Šťastné a veselé!
Nad Betlehemom jasná
hviezda, to prekrásne
znamenie, príchod Svetla,
lásky, šťastia, nositeľa nádeje.
Krásne Vianoce a šťastný
Nový rok .
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ZÁPISNICA
z 20. riadneho zasadania Obecného
zastupiteľstva v Nálepkove,
dňa 30.11.2009
Prítomní:
Dušan Daniel – starosta obce
Eva Antlová, Natália Furmanová,
Július Jesze, Irena Majorová,
Milan Rusnák, Dušan Slivka,
Ján Soveľ – poslanci OZ
Dušan Kozák – právnik OcÚ,
Imrich Keruľ – HK obce,
Anna Bobáková – ref. soc.,
Jozef Sopko – náčelník OcP
Ospravedlnení:
Dáša Baniaková,
Zdenek Štuller, Ján Plencner
Hostia:
Štefan Czölder, Tibor Dunka,
Milan Rusnák ml., Alojz Mižigár,
Imrich Horváth,
Miroslav Horváth, Roman Dunka
V úvode starosta obce Dušan Daniel predložil
program dnešného rokovania v zmysle pozvánky
zo dňa 23.11.2009.
Pani poslankyňa Furmanová vzniesla otázku
či pán poslanec Jesze je práce neschopný a pokiaľ to tak je tak jeho hlasovanie nemôže byť právoplatné vrátane hlasovaní na predchádzajúcich
zasadaniach OZ.
Pán poslanec Slivka vzniesol otázku prečo
nie je počas zasadnutí OZ v poslednom období
realizovaný zvukový záznam.
Na tieto otázky reagoval starosta obce:
- na otázku pani Furmanovej odpovie samotný
pán zástupca
- na otázku pána Slivku poznamenal, že aj
pokiaľ boli realizované zvukové záznamy tak
tieto neboli zrozumiteľné pretože diskutujúci
poslanci nehovorili na mikrofón, ale nie je
problém, že na ďalšom zasadaní OZ bude
zvukový záznam realizovaný
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Pán poslanec Jesze:
- áno, som práce neschopný ale funkciu poslanca vykonávam počas povolených vychádzok a nevidím problém v tom, žeby môj hlas
mal byť neplatný počas rokovania OZ
Program:
1. Úvod – ustanovenie pracovných komisií
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z 19. riadneho zasadania OZ, dňa 5.10.2009
3. Zásady hospodárenia s majetkom obce
4. Informácia o dosiahnutých ekonomických
výsledkoch právnických osôb obce za 0109/2009 (LON s.r.o., TKŠN s.r.o., DDN n.o.)
5. VZN č. 11/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nálepkovo
6. Predaj majetku obce
- parc. č. 2908 – pasienok na Švedlárskej
hore – 840551 m2
7. Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
a) Návrh na zmenu uznesenia na stravu pre
dôchodcov
8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
9. Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
(na zasadaní OZ písomne predložiť návrhovej
komisii návrhy na príslušné uznesenia)
a) Návrh na schválenie šetrenia finančných
prostriedkov poslankyňou Furmanovou
10. Záver
Za predložený návrh programu hlasovali všetci
prítomní poslanci.
K bodu č. 1:
Úvod – ustanovenie pracovných komisií
Za zapisovateľa zápisnice bol určený:
Július Jesze – zástupca starostu obce
Do návrhovej komisie boli nominovaní:
Eva Antlová
Irena Majorová

Za overovateľov zápisnice boli určení:
Dušan Slivka
Ján Soveľ
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a úloh
z 19. riadneho zasadania OZ, dňa 5.10.2009
Na 19. riadnom zasadaní OZ bolo prijatých
celkom 18 uznesení (uzn. č. 392-409/2009-OZ),
ktoré sú priebežne plnené resp. boli konštatačného charakteru.
V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
a pripomienky.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 410/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 19.
riadneho zasadania OZ, dňa 5.10.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 3:
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Prijatie nových zásad hospodárenia s majetkom obce je žiaduce z dôvodu novelizácie zákona
o majetku obcí zákonom č. 258/2009 Z.z., ktorým
sa s účinnosťou od 1. júla 2009 mení a dopĺňa
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novela zákona doplnila v § 2d, § 4c a § 14d
prechod majetku štátu o pozemky vo vlastníctve
Slovenskej republiky zastavané stavbami, ktoré
prešli do vlastníctva obcí. V ustanoveniach § 1
ods. 2 je bližšie špecifikovaný obsah pojmu majetok obce a v ustanoveniach § 6 a § 6a je upravené
majetkové postavenie obcí a nimi zriadených
organizácií.
Okrem uvedených doplnených ustanovení zákona o majetku obcí je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť aj prijatiu ustanovení § 9a a § 9b,
ktorým sa zaviedli nové regulačné pravidlá hospodárenia a nakladania s majetkom obcí.
Po účinnosti uvedenej novelizácie zákona
o majetku obcí, prevody majetku obce sa môžu
uskutočniť len na základe obchodnej verejnej
súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku pri
dodržaní ďalších podmienok ustanovených v zá-

kone (zverejnenie zámeru predať majetok a pod.).
Taktiež sú výslovne uvedené aj prípady, kedy sa
uvedený postup pri prevode majetku nepoužije.
Jedným z dôvodov, kedy obec môže svoj
majetok previesť na inú právnickú alebo fyzickú
osobu bez verejnej súťaže, dražbou alebo priamym predajom podľa znaleckého posudku sú prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
Presná definícia pojmu „prípad hodný osobitného zreteľa“ nie je nikde uvedený, a podľa
môjho názoru ani nie je možné takýto pojem
definovať. Je preto na individuálnom posúdení
každého poslanca uvážiť s prihliadnutím na všetky okolnosti, ktorý prípad je možné považovať
za prípad hodný osobitného zreteľa (investičný
rozvoj, zamestnanosť, vhodnosť a využiteľnosť
majetku do budúcna, verejnoprospešná činnosť
a pod.).
Vzhľadom na pomerne zložitú, ale podstatnú
vyššie uvedenú vec odporúčam poslancom OZ
okrem iných vecí zahrnutých v návrhu na prijatie zásad nakladania s majetkom obce zvýšenú
pozornosť venovať aj ods. 9 tretej časti, kde sa
uvádza, čo sa má považovať za prípad osobitného zreteľa.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Kozák
- v krátkosti doplnil krátkym komentárom podstatu „Zásad hospodárenia ...“
Dušan Slivka
- namietal chybu v čl. II. písm. d) že namiesto
3.331,94 € by tam mala byť uvedené čiastka
331,94 a taktiež v čl. III. písm. c) by mala byť
namiesto čiastky 66,39 € čiastka 166,39 €
- s predmetnými zásadami vôbec nesúhlasím
pretože nie sú ničím, ale len prostriedkom pre
starostu obce a pre jeho konanie
- o tomto svedčí aj to, že starosta obce podpísal
zmluvu na projekt renovácie obce za 620,0
tis.Sk a neobstojí tvrdenie starostu obce, že
toto bolo uvedené vo Volebnom programe
a v Akčnom pláne obce na toto volebné obdobie, ale to je úloha pre hlavného kontrolóra,
ktorého neriadi starosta obce, ale obecné
zastupiteľstvo
Dušan Daniel
- právnik OcÚ námietky týkajúce sa finančných
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čiastok preverí a prípadne opraví
- pán poslanec, dôvodová správa k tomuto materiálu uvádza, že z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí č. 258/2009 Z.z., ktorým sa
s účinnosťou od 1.7.2009 mení a dopĺňa zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je žiaduce
tieto Zásady prijať. Toto neplatí len pre obec
Nálepkovo, ale platí pre všetky mestá a obce
SR, takže to nie je len prostriedok pre starostu
obce Nálepkovo ako uvádzate.
- k hlavnému kontrolórovi len toľko, že je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva
OZ, ale starosta je štatutárnym orgánom pracovno-právnych vzťahov zamestnancov obce
a preto podlieha HK pracovne aj pod starostu
obce nielen pod OZ
Dušan Slivka
- starosta obce mu nemôže zadávať úlohy
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 411/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Nálepkovo podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Za hlasovali 4 poslanci (Jesze, Majorová,
Rusnák, Soveľ) a hlasovania sa zdržali 3 poslanci
(Antlová, Furmanová, Slivka).

Eva Antlová
- hlavný kontrolór vôbec nemal spracovávať
ekonomické výsledky týchto organizácií
- LON s.r.o. odviedlo do rozpočtu obce za
uvedené obdobie len 800,0 tis.Sk pričom za
rovnaké obdobie roku 2008 to bolo 2,5 mil.Sk,
tu treba hľadať rezervy pretože vo vedení je 5
zamestnancov a k tomu ešte 6-ti lesníci
Dušan Daniel
- pán poslanec Slivka, asi ste si neprečítali dôvodovú správu HK, z ktorej vyplýva, že predloženie týchto informácií vyplýva zo zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení konkrétne
§ 18 d) ods. 1 a dos. 2 písm. c) t.j. kontrolná
činnosť právnických osôb obce, v ktorých má
obec majetkovú účasť a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
- pani poslankyňa Antlová, Vy ste ekonómka
v štátnych lesoch, takže z uvedeného prehľadu hospodárenia LON s.r.o. by ste mali
pochopiť, že znížený odvod pre OcÚ spočíva
v poklese speňaženia dreva na 1m3 cca
o 320,-Sk a taktiež, že z celkovej dodávky
dreva v tomto roku bolo len cca 4700 m3 piliarskej guľatiny oproti cca 7600 m3 rovnakého
obdobia roku 2008
Na záver bolo prijaté:

K bodu č. 4:
Informácia o dosiahnutých ekonomických výsledkoch právnických osôb obce za 01-09/2009
(LON s.r.o., TKŠN s.r.o., DDN n.o.)

Uznesenie č. 412/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dosiahnutých ekonomických výsledkoch
LON s.r.o., TKŠN s.r.o. a DDN n.o. za obdobie
01-09/2009.

Predloženie týchto informácií vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a poslanci obdržali základné informácie k 30.9.2009
v porovnaní k 30.9.2008.

Za hlasovalo 5 poslancov (Antlová, Jesze,
Majorová, Rusnák, Soveľ), 1 poslanec sa hlasovania zdržal (Slivka) a poslankyňa Furmanová sa
pri hlasovaní neprezentovala.

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

K bodu č. 5:
VZN č. 11/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Nálepkovo

Dušan Slivka
- prečo tento predkladaný materiál spracoval
hlavný kontrolór, to nie je jeho úlohou, tieto
materiály mala spracovať ekonómka
- TKŠN s.r.o. vykazuje zisk, ale pritom má vyššie záväzky ako pohľadávky, to znamená, že
je v strate a preto by mala byť zrušená tak ako
to už pán starosta sľúbil k 31.8.2009
- naopak obec poskytuje tejto organizácií dotáciu
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V navrhovanom Všeobecne záväznom nariadené o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce na rok 2010 sú oproti predchádzajúcemu všeobecne záväznému nariadeniu
z 15.12.2008 platnému pre rok 2009 navrhované
tieto zmeny:

- v zmysle zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike dňom
1.1.2010 sa už neuvádza duálne zobrazovanie
cien v slovenskej mene a tiež v eurách, a z toho dôvodu v navrhovanom všeobecnom nariadení sú miestne dane a poplatky uvádzané len
v mene euro,
- podľa § 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzba miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady nesmie
byť vyššia ako súčet priemerných nákladov
obce na zabezpečenie činnosti nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich
so zabezpečením zberných nádob. Za rok
2009 náklady obce na zabezpečenie činnosti
s komunálnym odpadom sú vyššie ako príjmy
na túto činnosť. Na základe tejto skutočnosti
je navrhovaná zmena sadzby poplatku pre
domácnosť z 9 € za osobu a kalendárny rok na
12 € za osobu a kalendárny rok, čím náklady
a príjmy za túto činnosť obce budú vyrovnané
(§ 10, ods. 7 VZN)
- pri znižovaní dane z pozemkov a dane zo stavieb na bývanie o 20 % občanom dôchodcom
nad 65 rokov na rok 2009 obecné zastupiteľstvo vychádzalo z minimálnej mzdy, ktorá
pre rok 2009 bola 268,87 €. S účinnosťou od
1.1.2010 minimálna mzdy je 307,70 €. Z toho
dôvodu je navrhovaná aj zmena zníženia dane
uvedená v § 6 ods. 2 návrhu VZN.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- poplatok za komunálny odpad sa zdvihne
o 3,-€ na osobu, ako budeme riešiť narastajúce nedoplatky, keď sociálne slabšie rodiny sú
najpočetnejšie
Milan Rusnák
- obec hádže krízu na občanov a zvyšuje poplatky za odpad, vodné a stočné a napr. prečo
aj mňa nežiadali zodpovední pracovníci úhradu nedoplatkov za roky 2004, 2005 a 2006
skôr a v čas ale napr. teraz ma odpojili od
dodávky pitnej vody
Dušan Slivka
- v § 6 ods. 2 by bolo vhodné doplniť aj zvýhodnenie ZŤP

Eva Antlová
- poukázala na nutnosť riešenia poplatkov za
komunálny odpad aj v rekreačnej časti obce
Peklisko
Dušan Kozák
- vyššie uvedené požiadavky dopracuje resp.
preverí a doplní
Dušan Daniel
- z dôvodovej správy vyplýva, že obec nemôže
vykazovať na poplatkoch za komunálnych
odpad zisk ale zároveň ani nemôže doplácať
a preto nie je možné postupovať v nasledujúcom roku tak ako doposiaľ, keď skutočné
náklady za odvoz a likvidáciu komunálneho
odpadu boli cca 1,0 mil.Sk a obec od obyvateľov vyinkasovala maximálne 600,0 tis.
Sk. V mestách dostanete vymeriavací výmer
a pokiaľ príslušnú čiastku neuhradíte nasleduje exekučný postup bez rozdielu či je alebo nie
je finančná kríza.
- čo sa týka poplatkov za vodné a stočné k tomu
len toľko, že od 1.9.2009 tieto bude inkasovať
obec a nie TKŠN s.r.o. (TKŠN s.r.o. urobila
odpočty vodomerov k 31.8.2009 a vystavila
odberateľom príslušné faktúry). V januári 2010
odpočty vodomerov uskutoční OcÚ a vystaví
taktiež príslušné faktúry.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 413/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 11/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady
na území obce Nálepkovo na rok 2010 vrátane
doplnenia § 6 ods. 2 o ZŤP.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
K bodu č. 6:
Predaj majetku obce - parc. č. 2908 – pasienok na Švedlárskej hore – 840551 m2
Návrh na schválenie predaja uvedeného pozemku je v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Podľa uvedeného ustanovenia zákona
o majetku obcí, obec môže svoj majetok previesť
na inú osobu mimo verejnej obchodnej súťaže,
dražby alebo priamym predajom za cenu podľa znaleckého posudku, a to bez ohľadu komu
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sa majetok prevádza a za akú cenu. Jedinou
podmienkou platnosti prevodu majetku je, že
ide o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov.
Obec je následkom hospodárskej krízy a krátenia podielových daní v nepriaznivej finančnej
situácií, a pre zabezpečenie riadneho chodu
a ďalší investičný rozvoj obce (zabezpečenie finančných prostriedkov na rozpracované projekty)
je nevyhnutné pristúpiť aj k takémuto riešeniu
tohto stavu.
Predmetný pozemok sa nachádza v časti
Švedlárska hora, je z väčšej časti porastený krovím a je zamokrený, a z tohto dôvodu nie je vhodný ani na poľnohospodárske využitie. Obec tento
pozemok nevyužíva, a nie je ani predpoklad, aby
ho mohla v budúcnosti využívať, preto je možné
tento pozemok považovať aj ako prebytočný.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Natália Furmanová
- je to jediný krok ako získať peniaze?, načo
je kupujúcemu tento pozemok, keď je nevyužiteľný?, obec sa naďalej zadlžuje projektmi
na kultúrny dom, výstavbou vleku, ja predaj
v žiadnom prípade nepodporím – prečo tam
obec na tomto pozemku nerealizuje podnikateľský zámer
- prečo nám tu ošetruje zeleň firma Muškát, ja
park ostrihám zadarmo
Dušan Slivka
- techniku na strihanie krovín máme aj v obci
- už sme realizovali predaj pozemkov za 3,7
mil.Sk, ktoré mali ísť na finančnú spoluúčasť
rekonštrukcie školy
- podielové dane a kapitálové výdavky sa nesmú miešať, od marca tohto roku sa nič nedialo vo vzťahu k úsporám financií z dôvodu
krízy
- z čoho bude obec splácať úvery na výstavbu
rómskych nájomných bytov, ktoré máme splácať tridsať rokov, v žiadnom prípade táto životnosť nebude naplnená, ja myslím dopredu na
viac rokov a na našich nasledovníkov a preto
nepodporím predaj pozemku
Eva Antlová
- na zasadaní finančnej komisie za predaj pozemku bol len pán Soveľ
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Dušan Daniel
- samotný ZMOS z dôvodu prekonania krízy
doporučuje z mnohých riešení aj predaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku aj napriek tomu, že ich ceny klesajú
- aký podnikateľský zámer na tomto pozemku
má obec realizovať?, keď v súčasnosti sanujeme obchodnú organizáciu obce TKŠN s.r.o.
prechodom základných služieb pod OcÚ (od
1.7.2009 cintorínske služby, od 1.9.2009 prevádzka vodovodu a kanalizácia, ...)
- v rámci dnes prijatých Zásad hospodárenia
... pokúsme sa zrealizovať elektronický predaj
predmetného pozemku a Vy poslanci rozhodnete na základe ponúkanej ceny či sa predaj
po verejnej súťaži uskutoční alebo nie
- 85 ha predmetného pozemku predstavuje
1,5 % plochy katastrálneho územia obce, ktoré
nie sme v súčasnosti schopní užívať v prospech obce
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 414/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. E KN č. 2908 o výmere 840551 m2,
druh pozemku trvalé trávne porasty, zapísaného
na LV č. 1420, kat. územie Nálepkovo za kúpnu
cenu najmenej 0,17 €/m2. Kúpna cena a nadobúdateľ (kupujúci) budú opätovne schválené
na nasledujúcom riadnom alebo mimoriadnom
zasadaní obecného zastupiteľstva po spresnení
ponuky ceny záujemcu alebo záujemcov o kúpu
predmetného pozemku.
Za hlasovali 4 poslanci (Jesze, Majorová,
Rusnák, Soveľ) a 3 poslanci nehlasovali (Antlová,
Furmanová, Slivka).
K bodu č. 7:
Informácie z komisií OZ – Zápisnice a z toho
vyplývajúce závery, uznesenia a úlohy
Všetky materiály týkajúce sa jednotlivých komisií boli poslancom doručené v písomnej forme.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
(zasadala v dňoch 11.9.2009 a 29.10.2009)
Komisia na svojich zasadaniach prejednávala
porušovania verejného poriadku, vyhodnotila plán
svojej práce platný na rok 2009. Samotná činnosť
komisie vyplýva z priložených zápisníc.

V otvorenej rozprave neodzneli žiadne otázky
a pripomienky.
Na záver bolo prijaté:

V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:

Uznesenie č. 415/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri OZ, v dňoch
11.9.2009 a 29.10.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Komisia sociálna a bytová
v dňoch 30.9.2009 a 26.11.2009)

tejto komisie v osobe starostu obce predniesol
nasledovný návrh jednotlivých uznesení:

(zasadala

Komisia na svojich zasadaniach prejednávala
žiadosť o uznanie splátkového kalendára dlhu
na nájomnom, kontrolu bývania v RO I. a RO II.
a prípravu akcie Mesiac úcty k starším.
Zápisnice z týchto zasadaní obdržali poslanci.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Podrobne bola prediskutovaná problematika
s Miroslavom Horváthom ml. vo veci výpovede
z nájomného bytu obce pre vysoké nedoplatky
a nedodržiavanie dohodnutého splátkového kalendára vyrovnania dlhu.
Na záver sa OZ dohodlo za prítomnosti menovaného, že mu umožní nájomný byt užívať s tým,
že ako na tomto zasadaní prisľúbil – k 20-tému
dňu v mesiaci bude splácať dlh a mesačné nájomné v čiastke 100 €.
Pokiaľ si túto povinnosť a tento prísľub na
návrh poslankyne Furmanovej nesplní v jednom
mesiaci, bude platiť výpoveď z nájmu a vysťahovanie z bytu.
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 416/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KSaB pri OZ zo dňa 30.9.2009
a 26.11.2009.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Komisia finančná a správy obecného majetku (zasadala dňa 5.11.2009)
Z priloženej zápisnice zo zasadania dňa
5.11.2009 vyplýva, že k jednotlivým prerokovaným bodom programu neboli prijímané doporučenia resp. uznesenia pre OZ, ktoré budú prediskutované na tomto zasadaní a zastupujúci tajomník

Eva Antlová
- v budúcnosti budem požadovať tak ako to bolo
doposiaľ, aby ku každému prejednávanému
bodu v komisii bolo prijímané príslušné uznesenie, nie ako to bolo v prípade zasadania
tejto komisie dňa 5.11.2009
- zároveň žiadam pána starostu aby namiesto
pani Kiššákovej delegoval do komisie pracovníka z ekonomického referátu OcÚ
Dušan Daniel
- rešpektujem Vašu požiadavku čo sa týka prijímania uznesení v komisii FaSOM ale zároveň
pripomínam, že komisia je len poradným orgánom pre OZ
- komisie sa zatiaľ budem zúčastňovať ja ako
starosta obce pretože na ekonomickom referáte došlo k úbytku dvoch pracovníkov (z piatich na troch) a všetci sa učíme zvládnuť
nové náročné úlohy vrátane konsolidovanej
závierky, ktorá nás čaká prvýkrát za rok 2009
v 01/2010
Na záver boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie č. 417/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z priebehu zasadania KFaSOM pri OZ
zo dňa 5.11.2009.
- o súčasnej situácii na ekonomickom referáte
OcÚ po uplatnení výpovede v zmysle Zákonníka práce pani Kiššákovou k 13.9.2009
- informácie starostu obce o dopade finančnej
a hospodárskej krízy na obec z dôvodu zníženia podielových daní zo štátneho rozpočtu do
rozpočtu obce (finančný prepad o 2,5 mil.Sk
resp. o 85,0 tis.€)
- informácie starostu obce o nevysporiadaných
záväzkov voči dodávateľom v celkovej výške
1,0 mil.Sk t.j. 33,0 tis.€ k 5.11.2009
- informácie starostu obce o zavedení úsporných opatreniach na samotnom OcÚ
- informácie o možnom riešení dopadu finančnej
krízy na obec možným predajom prebytočného a nevyužívaného majetku obce samotnou
obcou
- o možnom znižovaní pracovných úväzkov
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pracovníkom OcÚ vrátane starostu obce
a taktiež pracovníkov obchodných organizácií
obce vrátane riaditeľov, ak sa naplnia predpoklady ekonomických prognostikov, že kríza
bude vrcholiť v I. polroku 2010
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Dušan Slivka
- aj napriek tomu, že pán starosta pozastavil
finančné prostriedky na realizáciu jednotlivých
akcií, tieto prebiehajú vďaka sponzorom

Uznesenie č. 418/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie odmien poslancom OZ a členom komisií pri OZ
k 1.12.2009 až do zvládnutia krízy o 50 % len
v mesiaci, v ktorom je riadne alebo mimoriadne
zasadanie OZ a zasadanie komisií OZ. Paušálna
mesačná odmena v mesiaci, v ktorom OZ nezasadá sa ruší.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.

Uznesenie č. 421/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie KKMaŠ pri OZ zo dňa 18.11.2009.
Za hlasovali všetci poslanci.

Uznesenie č. 419/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje k 1.12.2009
pozastavenie poskytovania finančných príspevkov fyzickým a právnickým osobám obce, ktoré
môžu byť vyplatené len vo výnimočných a mimoriadnych prípadoch, doposiaľ schválené uznesenia v tejto veci v OZ strácajú platnosť až do
odvolania.
Za hlasovali všetci prítomní poslanci.
Uznesenie č. 420/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie
verejnej súťaže elektronickou aukciou vo veci
majetku obce – pasienku parc. 2908 na Švedlárskej hore o rozlohe 840551 m2 za účelom získania 5%-tného podielu finančnej spoluúčasti na
rekonštrukcii ZŠsMŠN, ktorá započne na prelome
rokov 2009/2010 s predpokladaným ukončením
08/2010.
Za hlasovali 4 poslanci (Jesze, Majorová,
Rusnák, Soveľ), 1 poslankyňa sa zdržala hlasovania (Antlová) a proti hlasovali 2 poslanci
(Furmanová, Slivka).
Poznámka:
Súťažné podklady pre elektronickú aukciu po
vzájomnej dohode v OZ spracuje komisia v zložení: Dušan Kozák, Dušan Slivka, Ján Soveľ.
Komisia kultúry, mládeže a športu (zasadala dňa 18.11.2009)
Poslanci obdržali Zápisnicu zo zasadania KKMaŠ zo dňa 18.11.2009 v plnom znení.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
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Na záver bolo prijaté:

K bodu č. 7/a)
Návrh na zmenu uznesenia na stravu pre
dôchodcov
Od roku 2008 sa stravné pre dôchodcov nezmenilo. Obec Nálepkovo dopláca pre dôchodcov
približne ročne 20.000,-€. Nakoľko celosvetová
kríza vplýva aj na obec Nálepkovo navrhujeme
zvýšiť stravné, čím by sa znížil doplatok OcÚ.
V otvorenej rozprave vystúpili viacerí poslanci,
starosta obce a vedúca ref. soc. vecí, z ktorej
vyplynulo, že túto problematiku je potrebné ešte
raz dôkladne prediskutovať v KSaB pri OZ, ktorá
pripraví do najbližšieho zasadania OZ konkrétny
návrh na zmenu pôvodných uznesení OZ dotýkajúcich sa finančných príspevkov z rozpočtu
obce na palivové drevo a poskytovanú stravu pre
dôchodcov obce.
K bodu č. 8:
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
V tomto bode programu odznelo nasledovné:
Tibor Dunka
- požadoval možnosť realizovať sa v komunitnom centre Mlyn prenájmom časti jeho priestorov na ich využívanie pre svoju hudobnú
skupinu, príslušné hudobné nástroje majú
k dispozícií
Roman Dunka
- vzniesol sťažnosť na prednostu OcÚ, že už
dlhodobo aj napriek prísľubu nerieši sadrokartónový strop a pleseň v nájomnom byte, ktorý
užíva v RO III. – Píla
Milan Rusnák ml.
- mám živnosť na zemné práce a prečo by som
tieto práce nemohol realizovať na rekonštrukcii

Hasičskej stanice, ale tieto práce realizuje VK
STAV zo Spišskej Novej Vsi
Dušan Slivka
- máte pravdu, do podmienok verejného obstarávania na rekonštrukciu Hasičskej stanice mal dať starosta aj možnosť subdodávky
miestnymi SZČO
Imrich Horváth
- nevidím dôvod na odstavenie dodávky pitnej
vody, keď mi zaratúvajú dlh s RO I. – Grün
a teraz bývam v RO III. – Píla
Na tieto otázky a pripomienky odpovedal starosta obce:
- k užívaniu priestorov komunitného centra Mlyn
je potrebné si podať oficiálnu žiadosť
- o problematike stropu som od prednostu informovaný a bude čoskoro tento problém
doriešený
- verejné obstarávanie na Hasičskú stanicu realizovala nezávislá tretia osoba, ktorá oslovila
tri firmy zo Spišskej Novej Vsi a víťazom súťaže sa stala firma VK STAV, pokiaľ je záujem
o zemné práce treba jednať s touto firmou
- aj napriek tomu, že niekto zmení pôsobisko
užívania nájomného bytu tak je potrebné si
vysporiadať záväzky v zmysle príslušnej nájomnej zmluvy za užívanie bytu
K bodu č. 9:
Interpelácie, pripomienky a dotazy poslancov
a) Návrh na schválenie šetrenia finančných
prostriedkov poslankyňou Furmanovou
Svoj písomný návrh, ktorý obdržali všetci
poslanci doplnila pani Furmanová nasledovným
komentárom:
- je potrebné znížiť počet členov komisií na 5
- navrhujem znížiť odmenu zástupcovi starostovi obce na 40,-€, lebo táto odmena je neprimeraná k práci, ktorú vykonáva
- navrhujem znížiť počet zamestnancov OcÚ,
ale nepoznám ich pracovné náplne
- keďže obec brala úver na výstavbu vleku, tak
nech sa TKŠN s.r.o. spolupodieľa na jeho
splátkach
- navrhujem odpredať osobný automobil, ktorý
používa prednosta OcÚ
- Obecné noviny nie je potrebné vydávať v takom rozsahu vrátane ich obsahu, niektoré

články sú tam zbytočné a je potrebné využívať
inzerciu pre miestnych podnikateľov resp. rôzne blahoželania za príslušné poplatky
- ušetrené finančné prostriedky na základe vyššie uvedených úspor je možné použiť na akcie
komisií
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Daniel
- členov komisií OZ schvaľuje OZ, takže môžete
pripraviť a spracovať návrh kto zo súčasných
členov komisií má pracovať ďalej a ktorých
z komisií uvoľníte
- taktiež o výške odmeny zástupcovi rozhodujete Vy poslanci, takže o tomto návrhu sa dnes
musí hlasovať
- od začiatku roka k dnešku sa znížil počet
zamestnancov OcÚ o 4,5 pracovníkov čo
predstavuje mesačnú úsporu na mzdách cca
100,0 tis.Sk a môžem zodpovedne prehlásiť,
že každý z pracovníkov OcÚ v súčasnosti
pracuje najmenej na 100 % , keď nie na 120 %
v zmysle svojich pracovných náplní
- keďže v súčasnosti sanujeme ekonomiku
TKŠN s.r.o. tak táto sa v žiadnom prípade nemôže podieľať na splácaní úveru na výstavbu
vleku
- osobný automobil ŠKODA Felícia GL 930AC
bude k 1.12.2009 oddelimitovaný z OcÚ na
DDN n.o.
- čo sa týka obecných novín máte možnosť v OZ
si schváliť redakčnú radu v rátane šéfredaktora, musíte sa zaregistrovať na Ministerstve
kultúry SR a napĺňať príslušné zákony, ktoré
súvisia z ich vydávaním. V súčasnosti šéfredaktorom týchto novín som ja a pripravujeme
ich spolu so sekretárkou
Július Jesze
- pani Furmanová chcem sa vyjadriť k Vášmu
konštruktívnemu prístupu ako ste ho nazvali,
nechcete mať vyasfaltované ulice v obci pretože ste nehlasovali za projekt obnovy obce,
nechcete mať zabezpečenú požiarnu ochranu
obce a nechcete aby sa robila rekonštrukcia
školy pretože ste nehlasovali za predaj pozemkov, pozrite sa na stenu v tejto zasadačke,
kde je obraz ako vyzeral chotár pred 140-timi
rokmi (pekné políčka, ...) ako chcete využívať
pozemky v katastri, ktoré sú zdevastované
a zarastené kríkmi a náletovými drevinami –
strácajú na cene, pri súčasných pozemkových
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-

-

-

úpravách sa presúvajú do ostatných plôch.
Ak pozemkový úrad bude trvať na využívaní
pozemkov podľa príslušných smerníc a zákonov, čo bude potom robiť obec? Hľadáme tu
úsporné opatrenia a peniaze sa majú použiť
na Vaše akcie?
dôchodcovia sú najlepšie situovanou vrstvou
pretože sa im dôchodky každoročne valorizujú
a naopak mladé rodiny s deťmi majú oveľa
nižšie príjmy
v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, aby
usporené finančné prostriedky boli použité na
akcie jednotlivých komisií, tieto nech si hľadajú
sponzorov
návrhy na členov komisií sme dávali spoločne
- koalícia aj opozícia
som proti zníženiu svojej odmeny pre zástupcu
starostu obce na 40 €, pretože vôbec neviete
čo vlastne robím a vykonávam v rámci tejto
funkcie

Dušan Slivka
- nie sú to žiadne naše akcie a zorganizovať tieto akcie si vyžaduje veľké úsilie organizátorov
pripraviť takéto akcie
- na finančné zabezpečenie projektov v rokoch
2008 a 2009 sme odpredali obecný majetok
za 5,0 mil.Sk a peniaze v súčasnosti na to
chýbajú
Dušan Daniel
- 5,0 mil.Sk, ktoré sme plánovali na zabezpečenie Vami uvedených projektov sme v dôsledku
finančnej hospodárskej krízy použili na bežné
výdavky pretože LON s.r.o. do rozpočtu obce namiesto 4,0 mil.Sk odviedli doposiaľ len
800,0 tis.Sk a ako už som uvádzal zo štátneho
rozpočtu v tomto roku z podielových daní obdržíme o 2,5 mil.Sk menej
Milan Rusnák
- je potrebné taktiež pripravovať aj kultúrne
a spoločenské akcie pre Rómov
Na záver rozpravy bolo uskutočnené hlasovanie o znížení odmeny zástupcovi starostu obce
v zmysle návrhu poslankyne Furmanovej:
Uznesenie č. 422/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zníženie odmeny zástupcovi starostu obce v zmysle návrhu
poslankyne N. Furmanovej.
Za predložený návrh hlasovali 3 poslanci (An10

tlová, Furmanová, Slivka) a 4 poslanci sa hlasovania zdržali (Jesze, Majorová, Rusnák, Soveľ).
Starosta obce konštatoval, že predložený návrh nebol schválený.
b) Miestna akčná skupina Hnilec
Starosta obce predložil OZ návrh na schválenie finančného príspevku pre Občianske združenie MAS Hnilec za rok 2008 vo výške 0,17 € na
obyvateľa pre dopracovanie integrovanej stratégie Hnileckej doliny, ktorého členmi sú všetky
obce okresu Gelnica.
V otvorenej rozprave odznelo nasledovné:
Dušan Slivka
- nie som proti tomuto návrhu, ale opäť poukazujem na skutočnosť, že tento materiál bol
predložený na poslednú chvíľu a nebolo možné sa k tomuto bodu programu pripraviť
Na záver bolo prijaté:
Uznesenie č. 423/2009-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok pre Občianske združenie MAS HNILEC
za rok 2008 vo výške 0,17 €/1 obyvateľ na dopracovanie integrovanej stratégie Hnileckej doliny.
Za hlasovali 6 poslanci, k hlasovaniu sa neprezentovala poslankyňa Furmanová.
c) Písomné stanovisko poslankyne E. Antlovej
Pani poslankyňa prečítala písomné pripomienky a dotazy s požiadavkou aby boli v plnom znení
zverejnené aj obyvateľom obce, ktoré je prílohou
zápisnice (v tomto písomnom materiály neboli
robené žiadne gramatické a textové úpravy).
Ďalej v tomto bode programu boli vznesené
otázky na starostu obce:
Dušan Slivka
- kedy bude urobená zmena rozpočtu obce na
rok 2009
- čo je s prípravou rozpočtu obce na rok 2010
Zmena rozpočtu obce by mala byť uskutočnená do konca tohto roku a návrh rozpočtu obce
na rok 2010 bude prejednávaný v 01/2010 a to

z dôvodu personálnych zmien na ekonomickom
úseku OcÚ, ktoré sa uskutočnili k 1.10.2009.
K bodu č. 10:
Záver
Po naplnení všetkých bodov programu staros-

ta obce vyhlásil rokovanie za ukončené a prítomným poďakoval za účasť.
Zapisovateľ: Július Jesze
Overovatelia: Dušan Slivka, Ján Soveľ
Prednosta OcÚ: Ján Plencner
Starosta obce: Dušan Daniel

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove. na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva pre územie obce Nálepkovo toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
č. 11/ 2009
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Nálepkovo na rok 2010
I. č a s ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na
území obce Nálepkovo.
(2) Obec Nálepkovo na svojom území ukladá
tieto miestne dane:
a/ daň z nehnuteľností,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie.
(3) Obec Nálepkovo na svojom území ukladá
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní, a to

dane z nehnuteľností a dane za psa je kalendárny
rok.
(5) Zdaňovacím obdobím za užívanie verejného priestranstva je doba (každý aj začatý deň)
počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné
priestranstvo a doba (každá aj začatá hodina)
počas ktorej skutočne dočasne parkuje motorové
vozidlo na vyhradenom mieste.
(6) Zdaňovacím obdobím za ubytovanie je
doba (počet prenocovaní) počas ktorej sa fyzická
osoba odplatne prechodne ubytuje v zariadení
poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
II. č a s ť
Miestne dane
Daň z nehnuteľností
§2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov,
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b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
§3
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je :
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca
pozemku vo vlastníctve obce alebo správca
pozemku vo vlastníctve vyššieho územného
celku zapísaný v katastri,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej
boli pridelené na obhospodarovanie náhradné
pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania
pozemkových úprav,
d) nájomca,
- ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má
trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný
v katastri,
- má v nájme pozemky spravované Slovenským
pozemkovým fondom,
- má v nájme náhradné pozemky daňovníka
uvedeného v písmene a).
(2) Ak nemožno určiť daňovníka podľa ods. 1,
je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva.
(3) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je
každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje
jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia
do výšky svojho podielu na dani.
(4) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky
na území obce Nálepkovo v členení:
a) orná pôda, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
(5) Predmetom dane z pozemkov nie sú:
a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú
zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane
zo stavieb alebo dane z bytov,
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b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a železničné
dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami,
ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa
§ 10 ods. 3 zákona.
(6) Základom dane z pozemkov podľa ods.
4 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pôdy za m2. Hodnota ornej pôdy v obci
Nálepkovo je 0,1268 €. Hodnota trvalých trávnych
porastov v obci Nálepkovo je 0,0232 €.
(7) Základom dane z pozemkov podľa ods.
4 písm. d) a e) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2
a hodnoty pozemku zistenej na m2 podľa zák.
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, alebo podľa vyhl. č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
(8) Základom dane z pozemkov podľa § 4
písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pozemkov. Hodnoty pozemkov v obci Nálepkovo
sú nasledovné:
- stavebné pozemky
18,58 €,
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy s výnimkou stavebných pozemkov
1,85€,
(9) Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov
je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a/ orná pôda, ovocné sady
0,25 % zo základu dane,
b/ trvalé trávne porasty
0,30 % zo základu dane,
c/ záhrady
0,30 % zo základu dane,
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,25 % zo základu dane,
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
0,25 % zo základu dane,
f/ zastavané plochy a nádvoria
0,30 % zo základu dane,
g/ stavebné pozemky
0,30 % zo základu dane,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
0,30 % zo základu dane.
§4
Daň zo stavieb
(1) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník

stavby alebo správca stavby vo vlastníctve obce,
pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom
nájomca, a ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje
jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia
do výšky svojho podielu.
(2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na
území obce Nálepkovo, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných
podlaží spojené so zemou pevným základom, na
ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a ak sa
takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich
časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú
povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba
prestala užívať.
(3) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa
rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej
nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej
konštrukcie stavby.
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,05 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu 0,10 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu 1 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo
bytových domov 0,20 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimku
stavieb na skladovanie a administratívu 0,50 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu 1,16 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,

g/ ostatné stavby 0,20 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
h/ za priestory na podnikanie v obývanom rodinnom dome 0,50 € za m2.
(5) Sadzba dane podľa odseku 4 tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje
o 0,06 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie nadzemné podlažie.
§5
Daň z bytov
(1) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu
alebo nebytového priestoru alebo správca bytu
alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu
alebo obce. Ak sú byty alebo nebytové priestory
v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane
z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu na dani.
(2) Predmetom dane z bytov v bytovom dome
na území obce Nálepkovo, v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty
a nebytové priestory.
(3) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
(4) Ročná sadzba dane z bytov je 0,05 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia pre daň
z nehnuteľností
(1) V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) a písm.
d)zákona od dane sú oslobodené pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie
náboženských obradov, vo vlastníctve štátu a vo
vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Červeného kríža.
(2) Obec znižuje daň z pozemkov a daň zo
stavieb na bývanie o 20 % občanom dôchodcom
nad 65 rokov a ZŤP občanom, u ktorých mesačný
príjem nepresahuje 307,70 € u jednotlivca a 615,40
€ u dvojice.
(3) Občania uvedení v odseku (2) o zníženie
dane požiadajú obec písomne do 31. januára
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príslušného zdaňovacieho obdobia, a k žiadosti
priložia doklad o príjmoch (výške dôchodku).
(4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom
období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva, stal sa správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak
sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1.
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká
daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru
zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
(5) Fyzická osoba alebo právnická osoba
v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je
povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti
k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti
alebo ich zmeny nastali.
(6) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
(ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať
príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla
daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak
a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane
z nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor
v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb,
priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie
podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne
oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania.
(5) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si
sám vypočítať.
(6) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný
uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú
osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo
názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je da14

ňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú
chránené podľa osobitného predpisu.
(7) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 30. apríla
bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1.
januáru. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane
vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe
ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
(8) Vyrubená daň z nehnuteľnosti do 331,94 €
u právnických osôb a do 16,60 € u fyzických osôb
je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmere.
(9) Vyrubená daň z nehnuteľnosti nad 331,94
€ u právnických osôb a nad 16,60 € u fyzických
osôb je splatná v troch splátkach, a to prvá splátka
do 31.5., druhá splátka do 30.9. a tretia splátka do
30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Vyrubenú daň z nehnuteľnosti môže právnická
aj fyzická osoba zaplatiť aj naraz za celé zdaňovacie obdobie do 31.5. príslušného zdaňovacieho
obdobia.
(11) Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky MF SR č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva
v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
(12) Oslobodenie od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona SNR č.
317/1992 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov
podľa § 11c ods. 1 zákona SNR č. 317/1992 Zb.
o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na
oslobodenie.
(13) Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň
z bytov nižšia ako 1,66 € sa nevyrubuje ani nevyberá.
§7
Daň za psa
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako
6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
(3) Základom dane je počet psov.
(4) Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za
každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
(5) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom
psa.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti.
(7) Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.
januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na
obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie
vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom
a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho
vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište
psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa
a druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
(9) Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce číslo
3531776004/5600, vedený v Dexia banke,
a.s., pob. Spišská Nová Ves.
§8
Daň za užívanie
verejného priestranstva
(1) Verejným priestranstvom na účely tohto
VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Nálepkovo, ktorými sa rozumejú
nasledovné miesta:
a/ hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
a v šírke od krajnice po krajnicu,
b/ vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha
pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c/ námestie
(2) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného
priestranstva a dočasné parkovanie motorového
vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
(4) Osobitným užívaním verejného priestrans-

tva sa podľa tohto VZN rozumie
a/ umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
b/ umiestnenie skládky,
c/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého
parkoviska,
(5) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
(6) Základom dane za užívanie verejného
priestranstva je výmera užívaného verejného
priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
(7) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,20 € za každý aj začatý m2 osobitne
užívaného verejného priestranstva a za každý aj
začatý deň.
(8) Sadzba za dočasné parkovanie vozidla na
vyhradenom priestore je 0,35 € za jedno parkovacie miesto, mimo vozidiel SAD.
(9) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania
verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne
podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Nálepkove,
a to pred začatím osobitného užívania verejného
priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má
realizovať užívanie verejného priestranstva.
Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú
skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na
výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Nálepkove skutočnosť, že osobitné užívanie verejného
priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo
uvedené do pôvodného stavu.
(9) Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
a/ jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania verejného priestranstva najviac 15 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej
povinností na Obecnom úrade v Nálepkove ,
c/ pri dobe užívania verejného priestranstva dlhšie ako 15 dní a to týždennými alebo mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob
splátok určí poverený zamestnanec správcu
miestnej dane na Obecnom úrade v Nálepkove pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti
daňovníkom.
§9
Daň za ubytovanie
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné
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prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje § 2
vyhl. MH SR č. 419/2001 Z.z.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa
v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,05 € na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v „knihe ubytovaných“. Daň za ubytovanie
prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do
zariadenia, v hotovosti a v eurach.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
(6) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému
úradu nasledovným spôsobom :
a/ v hotovosti priamo do pokladne obce,
b/ bezhotovostným prevodom na účet obce číslo
3531776004/5600 vedený v, Dexia banke a.s.,
pob. Spišská Nová Ves, a to štvrťročne do 10.
dňa po uplynutí štvrťroka.
§ 10
III. č a s ť
Miestny poplatok
Miestny poplatok
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré vznikajú na území obce.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok
platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
len „nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
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c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci
súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok
platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba
podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je
oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný
účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu /to
neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber/.
(4) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a/ vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť
v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá
a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak
nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu,
obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec
vyberie,
b/ správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát,
vyšší územný celok alebo obec (ďalej len
„platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne
dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo
poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí
platiteľ.
(5) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým
nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto
ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom,
ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
(6) Poplatník je povinný písomne ohlásiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti
platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo zániku povinnosti platenia poplatku na predpísanom
tlačive. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na
obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tlačivo
si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo
sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo
poštou.
(7) Sadzba poplatku je
a/ pre domácnosť 12 € za osobu a kalendárny
rok,
c/ u právnických osôb a podnikateľov podľa skutočných nákladov (výsypov).
(8) Poplatník je povinný do jedného mesiaca
odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo
dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na
zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia

obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok,
v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov,
ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“); ak je
poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b)
alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní
povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona
o miestnych daniach,
c údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa §
79 zákona o miestnych daniach /ak je zavedený množstvový zber/, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje;
ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych
daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie
alebo odpustenie poplatku.
(9) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť
poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená,
alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že
neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
(10) Ak poplatník nevyužíva množstvový zber,
poplatok vyrubí obec platobným výmerom .
(11) Splatnosť poplatku:
- paušálny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad
obce každoročne do 15. marca kalendárneho roka. Vyrubený poplatok sa platí v dvoch
splátkach, a to do 30. júna a 31.12. príslušného kalendárneho roka,
- právnické osoby a podnikatelia platia obci poplatok na základe faktúr vystavených obcou,
(12) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
a/ k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku - potvrdenie zamestnávateľa
alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na
prechodný alebo trvalý pobyt mimo územia
obce,
c/ k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych
daniach a poplatku – z dôvodu:
- choroby alebo hospitalizácie v nemocnici alebo v liečebnom ústave – potvrdenie obvodného lekára,
- služobnej cesty mimo bydliska – potvrdenie

zamestnávateľa,
- štúdia- potvrdenie školy, resp. školského ubytovacieho zariadenia. Po predložení potvrdenia
sú študenti oslobodení od platenia poplatku,
- iného – čestné vyhlásenie.
(13) Občania zdržiavajúci sa mimo miesta
trvalého pobytu uhrádzajú 50% poplatku..
IV. č a s ť
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Nálepkovo prostredníctvom
starostu obce a poverených zamestnancov obce
Nálepkovo.
(2) Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný
kontrolór obce Nálepkovo.
§ 12
Záverečné ustanovenia
(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa
na zákon o miestnych daniach a zák. SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení
obce Nálepkovo sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove dňa 30.11.2009.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nálepkovo č. 9/2008 zo dňa
15.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Nálepkovo.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Nálepkove.
(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010.
V Nálepkove, dňa 30.11.2009
Ing. Dušan Daniel v.r.
starosta obce
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa
30.11.2009
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 14.11.2009
Zvesené z úradnej tabule dňa 8.12.2009
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Vážení prítomní dovoľujem
si svoje pripomienky a dotazy
dať písomne s tým, aby boli
v plnom znení zverejnené
aj obyvateľom obce
- po odchode p. Kiššákovje som pripomienkovala, aby jej funkcia na obecnom úrade bola
kumulovaná čo je v právomoci starostu. Bola
mi daná odpoveď, že je vyhlásené výberové
konanie na túto funkciu. To v zápisnici nebolo
zverejnené, ale je nám opozícií stále vytýkané,
že nemáme konštruktívne návrhy.
- už 29.5.2009 so pripomenula, že treba prijať
návrhy na šetrenie, pretože hospodárska kríza
zasiahne aj našu obec a nebola som zastancom pri poddávaní niektorych projektov
- získaváme financie z grantov čo je chvályhodné, kde na druhej strane obec stráca na
predajoch obecného majetku
- obec je úspešná v podávaní projektov my potrebujeme tie projekty spolufinancovať piatimi
percentami
- mali by sme mať viac informácií o tom na čo sa
peniaze míňajú, pretože poslanci OZ nemajú
prístup k nahliadnutiu dokladov, ale majú byť
za niečo zodpovední
Preto pri odsúhlasení projektu ZŠsMŠN som
sa pýtala kde vezmeme 5 %-tný podiel finančnej
spoluúčasti /t.j. 2,169.500 tis.Sk. Dňa 31.3.2009
sme odsúhlasili predaj majetku p. Soveľovi vo
výške 1,912.295 tis.Sk s tým, že tieto peniaze
pokryjú tých 5 % na spolufinancovanie projektu.
Túto odpoveď mi dal p. starosta. Teraz na finančnej komisií 5.11.2009 som sa pýtala kde sú tie
peniaze / pretože potrebujeme už ďalší predaj
pozemkov na 5 %-tný podiel finančnej spoluúčasti ZŠsMŠN t.j. tých 2,169.500 tis.SK/ odpoveď
p. starostu bola, že peniaze už nie sú.
29.5.2009 na riadnom zasadaní OZ
Doc. Ing. Milanovi Svobodovi bol predaný poze18

mok vo výške 650.000 tis. Sk s tým istým účelom
na spolufinancovanie piatimi percentami.
Pán starosta na finančnej komisií 5.11.2009
konštatoval, že boli prijaté úsporné uznesenia :
1. zníženie počtu pracovníkov
– je to iba prirodzený úbytok, keby bol prijal
fukciu Ing. Grega/ víťaz výberového konania
/ nič by sa ďalej nebolo dialo.
2. pracovné porady
– zatiaľ nič nie je realizované
3. predaj majetku obce
– tu sa treba pozastaviť
OZ konané dňa 29.5.2009 p. poslanec Štuler
sa pýtal p. riaditeľa lesov, že znížili ceny za vykonané práce u súkromno – hospodáriacich roľníkov, urobili ste opatrenia aj u THP napr. zníženie
platov ?. Vtedy bola odpoveď daná, že to podľa
Zák. práce nie je jednoduché.
Teraz sa predkladá hospodárenie lesov
k 30.9.2009 na porovnanie k 30.9.2008. Odvod
pre OCú je nižší za uvedené obdobie o 56 429,66
€ / 1,700.000 tis.Sk/. Pýtam sa Vás je to zanedbateľná čiastka ?. Vedeli sme, že cena dreva klesá
ale náklady išli stále jednak. Tu nech sa vedenie
OCú zamyslí a hľadá opatrenia a nie v predaji
pozemkov.
Zníženie odmien poslancom a komisií o 50 %
a pozastavenie finančných príspevkov fyzickým
a právnickým osobám obce to je to najmenej
s čím súhlasíme ale aký bude ďalší krok o blaho
obce to očakávame od vedenia obecného úradu.
Antlová Eva, v.r.

Putovný pohár má majiteľa
Štvrtok 29.10.2009 sa uskutočnil ďalší turnaj v hre mariáš, ktorý bol poznačený slabou účasťou no
nie kvalitou, čo sa ukázalo pri zbieraní bodov v troch kolách.
Víťazstvo sa rysovalo od začiatku pre p. Cyrila Vartovníka, no ostatné miesta boli vyrovnané.
V konečnom hodnotení pri sčítaní troch kôl bolo poradie:

1.

miesto Cyril Vartovník

2.

miesto získala dvojica s rovným počtom bodov
Július Saltzer
František Pisarčík

3.

miesto Dušan Slivka

Pán Cyril Vartovník získal 3. víťazstvo, čím sa stal držiteľom putovného pohára už nastálo v budúcnosti chce komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ Nálepkovo v tejto súťaži pokračovať.
Komisia KMaŠ

Žolíkový turnaj
Komisia KMŠ pri OZ v Nálepkove usporiadala dňa 18.11.2009 žolíkový turnaj.
Zúčastnili sa obyvatelia obce, ktorým táto hra prináša zábavu a uspokojenie, zapojili sa aj obyvatelia
DD a to aktívnou aj pasívnou formou, oplatilo sa im to .
Účastníci si vylosovali poradie , podľa ktorého sa hralo pri jednotlivých stoloch, po 1/2 hod. sa určilo
poradie na finále , kde postupovali hráči podľa nahratých bodov od najmenšieho po najväčšie.
Vo finále hrali traja a vzišlo z toho poradie :

1. miesto Bučák Martin /DD/
2. miesto Mulíková Gitka
3. miesto Slivková Daniela
Keď sa pri takejto príležitosti stretnú mariašisti, tak všetko musí stranou a tak sme mali aj víťaza
v mariáši, ktorým sa stal p. Saltzer Július.
Vďaka sponzorom sme mohli víťazov odmeniť aj vecnými cenami, pretože obec na takéto akcie
nemá peniaze.
Poďakovanie patrí p. Grečkovej Janke , že nám umožnila v príjemnom prostredí stráviť pekné popoludnie.
Komisia KMaŠ

Životné jubileum
Krásne životné jubileum 90 rokov oslávila p. Zuzana Rothová, rod. Stankovičová
/1919/.
Do ďalšieho života prajeme veľa zdravia a šťastia.
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Viera Rusnáková
Milan Bandy
Peter Bandy
Ján Dunka
Jaroslav Žiga
Laura Rusnáková
Gabriel Holub
Tamara Galová

Soňa Rusnáková
Jana Šarišská
Eliška Konyová
Marcus Lapšanský
Jozef Horváth
Jakub Kandráč
Veronika Horváthová
Oľga Rusnáková

Opustili nás:
Peter Marflák, 1973
Pavol Hamrák, 1953
Mariana Horváthová,2005
Milan Suržin, 1943

Životné jubileum oslávili:
Arpád Müller, 70 rokov
Andrej Popovič, 75 rokov
Margita Sobinovská, 80 rokov
Paulína Mulíková, 80 rokov
Otília Bučková, 85 rokov

Manželstvo uzavreli:
10. 10. 2009
Peter Kellner, Mgr. Silvia Truhanová
30.10.2009
Jozef Šarišský, Iveta Rusnáková
30.10.2009
Alojz Dzurňák, Erika Horváthová
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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