemám právo prístupu k ekonomickým
podkladom, nemôžem sa obrátiť na súd
- Vaša arogancia naberá vyššie obrátky
Po tejto rozprave bol Záznam z kontroly ... vzatý
na vedomie , 8 poslancov hlasovalo za a poslanec
Slivka bol proti.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 30.8.2007
Na tomto mimoriadnom zasadaní OZ boli prijaté
4 uznesenia (uzn. č. 107-110/2007-OZ), ktoré boli
priebežne splnené (107-109/2007-OZ), uznesenie
č. 110/2007-OZ je v plnení.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- namietal, že uzn. č. 110/2007-OZ čo sa týka
riešenia sťažnosti na starostu obce je neplnené,
pretože komisia doposiaľ nezasadala a je to aj
dôsledkom arogancie starostu, ktorej sme svedkom aj na dnešnom zasadaní OZ
- táto sťažnosť mala byť vyriešená do 19.9.2007
takže uznesenie považujem za nesplnené
- mám za to, že komisia mala zasadnúť pretože
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sťažnosť na starostu obce bola spísaná na Vyššom územnom celku v Košiciach
- pán starosta nech nechá toto rokovanie OZ na
nás a nech nám nezasahuje do rokovania pretože to urobil počas tohto rokovania už viackrát
a porušuje rokovací poriadok, toto je rokovanie
poslancov a nezasahujte do našej práce
Dušan Kozák
- predmetné uznesenie je v plnení, oslovili sme
sťažovateľa doporučenou zásielkou, aby nám
uviedol konkrétnosti, ale zásielka nebola doručená – vrátila sa späť
- to neznamená, že komisia nepracuje pretože
predmetná sťažnosť je v riešení a komisia nemala k čomu zasadať, ale Vy členovia komisie sa
môžete kedykoľvek stretnúť a zasadať aj každý
deň
Dušan Daniel
- pán poslanec naučte sa konečne rozlišovať
pojmy štátna správa a samospráva, pretože
sťažnosť nebola spísaná na Vyššom územnom
celku (samosprávny orgán), ale na Krajskom
úrade v Košiciach – všeobecná vnútorná správa
(štátna správa)
- je dôležité tieto pojmy rozlišovať a nemýliť si ich
- rokovanie OZ podľa Rokovacieho poriadku OZ
vedie starosta obce a jednoducho je mojou povinnosťou toto rokovanie riadiť a usmerňovať
Po ukončení rozpravy táto kontrola bola vzatá na
vedomie, 5 poslancov hlasovalo za (Augustiňáková,
Jesze, Rusnák, Soveľ, Štuller), 2 poslanci boli proti
(Antlová, Slivka) a 2 poslanci sa zdržali hlasovania
(Baniaková, Furmanová).
K bodu č. 4:
Vnútroštátna a medzinárodná spolupráca obce
V úvode starosta obce pripomenul, že v súvislosti
s čerpaním eurofondov v programovacom období
2007-2013 je nevyhnutná podmienka cezhraničnej
spolupráce, ktorá výrazne prispieva k priechodnosti
jednotlivých žiadostí s realizáciou projektových zámerov a samotných projektov obce.
K bodu č. 4/a:
Program MAS – LEADER, vnútroštátna spolupráca
Obec už v minulom roku začala pracovať na
možnosti čerpania finančných projektov cez projekt

LEADER. O tom svedčia aj pracovné jednania v tejto veci, ktoré sa uskutočnili v novembri roku 2006
na území obce (samospráva, mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty). Pokračovaním bolo
spoločné stretnutie mikroregiónov Hnileckej doliny,
Čremošného (7 obcí okolia Rožňavy) a údolia Bodvy dňa 8.3.2007 za účelom získania finančných
prostriedkov v projekte LEADER v rámci Košického
samosprávneho kraja vzhľadom k tomu, že MVaRR
SR bude tento projekt aplikovať maximálne v 9-tich
územiach SR. Preto na dnešnom zasadaní OZ je
nám potrebné prejednať účasť našej obce v pokračujúcich aktivitách projektu LEADER z vyššie
uvedenými mikroregiónmi na úrovni partnerstva
– Zmluva o rozvojovom partnerstve Hnileckého mikroregiónu, Prihlášku za člena rozvojového partnerstva - pristúpenie k zmluve schváliť príspevok obce
v sume 5.000,-Sk na úhradu nákladov spracovania
spoločnej stratégie LEADER a schváliť zastúpenie v miestnej akčnej skupine zástupcu za obec,
zástupcu za tretí sektor a zástupcu za podnikateľský sektor, ktorí sa budú pravidelne zúčastňovať
pracovných – koordinačných stretnutí pri napĺňaní
zámeru projektu LEADER za obec.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

v zmysle § 21 zákona o obecnom zriadení (samospráva – štát, ale len medzi samosprávami...)
aj keď obec Nálepkovo je štát v štáte
- uznesenie je všeobecné a k ničomu, nič nie je
tam konkretizované
- obec Nálepkovo ešte pokiaľ viem nemá ministra
zahraničných vecí, možno túto funkciu obec bude mať

Ján Soveľ
- požiadal z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti
ako podnikateľ, aby za podnikateľský subjekt
obec Nálepkovo zastupoval poslanec - podnikateľ Zdenek Štuller.
Za navrhovanú zmenu hlasovali 8 poslanci,
poslanec Slivka bol proti.

Po skončení rozpravy boli navrhované uznesenia k tomuto bodu programu schválené jednohlasne.

K bodu č. 4/b:
GMINA NIEBYLEC, medzinárodná spolupráca
Prednosta OcÚ Ján Plencner v krátkosti okomentoval návrh k uzavretiu Zmluvy o medzinárodnej
partnerskej spolupráci v oblasti kultúry, turistiky,
športu,... v rámci prípravy a realizácie projektov
financovaných z prostriedkov Európskej únie s doporučením uzatvoriť túto zmluvu s GMINOU NIEBYLEC.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- namietal, že v dôvodovej správe je uvedené
uzatváranie zmlúv o medzinárodnej partnerskej
spolupráci napr. s Českou republikou, Maďarskou republikou, Poľskou republikou a prípadne
aj s iným štátom EÚ. Poukázal na zákon o obecnom zriadení, ktorý takúto možnosť nepripúšťa

Natália Furmanová
- ja stým súhlasím, ale v akej oblasti bude zmluva
uzatvorená?, je potrebné to vysvetliť
Dušan Daniel
- návrh uznesenia je konkrétne uzatvoriť zmluvu
s GMINOU NIEBYLEC (nie s Poľskou republikou)
- pripúšťam, že v predkladanom návrhu došlo ku
chybe ale tá nie je zvlášť dôležitá – závažná, nie
sme predsa neomylní
- v akej oblasti bude zmluva uzatvorená?, uzatvorená v zmysle § 4 – samospráva obce zákona
č. 369/1990 Zb. a nakoniec máte to uvedené aj
v dôvodovej správe v návrhu na uznesenie (oblasť kultúry, športu, infraštruktúry, ...)

K bodu č. 5:
Rôzne
K bodu č. 5/a:
Informácie komisií OZ – zápisnice a z toho vyplývajúce závery a úlohy
V tomto bode programu OZ prejednalo informácie, doporučenia a závery vyplývajúce zo zasadaní
jednotlivých komisií pri OZ od predchádzajúceho 5. riadneho zasadania OZ a 2. mimoriadneho
zasadania OZ a zároveň boli prijímané príslušné
uznesenia.
1. KOVP – predkladateľ Július Jesze, predseda
komisie
Komisia zasadala 17.8.2007 a prejednala nasledovné:
- tri prípady porušenia VZN obce č. 26/2006 o odpadoch, priestupcom boli uložené finančné pokuty vrátane úlohy odstránenia nimi vytvorených
čiernych skládok odpadu
- porušenie verejného poriadku a spolunažívania,
vzbudenie verejného pohoršenia
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- nepovolený voľný pohyb psov bez majiteľa na
verejnom priestranstve
- vyriešila písomnú sťažnosť vo veci susedského
sporu týkajúceho sa odvádzania dažďových vôd
na hranici ich pozemkov s doporučním sťažovateľovi obrátiť sa na príslušnú komerčnú advokátsku kanceláriu z dôvodu, že je to nad rámec
kompetencií obecnej polície
- vyhodnotenie plnenia záverov zo zasadaní komisie v období 02-06/2007
2. KFaSOM – predkladateľ Eva Antlová, predsedníčka komisie
Komisia zasadala 21.8.2007 a prejednala nasledovné:
- informatívnu správu o náraste čerpania príjmov
a výdajov od 31.5. do 30.6.2007
- žiadosť MO SRZ v Nálepkove o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zarybnenie
rybárskeho revíru vo výške 20.000,-Sk s doporučením pre OZ poskytnúť 5.000,-Sk z dôvodu,
že k 31.12.2006 MO SRZ evidovala finančnú
čiastku na svojom účte vo výške 64.000,-Sk
3. KKMaŠ – predkladateľ Ján Plencner, predseda
komisie
Komisia zasadala 6.8.2007 a 17.8.2007 a prejednala nasledovné:
- kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasadaní:
•
súťaž na kolieskových korčuliach
•
tenisový turnaj mužov
•
futbalový turnaj žiakov
•
volejbalový turnaj
- prípravu podujatí na august
- prípravu podujatí na september
- vyhodnotenie stretnutia futbalových seniorov pri
príležitosti 66. výročia založenia tohto športu
v obci
4. KSÚPaŽP – predkladateľ Július Jesze, predseda
komisie
Komisia zasadala 6.9.2007 a prejednala nasledovné:
- odstúpenie žiadosti vo veci odkúpenia pozemku
k prejednaniu KFaSOM
- žiadosť o kúpu obecného pozemku za účelom
prístavby dvoch miestností k existujúcemu rodinnému domu na vylepšenie bytovej situácie
- ohlásenie drobnej stavby - drevárne pri RO III.
etapa, Píla, ktorá bola zamietnutá z dôvodu nesplnenia predpísaných náležitostí
5. KSaB – predkladateľka Dáša Baniaková, predsedníčka komisie
Komisia zasadala 14.9.2007 a prejednala nasledovné:
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- návrh na pridelenie jednoizbového bytu Hlavná
č. 744/129
- sťažnosť nájomníkov 6 b.j. Nálepkovo č. 585,
ktorým boli byty odovzdané k 1.9.2007
- žiadosť nájomníkov v bytovom dome Nálepkovo
č. 580 o vymaľovanie spoločných priestorov
V otvorenej rozprave boli priebežne jednotlivé
informácie a závery komisií vzaté na vedomie resp.
príslušné uznesenia boli schvaľované.
1. KOVP – 9 poslancov za bez pripomienok na
vedomie
2. KFaSOM – 9 poslancov za bez pripomienok na
vedomie
- Návrh na finančný príspevok pre MO SRZ, 9
poslancov za
3. KKMaŠ – 9 poslancov za bez pripomienok na
vedomie
4. KSÚPaŽP – 9 poslancov za bez pripomienok na
vedomie
5. KSaB – 9 poslancov za bez pripomienok na vedomie
- Návrh na pridelenie bytu, 9 poslancov za
- Návrh na uloženie úlohy prednostovi OcÚ, 9
poslancov za
Okrem toho v otvorenej rozprave pred schvaľovaním príslušných uznesení odznelo nasledovné:
Dáša Baniaková
- vysvetlila návrh KSaB na schválenie uznesenia
vo veci zníženia nájmu v BD na ul. Zimnej č. 585
z dôvodu, že byty nájomníkov boli cca 2 týždne
bez elektrickej prípojky nie vlastnou vinou, ale
z dôvodu, že obec nezabezpečila prípojku na
spoločné priestory a bol problém zo strany zhotoviteľa stavby (nebolo možné zapnúť konvektory
– vykurovacie obdobie) a na zľave ako komisia
trváme
- zdôvodňovala návrh na vymaľovanie spoločných
priestoroch vo všetkých obecných nájomných
bytovkách z dôvodu žiadosti troch nájomcov
v bytovom dome č. 580 na ul. Zimnej
Dušan Daniel
- vzniesol otázku, či so sťažovateľmi BD na ul.
Zimnej č. 585 bol urobený záznam resp. či
sťažnosť podali písomne pretože na sekretariát
starostu obce nebola doručené žiadna žiadosť
v tejto veci a preto pokiaľ je to len návrh komisie
- poradného orgánu OZ len na základe ústnych
žiadosti bez záznamu, nedoporučujem komisiou
navrhované uznesenie schváliť

Dušan Kozák
- z procesného hľadiska nebol dodržaný správny
právny postup v zmysle občianskeho zákonníka, na ktorý sa odvoláva návrh komisie aj keď
nájomcovia majú po právnej stránke nárok na
uvádzanú zľavu
- preto je potrebné aby konkrétni žiadatelia predložili svoje požiadavky v písomnej forme na OcÚ
a aby bola dodržaná zákonnosť postupu
- ústna žiadosť nie je v žiadnom prípade platná
Natália Furmanová
- uviedla, že v jednotlivých bytoch boli zistené
nedostatky kvality práce vykonané zhotoviteľom,
ktoré boli zapísané v jednotlivých preberacích
a odovzdávajúcich protokoloch medzi obcou
a nájomníkmi
- rodina Kreiselová a pani Schönwiesnerová museli byť vysťahovaní, ale nemali možnosť byty
užívať z dôvodu nezabezpečenia elektrickej prípojky obcou
Dušan Slivka
- namietal voči byrokratickému postupu obce vo
veci ústnych sťažností nájomcov BD č. 585, dá
sa to urobiť oveľa rýchlejšie bez všelijakých písomných žiadostí
- myslím, že bol dostatok času na odovzdanie
bytov, na vine je obec
Dušan Kozák
- pripomenul poslancovi Slivkovi, že dnes viackrát
namietal voči nezákonnému postupu napr. aj
vedenia dnešného rokovania OZ
- aj napriek tomu, že to považujete za byrokratický
postup, musí byť dodržaná zákonnosť postupu
umožnenia poskytnutia zľavy jednotlivým nájomcom
Dušan Daniel
- neodmietam možnosť poskytnutia zľavy z nájomného za mesiac september, ale konkrétny
nájomca musí si dať žiadosť, v ktorej uvedie za
aké obdobie žiada zľavu, pretože dňom 1.9.2007
podpísaním nájomnej zmluvy nastal právny akt
na základe, ktorého boli byty prevzaté a je len na
samotnom nájomcovi či začal v príslušnom byte
bývať 1.9.2007 alebo neskôr
- pripomenul napr. písomnú žiadosť nájomcov
v služobnom byte, ktorí požiadali stavebný úrad
o vydanie súhlasu na realizáciu rozvodov teplovodného kúrenia, takže aj im máme odpustiť
nájomné? (keď sa napr. nasťahujú o pol roka?)

- čo sa týka vymaľovania spoločných priestorov
v nájomných domoch obce, doporučujem prijať
uznesenie, v ktorom sa uloží prednostovi OcÚ
v spolupráci so správcom nájomných bytov obce
TKŠN s.r.o. prehodnotiť skutočný reálny stav
a spracovať časový harmonogram v oprávnených prípadoch tejto požiadavky s posúdením či
spoločné priestory napr. neboli poškodené nájomcami (124 nájomných bytov obce predstavuje
34 spoločných priestorov, za ktoré zodpovedá
obec)
K bodu č. 5/b:
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu odznelo nasledovné:
Margita Mulíková ml.
- reagovala na informácie zo zápisnice 5. riadneho
zasadanie OZ zo dňa 30.7.2007 (Obecné noviny
Nálepkovo č. 6/2007) dotýkajúceho sa argumentácie dôvodov nepridelenia im nájomného bytu
v BD č. 585
- zdôraznila, že museli sa vysťahovať z nájomného bytu v BD č. 580 z dôvodu nekvality bývania
(zvýšená vlhkosť,...)
- oponovala, že v žiadnom prípade konvektory
elektrokúrenia neboli poškodené a taktiež aj vodovodné batérie boli bez poškodenia
- namietala, že výška uvádzaného dlhu je nepravdivá a vo vzťahu k obci nemajú už žiadne
záväzky dotýkajúceho sa bytu
- žiadala zdôvodnenie nepridelenia bytu v BD č.
585 pretože v jednej izbe rodinného domu pani
Margity Mulíkovej st. býva 8 ľudí.
- nie sme obci nič dlžný, dlh bol splatený do koruny, nie som žiadna cigánka
- dva roky sme požadovali zjednanie nápravy
v nájomnom byte a za dva roky sa nič neurobilo
- aj ja by som šla bývať po oprave tohto bytu naspäť, tak ako Váš syn
Margita Mulíková st.
- Vy viete pán starosta či som Vás nevolila?, či je
to z Vašej strany pomsta?
- ja sa s každým porozprávam, aj s cigánom aj
s pánom Slivkom
- v bytovom dome č. 580 bývali dva roky a nemali
žiadne dlhy a pretože obec nezjednala nápravu
vo veci sťažností na kvalitu bývania, preto prestali
uhrádzať nájomné
Dušan Daniel
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- uvádzané informácie na 5. riadnom zasadaní OZ
dotýkajúce sa výšky nedoplatkov a skutočného
stavu bytu po podaní výpovede z nájomného
vzťahu rodinnou Mulíkovou som čerpal z pracovných podkladov pracovníkov OcÚ a k predloženým námietkam obdržíte písomnú odpoveď
Po ukončení tejto rozpravy bolo prijaté príslušné
uznesenie, za hlasovali všetci poslanci.

-

-

-

-

Ďalej v tomto bode programu vystúpili:
Peter Hrabuvčín
nadviazal na bod 2 a) a b) – Správy... (jazdy
osobných áut, inventarizácia) a upozornil poslancov na právne momenty v n.o., ktorá má
svoje dva hlavné kontrolné organy a to správnu
radu a dozornú radu, ktoré majú právo a kompetencie vykonávať takéto kontroly
ďalej uviedol, že do budúcna vždy bude dostupný
a ochotný kedykoľvek poskytnúť informácie ľuďom a poslancom, ktorí ho o to požiadajú a ktorí
budú slušní a korektní a budú si vedieť urobiť
právny rozbor poskytnutých informácií
na margo poslancov (Furmanová, Slivka) uviedol, že nestačí si len prečítať paragrafové znenia
ale treba si k tomu prečítať aj výklad zákona,
vyhlášky a príslušné komentáre, lebo niektoré
veci, ktoré odznievajú na týchto zasadaniach OZ
sú nekonštruktívne a odvádzajú pozornosť od
prejednávaných vecí
zdôraznil, že vždy rešpektoval a aj bude rešpektovať pokyny a príkazy starostu obce

Dušan Slivka
- uviedol, že bol opätovne porušený rokovací poriadok tým, že v tomto bode programu vystúpil
riaditeľ DDN n.o., ktorý nie je obyvateľom obce
- to čo rozprával pán riaditeľ môže prednášať doma (v DDN n.o.) na porade a nie na OZ
- čo sa týchto vecí nech to nechá na OZ, nech sa
nemieša do rokovania a mal reagovať v bode
2/a
Dušan Daniel
- opätovne požiadal poslanca Slivku, aby uviedol
príslušné ustanovenie porušenia Rokovacieho
poriadku OZ pretože nebol porušený rokovací
poriadok
K bodu č. 5/c:
Informácie starostu obce o získaných financiách
z podaných projektoch a o rozpracovaných projektoch
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Starosta obce v tomto bode programu predložil
nasledovné informácie:
- na základe žiadosti zo dňa 28.1.2007 na Úrad
vlády SR – splnomocnenkyňu pre rómske komunity bola obci poskytnutá nenávratná dotácia vo
výške 400,0 tis.Sk (kapitálové výdavky) s účelovým určením na projekt Rómska osada - III.
etapa, Píla „Vodný zdroj a vodojem“
- k 15.8.2007 bola vyčerpaná nenávratná dotácia
predsedu Košického samosprávneho kraja Z.
Trebuľu vo výške 90,0 tis.Sk, ktorá bola použitá
na dovybavenie Komunitného centra Mlyn
- dňa 5.9.2007 bola odoslaná žiadosť na Environmentálny fond Bratislava vo veci poskytnutia nenávratnej dotácie na rok 2008 vo výške
3.208.000,-Sk na rozšírenie existujúceho vodovodu v rozsahu 1 169 m (ul. Strmá, Nová I., Nová II. a Školská) a 5 %-tnú spoluúčasť obce vo
výške 160.000,-Sk je potrebné v OZ schváliť.
- dňa 17.9.2007 bola odoslaná žiadosť na Environmentálny fond Bratislava vo veci poskytnutia nenávratnej dotácie na rok 2008 vo výške
5.020.000,-Sk na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodných zdrojov (vodný zdroj Xantipa)
za účelom vybudovania vodojemu, manipulačnej
komory a vodovodnej prípojky. 5 %-tnú spoluúčasť obce vo výške 239.000,-Sk je potrebné
v OZ schváliť.
- rozpracovaný je ďalší projekt na Environmentálny fond Bratislava v oblasti odpadového hospodárstva Aktivita 3C: Zabezpečovanie separácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľného
odpadu, z ktorého vyplýva v prípade úspešnosti získanie traktora – vlečky – štiepkovača
– čelného nakladača v rátane snehovej radlice
– posypovača a zametača (prídavné zariadenia
k traktoru). Celkový finančný náklad predstavuje
2.362.562,- Sk, na ktorom je potrebná 5 %-tná
spoluúčasť obce vo výške 118.128,-Sk, ktorú je
potrebné v OZ schváliť
V tomto bode programu neodzneli žiadne dotazy a pripomienky zo strany poslancov a príslušné
uznesenia, ktoré vyplynuli z prejednávaného bodu
boli schválené jednohlasne.
K bodu č. 6:
nterpelácie, pripomienky a dotazy poslancov (na
zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej komisii
vrátane návrhov uznesení resp. doporučení ich
riešení)
V tomto bode programu vystúpili poslanci:

Dušan Slivka
- dotazoval sa na projekt – koreňová čistička
v Hámri, na ktorej mali začať práce podľa starostu obce v polovici júla tohto roku a obyvatelia
sa pýtajú prečo sa tam nepracuje
- je to ukážka ako projekty bežia, pričom čistička
bola mediálne propagovaná
Dušan Daniel
- práce na tejto čističke sa posunuli z dôvodu
technických a časových problémov, ktoré vznikli
v RO – III. etapa, Píla, ale práve dnes začali
práce na kanalizačnej prípojke štyroch domov
v Treťom Hámri na koreňovú čističku, môžete sa
ísť tam dnes pozrieť
- nie vždy sme schopný zosúladiť jednotlivé termíny tak ako si to naplánujeme, ale chceme
túto koreňovú čističku uviesť do prevádzky čo
najskôr
Eva Antlová
- kritizovala odvoz komunálneho odpadu z Tretieho Hámru vo vzťahu, že pracovníci TKŠN s.r.o.
nepoužívajú plachtu na zakrytie odpadu, ktorý
odvážajú a tak znečisťujú verejné priestranstvá
v tejto časti obce čo som už raz v OZ kritizovala
- dotazovala sa na sfunkčnenie miestneho rozhlasu v Hámri a kedy bude zrealizovaná výstavba
cestného priepustu v blízkosti ich domu
- pán Letanovský odmieta platiť za komunálny
odpad pretože mu ho pravidelne neodvážajú
Aladár Letanovský
- poukázal na skutočnosť, že vodič pri zvoze komunálneho odpadu sa vyhovára na zlú prístupnosť k ich domu najmä vtedy, keď je nepriaznivé
počasie (sneh, prší,...)
Dušan Daniel
- uvedené problémy s komunálnym odpadom sa
budú riešiť po pracovnej línii prostredníctvom
konateľa TKŠN s.r.o.
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu je zatiaľ ukončená v strede obce, v Prvom a Druhom Hámri.
V týchto dňoch pokračuje v časti obce Záhajnica
a Tretí (Zadný) Hámor bude ukončený najneskôr
na jar budúceho roka pretože je potrebné pre
túto časť obce zakúpiť ešte jedno prijímacie zariadenie naviac oproti projektu
- čo sa týka cestného priepustu, Lesostav Poprad
má objednávku na tieto práce, ale vzhľadom
k tomu, že Štátne lesy Košice nezačali práce
na dvoch úsekoch Železného potoka (podľa

uskutočnených jednaní v 06/2007), ktoré má
realizovať Lesostav Poprad preto sme v omeškaní s realizáciou uvedenej požiadavky pani
poslankyne
Július Jesze
- predložil návrh na doplnenie KSaB o pracovníčku OcÚ Beátu Sedlákovú z dôvodu jej pracovnej
náplne – koordinovať opravy v nájomných bytoch
na základe požiadaviek nájomcov vrátane vyberania mesačných nájomných poplatkov
Za tento návrh hlasovalo 8 poslancov za, poslankyňa Furmanová sa zdržala hlasovania.
Ďalej v tomto bode programu vystúpil s informáciami dotýkajúcich sa obce starosta obce:
- v dňoch 26.až 28.9.2007 sa uskutoční na Čingove v hoteli Flóra Konferencia s medzinárodnou
účasťou o problematike výskumu lesných ekosystémov, ktorá sa koná pri príležitosti nedožitých
75-tich narodenín rodáka z Nálepkova pána
Prof. Ladislava Šomšáka DrSc., na ktorej odznie
aj odborná prednáška riaditeľa LON s.r.o. Jozefa
Antoniho pod názvom „Ozdravné opatrenia na
trvalo pokusných plochách lesov obce Nálepkovo“, ktoré boli realizované pod odbornou gesciou
a dozorom pána profesora od roku 1995 až do
jeho úmrtia dňa 2.12.2005 a tieto pokračujú naďalej.
- v 04/2007 bola uzatvorená „Zmluva o partnerskej
spolupráci medzi Motor Car Group a Združením
miest a obcí Slovenska“, z ktorej vyplývajú osobitne zvýhodnené podmienky pre nákup vozidiel
Mercedes-Benz a Kia pre obce, zamestnancov
OcÚ a poslancov OZ (zľava pri nákupe, zľava
z ceny náhradných dielov a súčiastok a zľava na
záručný a pozáručný servis). Zmluva je k dispozícií k nahliadnutiu prípadným záujemcom na
sekretariáte starostu obce a platí do 31.12.2009.
Ďalej starosta obce v rámci tohto bodu programu
doplnil nasledovné poznámky resp. výhrady k jednotlivým bodom programu 5. riadneho zasadania OZ
zvlášť voči nezávislým poslancom, ktorí na tomto zasadaní sa pasovali do role spasiteľov a záchrancov
obce Nálepkovo svojimi diskusnými vystúpeniami,
ktorými akoby sa snažili dokumentovať, že za 16
rokov samosprávy obce sa nič pozitívne neudialo.
Neustále znevažujú osobu starostu obce a majú
svoje predstavy o napĺňaní volebného programu
schváleného v OZ na roky 2007 – 2010.
K bodu č. 2/a odpovede na otázky starostu
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obce zo 4. riadneho zasadania OZ – poslankyňa
Furmanová:
K p. Furmanovej
- čo sa týka časového priebehu rokovania OZ
(podľa odborníka na samosprávu p. Sotolářa
nie viac ako 3 hodiny) chcem Vám poukázať na
priebeh 13. rokovania Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja (ktorého som poslancom)
zo dňa 27.8.2007, ktoré prejednávalo 20 bodov
programu a rokovanie trvalo od 9.05 hod. do
10.20 hod. Zároveň chcem zdôrazniť, že rokovania sa zúčastnilo 47 poslancov a nie 9 ako
v našom OZ
K p. Slivkovi
- v obci nie je žiadna anarchia, ale pokiaľ chcete
aby v OZ prešli Vaše návrhy, tie musia byť odborného charakteru a realizovateľné v praxi a nie
populistické resp. antagonistického charakteru
voči Volebnému programu
- k tvrdeniu „aj keď nič neprejde v OZ čo navrhuje
opozícia“ len toľko:
• k VZN č. 4/2007 prešli v OZ dva vaše návrhy
• vyhovelo sa Vašej námietke voči začleneniu poslanca M. Rusnáka do KSaB
- čo sa týka rozvoja obce, Vy máte celkom iné
predstavy, ale predsa stále ste tvrdili, že máme
zhodný Volebný program (mimochodom, ktorý
ste odpísali odo mňa), ale fakticky ste proti nemu,
pretože ste zaň nehlasovali
- k Vášmu hodnoteniu mojej práce, že do roku 1998 som pracoval dobre a potom už nie
predkladám Vám citácie hodnotenia mojej práce
nezávislých osôb zo Slovenska a z USA, ktoré
sú protichodné s Vašimi názormi na moju osobu,
ktoré prezentujete na jednotlivých zasadania OZ
spolu s poslankyňou Furmanovou pretože Vy
ma hodnotíte subjektívnym pohľadom z dôvodu
dvojnásobného neúspechu kandidovania na post
starostu obce a u Vás oboch pretrváva zloba voči
mne. Ľudia, ktorí čítajú obecné noviny sa už z Vás
smejú pretože v zápisniciach OZ sa stále opakujú pri jednotlivých bodoch programu len mená
Slivka, Furmanová, Daniel..., Slivka, Furmanová,
Daniel... (citácie prečítal zástupca starostu obce
Július Jesze):
• 6.2.2000 email z Pensylvánie: ... videli sme plno
fotografií pri spracúvaní odpadov až po prácu
Dušana Daniela a ďalších z Nálepkova (ak sa čo
i len trochu z rómskej bytovej výstavby podarilo
tak je to vynikajúce) takže aj tak sa to v živote
stáva, že človek musí prísť do Pensylvánie, aby sa
viac dozvedel o rodnej zemi (veľvyslanec Bútora)
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• 15.3.2000 email z Pensylvánie: ... rozprával
som Martinovi Bútorovi o vynikajúcom starostovi
z Nálepkova. Povedal som mu, že ho považujem
za veľmi dobrý príklad progresívneho leadra.
Rozprávali sme sa spolu prinajmenšom hodinu
o návšteve Nálepkova a o Dušanovi Danielovi.
Veľvyslanec si požičal knižku, ktorú mi starosta
dal o Nálepkove a navrhol použiť Vášho starostu
ako príklad hodný nasledovania (Ed Corriveau
– štátny zamestnanec v oblasti životného prostredia)
• 28.6.2004 email zo Slovenska: ... veľmi pekne
Vám ďakujem za informácie, ktoré ste mi povedali a zaslali. Zažili sme dva krásne dni v Nálepkove, ktoré pod Vaším vedením stále opeknieva
• 4.12.2006 email zo Slovenska: ... blahoželám
Vám k úspešnému znovu zvoleniu na post starostu obce Nálepkovo. Úprimne sa teším, že
našu obec bude aj naďalej viesť skúsená osoba,
ktorá zodpovedne pristupuje ku všetkým úlohám
a ktorá všetky prekážky, problémy a niekedy aj
neriešiteľné situácie vidí ako nové výzvy
• ...
- takže z vyššie uvedeného vyplýva, že obec nepotrebuje radikálne zmeny, po ktorých Vy voláte,
aby mohla napredovať a čerpať eurofondy pretože obec sa uberá správnym smerom a pokiaľ
ste nepostrehli tak Vám chcem pripomenúť, že
obec Nálepkovo už vyčerpala niekoľko miliónov
z eurofondov, z fondov PHARE a z Európskeho
sociálneho fondu. Pravdaže Vy to nechcete vidieť.
- pre mňa nie je problémom vypočuť si aj kritické
hlasy na prácu aparátu OcÚ resp. na prácu riaditeľov a zamestnancov právnických osôb obce
(však nie sme predsa neomylní) a jednotlivé pripomienky dokážem v praxi realizovať, ale nie tie,
ktoré sú „vyvolané“ umelo s cieľom diskretizácie
Vami vopred vytypovaných jednotlivých osôb
K bodu č. 4/d zmena platu starostu obce
k 1.7.2007:
K p. Slivkovi
- z obce nikto nerobí dojnú kravu tým, že starostovi bol schválený uvádzaný plat (uzn. č.
102/2007-OZ – 61.950,-Sk), uvedomujem si
jeho výšku ale Vy si nechcete uvedomiť, že je to
len 1,44 % z celkových príjmov obce v roku 2005,
0,96 % z celkových príjmov obce v roku 2006
a v roku 2007 sa predpokladá 1,28 % na rozdiel
napr. od niektorých starostov obcí, ktorých plat
predstavuje cca 10 až 20 % z celkových ročných
príjmov obce. Ja si na svoj plat dokážem zarobiť

aj napr. vypracovávaním projektov na čerpanie
rôznych dostupných fondov.
- napríklad plat starostu obce v Helcmanovciach
s počtom obyvateľov 1600 je cca 50,0 tis.Sk,
v Smolníku s počtom obyvateľov 1260 je to
41,3 tis.Sk a Vy ste mi v decembri keď ste mali
v OZ väčšinu (5 hlasov) odsúhlasili 41,3 tis.
Sk a postavili ste ma na úroveň starostov, ktorí
začali pôsobiť prvé volebné obdobie a vôbec ste
nezohľadnili, že z 2855 obyvateľov máme 1295
Rómov.
K p. Furmanovej
- ku konštatácii, že nepočula zo strany koalície
žiaden konštruktívny návrh, len toľko:
• koaliční poslanci nerobia nič iné, len plnia schválený Volebný program a zatiaľ nemali možnosť oponovať Váš opozičný konštruktívny alebo
nekonštruktívny návrh. Vy zatiaľ len osočujete a znevažujete doposiaľ vykonanú 16-ročnú
prácu bývalých poslaneckých zborov a starostu
obce
K bodu č. 4 zaradenie poslanca Milana Rusnáka
do komisií OZ
K p. Baniakovej
- neakceptovanie návrhu poslanca M. Rusnáka do
KSaB len toľko:
• už v januári 2007 na rokovaní OZ ste odmietli resp. neschválili do Vašej komisie p. Beátu
Sedlákovú, ktorá vyberá poplatky za nájomné
byty obce čo je pre mňa úplne nepochopiteľné
pretože tu musí byť nevyhnutná úzka spolupráca
medzi ňou a KSaB. Však v tom čase ste mali 5
hlasov z 9 v OZ.
• stále zastávam názor, že M. Rusnák by mal
pracovať vo Vašej komisii pretože čo sa týka
sociálnej oblasti, tá sa na 80 % výlučne dotýka
minority obce

K bodu č. 5 Interpelácie ...
K p. Slivkovi
- k Vášmu vyjadreniu, že starosta nie je až taký
veľký funkcionár aby zneužíval auto na súkromné účely
• opätovne chcem zdôrazniť, že moje trvalé bydlisko je na adrese Nálepkovo, Surovecká cesta č.
752/10
• z Vášho vyjadrenia vyplýva, že „veľký funkcionár“ môže legálne zneužívať služobné vozidlo
na súkromné účely? To ale musíte zadefinovať
koho do tejto kategórie zaraďujete (? prezident,

? predseda vlády, ?...)
- skúste mi predložiť nejaké pozitívne referencie
na Vašu osobu počas Vášho pôsobenia na bývalých pracoviskách
- o dobrom mene obce Nálepkovo a jej starostu
svedčí aj to, že v roku 2001 v rámci okresu Gelnica som sa stal poslancom Zastupiteľstva KSK,
keď v decembrových voľbách som získal 1303
hlasov t.j. 25,1 %
- post poslanca Z-KSK som obhájil aj v roku 2005
s počtom hlasov 763 t.j. 13,8 % pričom Vy ako
kandidát na poslanca Z-KSK ste získal 201 hlasov a z 21 kandidátov ste skončili na 14. mieste.
Tak o čom máme my dvaja diskutovať čo sa týka
povesti svojho mena v rámci okresu Gelnica?
- pokiaľ sa budete pán poslanec Slivka chovať
a vystupovať na jednotlivých zasadania OZ tak
ako aj dnes tak určite medzi mnou a Vami
v žiadnom prípade nemôže nastať akákoľvek
spolupráca pretože všetko negujete tak ako ste
to dokázal, keď som navrhoval doplnenie programu o predaj nehnuteľností
- aj Vami prehlásený 17,0 mil.Sk nepodarok
(miestna komunikácia na Letnej ulici) Vám už bol
dobrý na zorganizovanie pretekov na kolieskových korčuliach
V otvorenej rozprave k vystúpeniu starostu obce
odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- sedím toľko rokov v OZ ako aj Vy pán starosta
a chcem poznamenať, že Váš prvý volebný program na roky 1991-1994 bol odpísaný z programu VPN, takže som bola nekonštruktívna?
- 12 rokov som pracovala v KSaB a dobre, ale len
Vy viete prečo som tam nepracovala aj naďalej
v štvrtom volebnom období hoci ste ma aj oslovili
– pretože som nechcela len podpisovať niečo
o čom nemôžem rozhodovať
- volebný program na roky 2007-2010 ako celok
bol schválený, sú veci s ktorými nesúhlasím
– nemôžem za to, že túto prítomní poslanci
vstúpte si do svedomia, lebo do Obecných novín
som uviedla Vaše odpovede na otázky starostu
k riešeniu problematiky rómskej otázky z nedoplatkov v roku 2006, kde sú Vaše vyjadrenia iné
ak dnes
- obyvatelia Novej ulice sa dopočuli od zamestnancov OcÚ, že ste vyhlásil – cestu na Novej
ulici, kde býva pani poslankyňa Furmanová
nebudú mať, pokiaľ bude poslankyňou
- vyprosím si od Vás invektívy, že som nekon11

štruktívna pretože raz podľa Vás urobím dobre
a raz neurobím dobre
Dušan Daniel
- program VPN som neodpísal, ale požadované
riešenia na skvalitnenie života v obci som premietol do volebného programu obce vrátane
ďalších návrhov, ktoré som dopracoval
- čo sa týka cesty na Vašej ulici, kde bývate,
sama ste dnes počuli, že bola podaná žiadosť
na Environmentálny fond vo veci rekonštrukcie
vodovodnej prípojky na ul. Nová II. a Školská ul.
Zároveň bude riešená aj dostavba vodovodu na
ul. Nová I. a ul. Strmá - takže to čo ste počuli nie
je pravda, lebo cesta môže by zrealizovaná až po
rekonštrukcii vodovodnej trasy
- nehovorím, že ste nerobili dobre, ale zmenou
pomeru poslancov po decembrových voľbách
2006 v pomere 4:5 v môj neprospech stali ste sa
nekonštruktívnou

-

-

-

-

-

-

Dušan Slivka
sám ste priznal, že ste nadviazali na VPN a mňa
teraz kritizujete
preštudoval som si všetky volebné programy
a z nich som si vybral svoj program
vo svojom volebnom programe ako kandidát na
starostu vychádzal som z Vašich skúseností a naviazal som sa na Vás s mojimi návrhmi takže som
Váš volebný program neodpísal, len doplnil
opýtajte sa Vašich poslancov možno Vám povedia
pravdu do očí
u Vás je nekonštruktívny ten čo nezdvihne ruku za
to čo Vy predkladáte, ako poslanec mám právo na
svoj názor
Vy sa nás nemôžete opýtať nič, lebo stále sedíte
v aute
že sa stále do Vás navážam, verím že ste 24
hodín starostom, ale keď sme Vás po pracovnej
dobe oslovili dvaja poslanci, považovali ste to za
obťažovanie
čo sa týka dojnej kravy, každý človek si urobí svoj
názor
čo sa týka referencií o mojej osobe som rád, že
ma ľudia nechvália ale naopak oslovujú a žiadajú
riešiť ich pripomienky a návrhy
že sa ľudia smejú z nás? ľudia nás oslovujú a hovoria nedajte sa, nedajte sa a hovoria – ozývajte
sa ďalej
stále ma bude trápiť to, keď niekto niečo zneužíva
predstavte si, že ako poslanec som mal v decembri 2006 najväčší počet hlasov, oveľa viac ako Vy
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- nechcem rozprávať akú volebnú kampaň ste
mali Vy prostredníctvom pánov Soveľa, Štullera
a Rusnáka
- čo sa týka citácií, ktoré sú vo Váš prospech pozitívne zo zahraničia a mimo obce je smutné, že
v Amerike vedia akého máme dobrého starostu,
ale opýtajte sa samotných občanov Nálepkova
ako Vás hodnotia
- vozíte sa len v aute, doslova zneužívate služobné auto, však aj minulú sobotu o 18.00 hod. ste
v ňom šiel s celou svojou rodinou
- pán poslanec Rusnák vôbec nevie, kde parkujete
so služobným vozidlom
- ako poslanec mám svoj názor a preto som aj
dnes hlasoval proti bodu dotýkajúceho sa predaja nehnuteľnosti obce pre Agrofarmu spol. s r.
o.
- ja sa môžem čestne pozrieť všetkým do očí na
rozdiel od Vás
Dušan Daniel
- Váš volebný program bol ozaj odo mňa odpísaný
s jediným doplnením, že „je potrebné načúvať
ľuďom“
- čo sa týka volebnej kampane, túto som si odskúšal vo voľbách do VÚC, keď som kandidoval za
poslanca v roku 2005 a zopakoval som ju aj vo
volebnej kampani na starostu obce v roku 2006
- prvýkrát vo voľbách na starostu obce som si robil
volebnú kampaň (v rokoch 1990, 1994, 1998,
2002 na rozdiel od Vás som si kampaň nerobil)
a po vzore veľkých politických strán kandidujúcich do NR SR aj ja som vo volebnej kampani
použil formu daru (potraviny,...), ktorá vôbec nie
je zákonom zakázaná
- Vy ste spolu s Vašou manželkou chodili z domu
do domu po celej obci a znevažovali ste moju
doterajšiu prácu, poukazovali ste na rozkrádanie
obecného majetku počas môjho pôsobenia vo
funkcii starostu obce ...
- mojim cieľom vo voľbách 12/206 bolo obhájiť
post starostu a nie poslanca, ale ako poslanec
som získal tradičných viac ako 300 hlasov
- na záver Vám môžem citovať prehlásenie prednostu OcÚ, ktorý je vo funkcii od marca tohto
roku a skutočne zistil veľký rozsah záberu pracovnej činnosti aparátu OcÚ vrátane právnických
osôb obce, ktoré znie:
„Pán Boh ochránil Nálepkovo pred tým, že
ste sa nestal starostom obce“
Po ukončení tejto rozpravy informácie starostu
obce boli vzaté na vedomie, za hlasovalo 6 poslan-

cov (Antlová, Augustiňáková, Jesze, Rusnák, Soveľ,
Štuller), 2 poslanci sa zdržali hlasovania (Baniaková, Furmanová) a poslanec Slivka nehlasoval.
K bodu č. 7:
Návrh na uznesenia
Uznesenia predkladala návrhová komisie priebežne počas jednotlivých bodov rokovania.
K bodu č. 8:
Záver
V závere starosta obce vytkol opozičným poslancom neschválenie doplnenia navrhovaného bodu programu č. 5/d Predaj nehnuteľnosti Agrofarme
spol. s r.o. Nálepkovo so zdôraznením, že využili
neprítomnosť poslanca Júliusa Jeszého a zámerne

zablokovali odsúhlasenie tohto bodu programu čím
opäť potvrdili svoj nekonštruktívny prístup vo vzťahu
k obecnému zastupiteľstvu a k obci samotnej.
Zároveň starosta obce vyhlásil, že v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolá
3. mimoriadne zasadanie OZ, na ktorom tento bod
bude prejednávaný. Pravdepodobne 3. MOZ bude
zvolané na štvrtok alebo piatok tohto týždňa.
Ďalšie mimoriadne zasadanie OZ je naplánované na 22. 10.2007 s jediným bodom programu:
Rozpočet obce na rok 2008.
Týmto vyhlásením ukončil starosta obce dnešné
zasadanie OZ.

Zapisovateľ: Gabriela Filická

Overovatelia: Milan Rusnák,

Natália Furmanová

Prednosta OcÚ: Ján Plencner

Starosta obce: Dušan Daniel

UZNESENIA
zo 6. riadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 24.9.2007
Obecné zastupiteľstvo
A/ BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 111/2007-OZ
Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 5. riadneho
zasadania OZ, dňa 30.7.2007.
Uznesenie č. 112/2007-OZ
Poznámky a výhrady starostu obce k jednotlivým bodom programu 5. riadneho zasadania OZ,
ktoré odzneli v bode 6.
Uznesenie č. 113/2007-OZ
Správu o vykonaní kontroly príkazov na jazdu
osobných áut v DDN n.o.

ho a stočného v TKŠN s.r.o.
Uznesenie č. 115/2007-OZ
Kontrola plnenia uznesení a úloh z 2. mimoriadneho zasadania OZ, dňa 30.8.2007.
Uznesenie č. 116/2007-OZ
1. Informáciu podanú predsedom komisie zo zasadania KOVP dňa 17.8.2007.
2. Informáciu z Komisie finančnej a správy obecného majetku zo dňa 21.8.2007.
3. Správu zo zasadaní Komisie kultúry, mládeže
a športu v dňoch 6.8.2007 a 17.9.2007.

Uznesenie č. 114/2007-OZ

4. Závery a doporučenia Komisie stavebnej,
územného plánu a životného prostredia zo dňa
6.9.2007.

Správu z kontroly prehodnotenia výšky vodné-

5. Závery a doporučenia Komisie sociálnej a by13

tovej z jej zasadania dňa 14.9.2007.
Uznesenie č. 117/2007-OZ
Informácie starostu obce o získaných financiách z podaných projektov a o rozpracovaných
projektoch.
Uznesenie č. 118/2007-OZ
Pripomienky a výhrady voči neprideleniu bytu
na ul. Zimnej č. 585, ktoré vzniesli pani Mulíková
ml. a pani Mulíková st..
B/ SCHVAĽUJE

Pristúpenie obec Nálepkovo k zabezpečovaniu
uzavretia zmluvy o medzinárodnej partnerskej
spolupráci s GMINOU NIEBYLEC.
Uznesenie č. 124/2007-OZ
Pridelenie jednoizbového nájomného bytu č. 13
na ul. Hlavnej č. 744/129 Ivanovi Sobinovskému,
bytom Nálepkovo, ul. Hámorská č. 615/13.
Uznesenie č. 125/2007-OZ
Finančnú spoluúčasť obce na projekte Zabezpečovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 5 % t.j. 118.128,-Sk
z celkového nákladu 2.362.562,-Sk.

Uznesenie č. 119/2007-OZ
Uznesenie č. 126/2007-OZ
Finančný príspevok pre MO SRZ vo výške
5.000,-Sk na zarybnenie rybárskeho revíru.
Uznesenie č. 120/2007-OZ
Zásady na používanie služobných a súkromných motorových vozidiel OcÚ, OcP a právnických
osôb zriadených obcou.
Uznesenie č. 121/2007-OZ
Účasť obce Nálepkovo v prípravných aktivitách
programu LEADER v spolupráci s obcami mikroregiónu Hnileckej doliny a pričlenenie sa k vytváranému spoločnému LEADER územiu s mikroregiónmi Čremošného a Údolia Bodvy.
Uznesenie č .122/2007-OZ
1. Príspevok obce Nálepkovo vo výške 5.000,-Sk
na uhradenie nákladov spojených so spracovaním LEADER stratégie
a poveruje
2. Starostu obce Nálepkovo Dušan Daniela zastupovaním obce (samosprávy) v Miestnej akčnej
skupine (MAS) a podpísaním príslušných dokumentov súvisiacich s programom LEADER.
3. Obec Nálepkovo bude ďalej zastupovať:
za tretí sektor Zdenka Rabatínová
za podnikateľský subjekt Zdenek Štuller
Uznesenie č. 123/2007-OZ
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Finančnú spoluúčasť obce na projekte Rozšírenie existujúceho vodovodu vo výške 5 % t.j.
208.000,-Sk z celkového nákladu 3.020.000,-Sk.
Uznesenie č. 127/2007-OZ
Finančnú spoluúčasť obce na projekte Úprava
a rekonštrukcia existujúcich vodných zdrojov vo
výške 5 % t.j. 239.000,-Sk z celkového nákladu
5.020.000,-Sk.
Uznesenie č. 128/2007-OZ
Doplnenie Komisie sociálnej a bytovej pri OZ
o pracovníčku OcÚ Beátu Sedláková, ktorá koordinuje zabezpečovanie opráv v nájomných bytoch
obce vrátane vyberania nájomných poplatkov.
C/ UKLADÁ
prednostovi OcÚ
Uznesenie č. 129/2007-OZ
V spolupráci so správcom obecných nájomných
bytov (TKŠN s.r.o.) preveriť skutočný – reálny stav
spoločných priestorov vo všetkých bytovkách vo
vlastníctve obce.






Zapisovateľ: Gabriela Filická
Overovatelia: Milan Rusnák,
Natália Furmanová
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

OBEC Nálepkovo, Stredný riadok č. 384/1,
PSČ 053 33
Naša značka: 1008/2007
Vybavuje/linka: Dn/4494230
V Nálepkove, dňa 3.10.2007
VEC
Písomná odpoveď na Vaše pripomienky
v bode č. 5) Pripomienky a dotazy obyvateľov
obce zo 6. riadneho zasadania OZ v Nálepkove, dňa 24.9.2007
Na uvedenom zasadaní OZ ste vzniesli pripomienky a výhrady voči dôvodom nepridelenia
nájomného bytu obcou Vašej rodine, ktoré odzneli
v bode 3/a Návrh KSaB pri OZ na pridelenie bytu
v 6 b.j. – dom č. 585 na ul. Zimnej.
Namietali ste, že v žiadnom prípade konvektory elektrokúrenia neboli poškodené tak isto ako aj
vodovodné batérie boli bez poškodenia.
Taktiež ste namietali, že výška uvádzaného
nájomného dlhu 2.722,-Sk je nepravdivá a vo
vzťahu k obci nemáte už žiadne záväzky dotýkajúceho sa bytu.
V závere Vášho vystúpenia som Vám prisľúbil
písomnú odpoveď, z ktorej vyplýva nasledovné:
- z prílohy listu vypracovanej p. Sedlákovou
(pracovníčkou OcÚ) zo dňa 2.10.2007 jednoznačne vyplýva prehľad platieb nájomného
počas celých 33 mesiacov trvania nájomného
vzťahu k bytu v 6 b.j. č. 580 na ul. Zimnej
medzi Vami a obcou. Z prehľadu vyplýva, že
ešte dlhujete k dnešku 2.722,-Sk za nájomné
(o čom ste boli osobne informovaná pracovníčkou OcÚ) a ďalších 215,-Sk dlhujete za
elektrickú energiu spoločných priestorov byto-

		
		
		
		

Vážená pani
Margita Mulíková, ml.
Hlavná č. 431
053 33 Nálepkovo

vého domu za obdobie jún 2004 až jún 2005
- z priloženej fotodokumentácie po odovzdaní
bytu na Vašu vlastnú žiadosť jednoznačne
vyplýva, že konvektory (v počte 5 ks) a vodovodné batérie (v počte 3 ks) boli znehodnotené
resp. nekompletné, nehovoriac o poškodenej
peci ZANUSSI a kuchynskej linky
Na renováciu Vami odovzdaného bytu bolo
vynaložených 31.722,-Sk o čom svedčí aj príslušná fotodokumentácia uložená na OcÚ.
Takže celkom na záver si Vám dovoľujem
pripomenúť, že z priložených dokumentov vyplýva
potvrdenie uvádzaných skutočností na 5. riadnom zasadaní OZ dňa 30.7.2007 a Vaše osobné vyjadrenia na 6. riadnom zasadaní OZ dňa
24.9.2007 boli nepravdivé a zavádzajúce.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám
doporučujem finančné pozdĺžnosti voči obci vysporiadať (2.722,-Sk + 215,-Sk) čo najskôr.
Otázka odovzdania nevymaľovaného bytu (tak
ako Vám ukladal ukončený nájomný vzťah pri jeho
odovzdaní) a poškodenie jeho vybavenia bude
predmetom ďalšieho postupu zo strany obce voči
Vám.
Predpokladám, že sa za Vaše nepravdivé
a osočujúce výroky na najbližšom riadnom zasadaní OZ ospravedlníte.


Ing. Dušan Daniel

starosta obce
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Prílohy: fotodokumentácia poškodeného vybavenia bytu

ZÁPISNICA
z 3. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 28.9.2007
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce,
Ján Plencner – prednosta OcÚ
Marta Augustiňáková, Natália Furmanová,
Július Jesze, Milan Rusnák, Dušan Slivka,
Ján Soveľ, Zdenek Štuller – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Gabriela Filická – sekretariát
Vladimír Labuda,
Milan Lapšanský, OcP – ozvučenie
Neprítomní:
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Dáša Baniaková (ospravedlnená ústne),
Eva Antlová (ospravedlnená písomne)
Zasadanie mimoriadneho OZ otvoril a viedol
starosta obce, ktorý predniesol návrh programu
v zmysle pozvánky zo dňa 25.9.2007. Dôvod zvolania tohto MOZ bol vysvetlený v závere zápisnice
zo 6. riadneho zasadania OZ, ktoré sa uskutočnilo
24.9.2007. Za návrh tohto programu hlasovali
všetci prítomní poslanci.
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Predaj nehnuteľností Agrofarme, spol. s r.o.,

Nálepkovo
3. Návrh na uznesenie
4. Záver
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bola určená:
Gabriela Filická – sekretariát starostu obce
Do návrhovej komisie boli delegovaní:
Marta Augustiňáková – za klub
ANO – SMER,SD
Dušan Slivka – klub nezávislých poslancov
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Zdenek Štuller
Natália Furmanová
K bodu č. 2:
Predaj nehnuteľnosíi Agrofarme, spol. s r.o.,
Nálepkovo
V úvode starosta obce poukázal na Návrh
na rokovanie OZ vo veci predaja nehnuteľností Agrofarme, spol. s r.o. Nálepkovo zo dňa
24.9.2007, ktorý predkladal spracovateľ Dušan
Kozák – právnik OcÚ na 6. riadnom zasadaní OZ,
dňa 24.9.2007.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- hovorili ste, že ste predložili návrh – to nebolo
predloženie, ale hodenie
- poslanec by sa mal s ním oboznámiť, uzávierka materiálov bola 7.9.2007 podľa schváleného harmonogramu
- mám konštruktívny návrh, časť pozemkov predajme a časť pozemkov s Agrofarmou vymeňme v časti Grün a pokračujme tam vo výstavbe
rómskej osady I. a II. etapy, postavme tam
kultúrne, duchovné centrum, obchod. Pán poslanec Rusnák má dcéru – predavačku. Mohli
by tam mať tak ako sme mali vo volebnom
programe vlastnú samosprávu. Mohli by sme
vystavať vzorovú osadu.
- máme možnosť nepokračovať vo výstavbe RO
– IV. etapa, Píla, kde chýba verejné osvetlenie,
chýbajú chodníky, ... a radšej Rómov koncentrovať na jednom mieste – v Grüne
- poľovníci a rybári by nemali spôsobené škody,
keby sme pozemky vymenili. Niečo predajme
– niečo vymeňme

- a ... ďalšie a ďalšie veci, ktoré sú nevýhodné
v prospech obce
- argumentovať uznesením z roku 2005?, dnes
je dnes!
- Grün má vybudovanú infraštruktúru, dnes je
tam aj škôlka, potom obchod...
- nemuseli by nakupovať u pána Štullera, tak
ako teraz, ale mohli by nakupovať priamo
v Grüne
- je to nevyhnutné v budúcnosti stavať ďalšiu
rómsku osadu?
- toto je môj návrh, v budúcnosti musí obec pouvažovať, kde bude stavať ďalšiu osadu
- tento návrh je návrhom, ktorý by mal byť braný
do úvahy
Dušan Daniel
- paritný, rovnovážny stav majority s minoritou
nastane v roku 2011 (nie v roku 2015 ako som
to pôvodne predpokladal)
- Vaše návrhy sú dobré, ale nerealizovateľné, aj
keď sú konštruktívne pretože pozemky v časti
Grün nevlastní Agrofarma, ale Slovenský pozemkový fond – čiže štát
- jedná sa o predaj cca 3,4 ha pozemkov za 1,4
mil.Sk, ktoré Agrofarma uhradí najneskôr do
31.12.2007

Dušan Kozák
- vysvetlil prečo tento návrh bol daný do OZ
na prerokovanie tak rýchlo (na jeho podnet).
V súvislosti s platným uznesením z roku 2005
a s vyhotoveným a platným geometrickým
plánom zo dňa 12.6.2007.
- podľa mňa je to výhodný predaj
- pozemky v Grüne okrem Slovenského pozemkového fondu vlastnia aj súkromné osoby
Milan Rusnák
- čo sa týka obchodu v Grüne pán Slivka, obchod tam bol a ako sa tam predávalo? – ani
nehovorím ...
- ďakujem starostovi obce za to čo pre Rómov
robil a robí
- čo sa týka koncentrácie Rómov v Grüne, ako
by to vyzeralo? radšej je ich potrebné porozdeľovať ako sa to teraz robí
Dušan Slivka
- áno, obchod v Grüne bol, ako skončil – nebudem komentovať! Pretože bol zvýšený nájom
za priestory
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- nesúhlasím s pánom Rusnákom, že starosta
rozdelil Rómov na viac miest. Je lepšie, keď
sú pohromade – v týchto veciach sa nezhodneme
- vytvoríme ďalšiu lokalitu, ktorú znečistíme
– Rómovia nepoužívajú kuka konvy, všetky
odpadky pôjdu do potoka a to nehovorím
o dopade na poľovníctvo a rybárstvo
Dušan Daniel
- časť peňazí (príjmu) pôjde aj na výplaty, pretože z podaných projektov zabezpečíme aj
vyššie príjmy pre obec (doposiaľ podaných 5
projektov)
- nezdieľam Váš názor na koncentráciu Rómov,
ich rozdelenie má význam aj z hľadiska bezpečnosti...
- obchod? podnikateľ v Grüne platil za priestory
na obchod v Komunitnom centre Grün dva roky
ročný nájom 1,-Sk!, keď sme uplatnili obvyklú
cenu v obci 250,-Sk/m2/rok = cca 10.000,-Sk
ročne, tak obchod zatvoril! On sa tak rozhodol
sám! Nikto ho k tomu nenútil, 10.000,-Sk ročný nájom v Nálepkove pri stabilnej klientele je
vysoký???
- Čo sa týka poľovníkov a rybárov, nemajte
žiadne obavy
Július Jesze
- obecné poľovnícke združenie má poľovný revír
aj v Grüne aj na Píle je lepšie, že sa tá záťaž
rozdelí
- čo sa týka potoka, bývam na konci obce – od
Hnilčíka, kde nebývajú Rómovia a potok je
znečisťovaný, preto netreba poukazovať len na
Rómov
Dušan Slivka

- tie projekty sú podané, takže peniaze z nich
nebudú čerpané v tomto roku, preto pán starosta nezavádzajte
Dušan Daniel
- neviem, odkiaľ máte vedomosť, že nebudú
čerpané financie z podaných projektov?
- ja nezavádzam, robím transparentne – všetky
ekonomické údaje sú zverejňované aj v Obecných novinách Nálepkovo (600 ks výtlačkov sa
expeduje v obci)
- takže ja som nikdy za 16 rokov starostovania
nikoho nezavádzal a ani nebudem zavádzať, je
na čase, aby ste zmiernil svoj konfrontačný tón
tak ako som Vám to povedal aj v pondelok na
riadnom zasadaní OZ
Po tejto rozprave sa pristúpilo k samotnému
hlasovaniu.
K bodu č. 3:
Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie č. 130/2007-OZ, ktoré bolo schválené, 6
poslancov za, poslanec Slivka bol proti.
K bodu č. 4:
Záver
Po naplnení programu starosta obce vyhlásil
rokovanie za ukončené a poďakoval prítomným
za účasť.

Zapisovateľ: Gabriela Filická

Overovatelia: Zdenek Štuller,

Natália Furmanová

Prednosta OcÚ: Ján Plencner

Starosta obce: Dušan Daniel

UZNESENIA
z 3. mimoriadneho zasadania
Obecného zastupiteľstva v Nálepkove,
konaného dňa 28.9.2007
Obecné zastupiteľstvo
A/ SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 130/2007-OZ
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1. Predaj pozemkov AGROFARME, spol. s r.o.,
so sídlom Nálepkovo č. 452, IČO: 36217247
za kúpnu cenu:
- 35,-Sk za ornú pôdu a trvale trávnaté porasty
- 70,-Sk za zastavanú plochu

čo je v súlade s uznesením OZ v Nálepkove č.
108/2003-OZ zo dňa 29.9.2003.
2. Predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Nálepkovo v prospech nadobúdateľa AGROFARMA, spol. s r.o., so sídlom Nálepkovo č. 452,
IČO: 3621747 sa uskutoční podľa geometrického plánu č. 10/2006 zo dňa 12.6.2007
a overeného Správou katastra v Gelnici pod č.
143/2007 dňa 13.9.2007.
3. Predaj pozemkov
- parc. E KN č. 2021/2 o výmere 1691 m2, druh
pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN č. 2023
o výmere 1144 m2, druh pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN č. 2024/1 o výmere 1985 m2,
druh pzemku ost. plochy, parc. E KN č. 2024/2
o výmere 31 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2024/3 o výmere 26 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2024/4
o výmere 13 m2, druh pzemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2024/5 o výmere 31 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2024/6
o výmere 8 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2024/7 o výmere 34 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2024/8
o výmere 15 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2024/9 o výmere 27 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2024/10
o výmere 23 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2024/11 o výmere 12 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2024/12
o výmere 44 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2024/13 o výmere 14 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2025/1
o výmere 1967 m2, druh pozemku ost. plochy,
parc. E KN č. 2025/2 o výmere 31 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2025/3
o výmere 13 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2025/4 o výmere 13 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2025/5
o výmere 12 m2, druh pozemku zast. plochy,
parc. E KN č. 2026 o výmere 668 m2, druh
pozemku zast. plochy, parc. E KN č. 2032
o výmere 1372 m2, druh pozemku tr. tráv.
porasty, parc. E KN č. 2034/2 o výmere 1906
m2, druh pozemku tr. tráv. porasty, parc. E
KN č. 2035 o výmere 1436 m2, druh pozemku
zast. plochy a nádvoria, parc. E KN č. 2040
o výmere 851 m2, druh pozemku tr. tráv. por.,
parc. E KN č. 2041 o výmere 1419 m2, druh
pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN č. 2042
o výmere 1345 m2, druh pozemku tr. tráv. po-

rasty, parc. E KN č. 2043 o vým,ere 1595 m2,
druh pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN č.
2045 o výmere 1434 m2, druh pozemku tr. tráv.
porasty, parc. E KN č. 2046/1 o výmere 1254
m2, druh pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN
č. 2046/2 o výmere 1214 m2, druh pozemku tr.
tráv. porasty, parc. E KN č. 2049/1 o výmere
310 m2, druh pozemku tr. tráv. porasty, parc.
E KN č. 2049/2 o výmere 328, druh pozemku
tr. tráv. porasty a parc. E KN č. 2050 o výmere
982 m2, druh pozemku tr. tráv. porasty, parc. E
KN č. 2051 o výmere 847 m2, druh pozemku
orná pôda, parc. 2123/1 o výmere 537 m2,
druh pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN č.
2123/2 o výmere 632 m2, druh pozemku tr.
tráv. porasty, parc. E KN č. 2124/1 o výmere
3696 m2, druh pozemku orná pôda, parc. E KN
č. 2124/2 o výmere 3681 m2, druh pozemku
orná pôda, parc. E KN č. 2126 o výmere 1549
m2, druh pozemku orná pôda, parc. E KN č.
2153 o výmere 1257 m2, druh pozemku tr. tráv.
porasty, parc. E KN č. 2159 o výmere 1985
m2, druh pozemku orná pôda, parc. E KN č.
2161 o výmere 1501 m2, druh pozemku orná
pôda, parc. E KN č. 2162 o výmere 2216 m2,
druh pozemku orná pôda, parc. E KN č. 5843/1
o výmere 37 m2, druh pozemku vodná plocha,
parc. E KN č. 5843/2 o výmere 31 m2, druh
pozemku vodná plocha, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1420, kat. územie Nálepkovo,
- parc. E KN č. 2028 o výmere 847 m2, druh
pozemku tr. tráv. porasty, parc. E KN č. 2044/1
o výmere 2078 m2, druh pozemku orná pôda,
parc. E KN č. 2125/2 o výmere 3520 m2, druh
pozemku orná pôda, parc. E KN č. 2149 o výmere 8759 m2, druh pozemku tr. tráv. porasty,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, kat. územie Nálepkovo,
- parc. E KN č. 2039 o výmere 1114 m2, druh
pozemku orná pôda, parc. E KN č. 2163
o výmere 2180 m2, druh pozemku orná pôda,
zapísaných na liste vlastníctva č. 817, kat.
územie Nálepkovo, ktorých Obec Nálepkovo
je podielovým spoluvlastníkom v ˝ k celku







Zapisovateľ: Gabriela Filická
Overovatelia: Zdenek Štuller,
Natália Furmanová
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel
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Konferencia o problematike výskumu
lesných ekosystémov
V dňoch 26.-28.9.2007 sa uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou k problematike
výskumu lesných ekosystémov, ktorej spoluorganizátormi boli aj Lesy obce Nálepkovo s.r.o.
Konala sa pri príležitosti nedožitých 75-ich narodenín Prof. RNDr. Ladislava Šomšáka, DrSc., rodáka z Nálepkova-Záhajnice. Medzi hlavné témy
konferencie patrili aj ekologické aspekty obnovy
lesov obce Nálepkovo.
Lesy obce Nálepkovo s.r.o. prezentovali na konferencii výsledky ozdravných opatrení na
trvalých pokusných plochách, ktoré boli založené
v roku 1996 v spolupráci s Katedrou pedológie
Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Informácie o pokusných plochách vzbudili veľký záujem
u účastníkov konferencie, čo sa prejavilo na zaujímavej a plodnej diskusii.

V rámci konferencie sa 28. 9.2007 uskutočnila
terénna exkurzia na plochy dlhodobého výskumu,
ktoré boli založené v spolupráci s pracovníkmi
Katedry pedológie PriF UK v Bratislave v lokalitách Surovec a Záhajnica, a ktorých garantom
bol práve Prof. Šomšák. Exkurzie sa zúčastnili
profesori viacerých vysokých škôl na Slovensku
ako aj ďalší odborníci v oblasti botaniky, ochrany
prírody, pedológie a lesníctva.
Záverom bolo konštatované, aby sa na pokusných plochách Lesov obce Nálepkovo s.r.o.
naďalej sledovali a vyhodnocovali vplyvy ozdravných opatrení.

V Nálepkove, dňa 3.10.2007

Ing. Jozef Antoni

konateľ

Lesy obce Nálepkovo s.r.o

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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